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Outubro 
 

1. Instrutores do Senar de oito Estados recebem capacitação sobre ILPF em MS - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/instrutores-do-senar-de-oito-estados-
recebem-capacitacao-sobre-ilpf-em-ms/30122/ (Cleber Soares) 
 

2. Aplicativo que auxilia pecuarista na suplementação tem nova versão - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/aplicativo-que-auxilia-pecuarista-na-
suplementacao-tem-nova-versao/30570/ (Sergio Raposo)  
 

3. Cursos em MS visam melhorar condições de trabalho em fazendas - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/cursos-em-ms-visam-melhorar-condicoes-de-
trabalho-em-fazendas/30415/ (Ezequiel do Valle) 
 

4. iLPF: abertas inscrições para curso na Embrapa Gado de Corte - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/ilpf-abertas-inscricoes-para-curso-na-
embrapa-gado-de-corte/30400/  
 

5. Curso sobre sistemas integrados recebe inscrições em MS - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/curso-sobre-sistemas-integrados-recebe-
inscricoes-em-ms/30359/ 
 

6. Prevenção é a chave para o controle da mosca-dos-estábulos, diz pesquisador - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/prevencao-e-a-chave-para-o-controle-da-
mosca-dos-estabulos-diz-pesquisador/30245/ (Antonio Thadeu e Paulo Cançado) 
 

7. MS: abertas inscrições para o 3º Curso de Ilpf na Embrapa Gado de Corte - 
http://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=208606&v=1  
 

8. l Simpósio Brasileiro de Pecuária de Precisão - 
http://www.agron.com.br/publicacoes/informacoes/eventos-e-
lazer/2014/09/30/041244/l-simposio-brasileiro-de-pecuaria-de-precisao.html (Pedro 
Paulo e Thaís Basso) 
 

9. Propriedade de pecuária de corte de Rondônia é modelo em sustentabilidade - 
http://www.onortao.com.br/noticias/propriedade-de-pecuaria-de-corte-de-rondonia-
e-modelo-em-sustentabilidade,24807.php  
 

10. Nelorão reúne tradicionais criadores do MS - 
http://www.portaldbo.com.br/Portal/JornalDeLeiloes/RESULTADOS/10711,,Nelorao-
reune-tradicionais-criadores-do-MS.aspx  
 

11. Fazenda agropecuária de RO está no ranking nacional de sustentabilidade - 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/10/fazenda-agropecuaria-de-ro-esta-
no-ranking-nacional-de-sustentabilidade.html  
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12. Produtor ganha prêmio por boas práticas agropecuárias - 
https://portogente.com.br/not%C3%ADcias/meio-ambiente/minist%C3%A9rio-
p%C3%BAblico-cobra-conten%C3%A7%C3%A3o-de-desmatamento-de-
manguezal-em-recife-83828   
 

13. Comissão de Enfrentamento a Mosca do Estabulo realiza reunião nesta terça-feira 
(07), em Costa Rica - 
http://www.ocorreionews.com.br/novo/index.php?option=com_k2&view=item&id=78
42:comiss%C3%A3o-de-enfrentamento-a-mosca-do-estabulo-realiza-
reuni%C3%A3o-nesta-ter%C3%A7a-feira-07-em-costa-rica&Itemid=129 (Paulo 
Cançado e Thadeu Barros) 
 

14. Propriedade de pecuária de corte de Rondônia é modelo em sustentabilidade - 
http://ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=292967&codDep=23  
 

15. Prevenção é a chave para o controle da mosca-dos-estábulos, diz pesquisador - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/prevencao-e-chave-
para-o-controle-da-mosca-dos-estabulos-diz-pesquisador.html  (Paulo Cançado e 
Thadeu Barros) 
 

16. Encontro sobre agroecologia reúne 1500 participantes da América do Sul - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/encontro-sobre-agroecologia-reune-
1500-participantes-da-america-do-sul  
 

17. JBS adere a programa de pecuária sustentável na Amazônia - 
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/noticia/jbs-adere-a-programa-de-pecuaria-
sustentavel-na-amazonia/20141010093250_L_715  
 

18. Embrapa lança manual digital para produtor de gado de corte - 
http://www.sitedacarne.com.br/MarketingDaCarneNoticia.aspx?codigoNot=A1NYcP
3KVzM=&title=EMBRAPA+LANCA+MANUAL+DIGITAL+PARA+PRODUTOR+DE+
GADO+DE+CORTE (Ezequiel do Valle e Luiz Leal) 
 

19. Melhoramento genético: tecnologias geradas pela Embrapa Gado de Corte - 
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/melhoramento-genetico-
tecnologias-geradas-pela-embrapa-gado-corte/id/59485135.html  
 

20. Curso sobre sistemas integrados recebe inscrições em MS - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/curso-sobre-sistemas-
integrados-recebe-inscricoes-em-ms.html  
 

21. MS: Boas Práticas Agropecuárias, cursos visam melhorar condições de trabalho 
em fazendas - http://www.paginarural.com.br/noticia/209009/boas-praticas-
agropecuarias-cursos-visam-melhorar-condicoes-de-trabalho-em-fazendas  
 

22. Curso sobre sistemas integrados recebe inscrições em MS - 
http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=130439  
 

23. Cursos em MS visam melhorar condições de trabalho em fazendas - 
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http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/cursos-em-ms-visam-
melhorar-condicoes-de-trabalho-em-fazendas.html  
 

