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Agosto 
 
1. Expointer 2014 terá participação da Embrapa Gado de Corte - 

http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/expointer-2014-tera-participacao-da-
embrapa-gado-de-corte 

 
2. Vaca da Embrapa é premiada na Expogenética - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/vaca-da-embrapa-e-premiada-na-
expogenetica/29249/ (Antonio Rosa) 

 
3. Tecnologias da Embrapa Gado de Corte na Feira do Empreendedor - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/tecnologias-da-embrapa-gado-de-corte-na-feira-
do-empreendedor/29183/ (Pedro Paulo) 

 
4. Capacitação tecnológica Embrapa e Senar habilita instrutores em Sistemas Integrados 

- http://famasul.com.br/noticias_interna/capacitacao-tecnologica-embrapa-e-senar-
habilita-instrutores-em-sistemas-integrados/29148/ (Roberto Giolo e Carolina Dias) 

 
5. Curso de manejo racional de bovinos será oferecido no mês de setembro em Campo 

Grande - http://famasul.com.br/noticias_interna/curso-de-manejo-racional-de-bovinos-
sera-oferecido-no-mes-de-setembro-em-campo-grande/29052/ (Mariana Aragão) 

 
6. É época de confinamento: Especialista dá dicas de como conseguir bons resultados - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/e-epoca-de-confinamento-especialista-da-dicas-
de-como-conseguir-bons-resultados/28960/ (Sérgio Raposo) 

 
7. Hipotermia mata todo ano, diz analista da Embrapa - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/hipotermia-mata-todo-ano-diz-analista-da-
embrapa/28770/ (Haroldo Queiroz) 

 
8. Associativismo é tema de debate durante Expocorte em Campo Grande - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/08/associativismo-e-tema-de-debate-durante-
expocorte-em-campo-grande/  (Cleber Soares) 
 

9. MS: Chefe-geral da Embrapa em Campo Grande é reconduzido - 
http://paginarural.com.br/noticia/206128/chefe-geral-da-embrapa-em-ceo-grande-e-
reconduzido  (Cleber Soares) 
 

10. Hipotermia mata todo ano, diz analista da Embrapa - 
http://www.correiodoestado.com.br/noticias/hipotermia-mata-todo-ano-diz-analista-da-
embrapa_224117/  (Haroldo Queiroz) 
 

11. Embrapa recebe artigos para o 5º GeoPantanal até 15 de agosto - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/embrapa-recebe-artigos-para-o-5o-
geopantanal-ate-15-de-agosto  
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12. Workshop em Campo Grande discute gerenciamento na pecuária - 

http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/08/workshop-em-campo-
grande-discute-gerenciamento-na-pecuaria.html  
 

13. Sérgio Raposo fala sobre confinamento - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/sergio-raposo-fala-sobre-confinamento  (Sergio 
Raposo) 
 

14. Confinamento de gado de corte em 2014: pesquisador dá dicas - 
http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/confinamento-de-gado-de-corte-em-2014-
pesquisador-da-dicas-78214  (Sergio Raposo) 
 

15. Expointer: mapa debaterá boas práticas agropecuárias e inovação no evento -  
http://www.suino.com.br/SafrasNoticia.aspx?codigoNot=135166&title=EXPOINTER:+M
APA+DEBATERA+BOAS+PRATICAS+AGROPECUARIAS+E+INOVACAO+NO+EVEN
TO  
 

16. Pesquisador de MS orienta sobre cuidados com confinamento do gado - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/08/pesquisador-de-ms-
orienta-sobre-cuidados-com-confinamento-do-gado.html  (Sergio Raposo) 
 

17. Especialista da Embrapa orienta sobre cuidados com confinamento do gado - 
http://www.regiaonews.com.br/noticias/176267/Especialista-da-Embrapa-orienta-sobre-
cuidados-com-confinamento-do-gado.html  (Sergio Raposo)  
 

18. Tecnologias da Embrapa Gado de Corte na Feira do Empreendedor - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2014/08/tecnologias-da-embrapa-gado-de-corte-na-
feira-do-empreendedor/ (Pedro Paulo Pires) 
 

19. Tecnologias da Embrapa são expostas na Feira do Empreendedor - 
http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=267221&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=
Not%C3%ADcias  (Pedro Paulo) 
 

20. Tecnologias da Embrapa Gado de Corte na Feira do Empreendedor - 
http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/tecnologias-da-embrapa-gado-de-corte-na-feira-
do-empreendedor-78314  (Pedro Paulo) 
 

21. Tecnologias da Embrapa Gado de Corte na Feira do Empreendedor - 
http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=126220  (Pedro Paulo) 
 

22. Vaca da Embrapa é premiada na Expogenética - 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,696891,Vaca_da_Embrapa_e_premiada_
na_Expogenetica,696891,8.htm  (Antonio Rosa) 
 

23. Palestra aborda atuação da Embrapa para transferência de tecnologia - 
http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=267315&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=
Not%C3%ADcias    
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24. Vaca de unidade da Embrapa em MS é premiada em exposição em MG - 
http://www.primeirahora.com.br/noticia/113274/vaca-de-unidade-da-embrapa-em-ms-e-
premiada-em-exposicao-em-mg  (Antonio Rosa) 
 

25. Vaca de unidade da Embrapa em MS é premiada em exposição em MG - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/08/vaca-de-unidade-da-
embrapa-em-ms-e-premiada-em-exposicao-em-mg.html  
 

26. RS: Embrapa Gado de Corte de volta à Expointer - 
http://www.paginarural.com.br/noticia/207177/embrapa-gado-de-corte-de-volta-a-
expointer  
 

27. Embrapa Gado de Corte de volta à Expointer - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2014/08/embrapa-gado-de-corte-de-volta-a-
expointer/   
 

28. Artigo Sumário de Touros Nelore - Avanço na Pecuária Tropical, por Cleber Soares - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2014/08/sumario-de-touros-nelore-avanco-na-
pecuaria-tropical/  
 

29. Artigo “Confinamento”, por Sérgio Raposo -  
http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/sergio-raposo-fala-sobre-confinamento 

 
30. Artigo “Sumário de Touros Nelore”, por Cleber Oliveira Soares - 

http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/chefe-geral-da-embrapa-gado-de-corte-
fala-sobre-sumario-de-touros-nelore  

 
31. Artigo “Touros Nelore - Avanço na Pecuária Tropical”, por Cleber Soares - 

http://famasul.com.br/artigos_interna/touros-nelore-avanco-na-pecuaria-tropical/29089/ 
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