24. MS registra R$ 240 milhões de prejuízo na agropecuária por causa do calor - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/ms-registra-r$-240-milhoes-de-prejuizo-na-
agropecuaria-por-causa-do-calor  
 

25. Zootecnia organiza Simpósio de Ovinocultura na UEL - 
http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-12--215-20141017  
 

26. Cursos em MS visam melhorar condições de trabalho em fazendas - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/cursos-em-ms-visam-
melhorar-condicoes-de-trabalho-em-fazendas.html 
 

27. Estiagem pode causar prejuízos de R$ 140 milhões e encarecer a carne - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/estiagem-pode-causar-prejuizos-de-rs-
140-milhoes-e-encarecer-a-carne  
 

28. Grupo de fazendeiros faz pecuária do Brasil dar um salto - 
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1075/noticias/grupo-de-
fazendeiros-faz-pecuaria-do-brasil-dar-um-salto  
 

29. Seminário em MS vai discutir novos negócios na cadeia da madeira - 
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/brasil/mato-grosso/21102014-222229-seminario-
em-ms-vai-discutir-novos-negocios-na-cadeia-da-madeira  
 

30. Embrapa disponibiliza nova versão do aplicativo Suplementa Certo - 
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/10/embrapa-disponibiliza-nova-
versao-do-aplicativo-suplementa-certo (Sergio Raposo) 
 

31. Aplicativo que auxilia pecuarista na suplementação tem nova versão - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/aplicativo-que-auxilia-
pecuarista-na-suplementacao-tem-nova-versao.html  (Sergio Raposo) 
 

32. MS vai sediar seminário sul-americano de agroecologia - 
http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=131436  
 

33. MS vai sediar seminário sul-americano de agroecologia - http://g1.globo.com/mato-
grosso/agrodebate/noticia/2014/10/ms-vai-sediar-seminario-sul-americano-de-
agroecologia.html  
 

34. GTPS promove Dia de Campo em prol da pecuária sustentável - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/gtps-promove-dia-de-campo-em-prol-da-
pecuaria-sustentavel  
 

35. Artigo Por que realizar exame andrológico?, por Alessandra Nicacio - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/por-que-realizar-exame-andrologico-  
 

36. Artigo “O componente florestal nos sistemas de integração Lavoura-Pecuária-

http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/cursos-em-ms-visam-melhorar-condicoes-de-trabalho-em-fazendas.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/cursos-em-ms-visam-melhorar-condicoes-de-trabalho-em-fazendas.html
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/ms-registra-r$-240-milhoes-de-prejuizo-na-agropecuaria-por-causa-do-calor
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/ms-registra-r$-240-milhoes-de-prejuizo-na-agropecuaria-por-causa-do-calor
http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-12--215-20141017
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/cursos-em-ms-visam-melhorar-condicoes-de-trabalho-em-fazendas.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/cursos-em-ms-visam-melhorar-condicoes-de-trabalho-em-fazendas.html
http://www.campograndenews.com.br/rural/estiagem-pode-causar-prejuizos-de-rs-140-milhoes-e-encarecer-a-carne
http://www.campograndenews.com.br/rural/estiagem-pode-causar-prejuizos-de-rs-140-milhoes-e-encarecer-a-carne
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1075/noticias/grupo-de-fazendeiros-faz-pecuaria-do-brasil-dar-um-salto
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1075/noticias/grupo-de-fazendeiros-faz-pecuaria-do-brasil-dar-um-salto
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/brasil/mato-grosso/21102014-222229-seminario-em-ms-vai-discutir-novos-negocios-na-cadeia-da-madeira
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/brasil/mato-grosso/21102014-222229-seminario-em-ms-vai-discutir-novos-negocios-na-cadeia-da-madeira
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/10/embrapa-disponibiliza-nova-versao-do-aplicativo-suplementa-certo
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/10/embrapa-disponibiliza-nova-versao-do-aplicativo-suplementa-certo
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/aplicativo-que-auxilia-pecuarista-na-suplementacao-tem-nova-versao.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/aplicativo-que-auxilia-pecuarista-na-suplementacao-tem-nova-versao.html
http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=131436
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/ms-vai-sediar-seminario-sul-americano-de-agroecologia.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/ms-vai-sediar-seminario-sul-americano-de-agroecologia.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/10/ms-vai-sediar-seminario-sul-americano-de-agroecologia.html
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/gtps-promove-dia-de-campo-em-prol-da-pecuaria-sustentavel
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/gtps-promove-dia-de-campo-em-prol-da-pecuaria-sustentavel
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/por-que-realizar-exame-andrologico-


 

 

Floresta”, por André Dominguetti - http://famasul.com.br/artigos_interna/o-
componente-florestal-nos-sistemas-de-integracao-lavoura-pecuaria-floresta/30401/ 
 

37. Artigo “Senepol – Um exemplo de parceria estratégica”, por Cleber Soares - 
http://famasul.com.br/artigos_interna/senepol-um-exemplo-de-parceria-
estrategica/30402/ 
 

http://famasul.com.br/artigos_interna/o-componente-florestal-nos-sistemas-de-integracao-lavoura-pecuaria-floresta/30401/
http://famasul.com.br/artigos_interna/o-componente-florestal-nos-sistemas-de-integracao-lavoura-pecuaria-floresta/30401/
http://famasul.com.br/artigos_interna/senepol-um-exemplo-de-parceria-estrategica/30402/
http://famasul.com.br/artigos_interna/senepol-um-exemplo-de-parceria-estrategica/30402/

