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Abril 
 

1. Dia de campo mostra como recuperar pastagem em solos arenosos na bacia 
do Guariroba - http://www.agorams.com.br/jornal/2015/04/dia-de-campo-
mostra-como-recuperar-pastagem-em-solos-arenosos-na-bacia-do-guariroba/ 
(Ademir Zimmer) 

 
2. Pesquisas mostram que Integração Lavoura-Pecuária é viável na região do 

Bolsão - http://www.capitalnews.com.br/agronegocio/pesquisas-mostram-que-
integra-o-lavoura-pecu-ria-vi-vel-na-regi-o-do-bols-o/276656 (Ademir Zimmer) 

 
3. Em MS, fazenda supera desafios para produzir carne tipo exportação - 

http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/330777_em_ms_fazenda_supera_desa
fios_para_produzir_carne_tipo_exportacao.html 

 
4. Novas cultivares de forrageiras para o Cerrado serão apresentadas em Dia de 

Campo - 
http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?noticia=Novas_cultivares
_de_forrageiras_para_o_Cerrado_serao_apresentadas_em_Dia_de_Campo&e
dt=0&id=18924 (Liana Jank) 

 
5. Recuperação de pastos em áreas arenosas é tema de Dia de Campo - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/recuperacao-de-pastos-em-areas-
arenosas-e-tema-de-dia-de-campo 

 
6. Resultados do Programa Geneplus Embrapa serão apresentados na próxima 

semana em MS - http://famasul.com.br/noticias_interna/resultados-do-
programa-geneplus-embrapa-serao-apresentados-na-proxima-semana-em-
ms/33914/ 

 
7. Surtos da mosca-dos-estábulos próximos a usinas de cana-de-açúcar - 

http://famasul.com.br/artigos_interna/surtos-da-mosca-dos-estabulos-proximos-
a-usinas-de-cana-de-acucar/33930/ 

 
8. 2º Fórum da Nova Pecuária do MS é realizado em Campo Grande - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/2-forum-da-nova-pecuaria-do-ms-e-
realizado-em-campo-grande/34338/ 

 
9. Pastagem ainda é o principal alimento do rebanho brasileiro - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/pastagem-ainda-e-o-principal-alimento-
do-rebanho-brasileiro/34267/ (Liana Jank) 

 
10. Dia de Campo apresenta casos de sucesso e aumenta expectativa de adesão 

ao Mais Inovação - http://famasul.com.br/assessoria_interna/dia-de-campo-
apresenta-casos-de-sucesso-e-aumenta-expectativa-de-adesao-ao-mais-
inovacao/34189/ 

 
11. Pesquisa vai aumentar a maciez da carne bovina - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/pesquisa-vai-aumentar-a-maciez-da-
carne-bovina/34145/ 
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12. Programa de melhoramento genético bovino apresenta resultados em MS - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/programa-de-melhoramento-genetico-
bovino-apresenta-resultados-em-ms/33951/ 
 

13. Ovinocultura: produtores e empresários falam sobre produção de cordeiros no 
Brasil - http://famasul.com.br/noticias_interna/ovinocultura-produtores-e-
empresarios-falam-sobre-producao-de-cordeiros-no-brasil/34412/ (Fernando 
Reis) 

 
14. Novas forrageiras para o cerrado serão apresentadas em Dia de Campo - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/novas-forrageiras-para-o-cerrado-
serao-apresentadas-em-dia-de-campo 

 
15. Dia de Campo apresenta Teste de Desempenho Touros Jovens - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/dia-de-campo-apresenta-teste-de-
desempenho-touros-jovens 

 
16. Programa Geneplus Embrapa apresentará resultados em MS - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/programa-geneplus-embrapa-
apresentara-resultados-em-ms 

 
17. Campo Grande recebe curso de Inseminação Artificial - 

http://www.msnoticias.com.br/editorias/agronegocios/campo-grande-recebe-
curso-de-inseminacao-artificial/58011/ 

 
18. Expansão da área de grãos e busca por mais eficiência estimulam 

confinamento de gado no Rio Grande do Sul - 
http://www.cenariomt.com.br/noticia/435873/expansao-da-area-de-graos-e-
busca-por-mais-eficiencia-estimulam-confinamento-de-gado-no-rio-grande-do-
sul.html (Rodrigo Gomes) 

 
19. Resultados do Programa Geneplus Embrapa serão apresentados na próxima 

semana em MS - http://www.campograndenoticias.com.br/capa/t/o-3o-circuito-
geneplus-embrapa 

 
20. Programa de melhoramento genético bovino apresenta resultados em MS - 

http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/04/programa-de-
melhoramento-genetico-bovino-apresenta-resultados-em-ms.html 

 
21. Programa da Embrapa mostra melhoramento com gado de corte - 

http://www.douranews.com.br/rural/item/86238-programa-da-embrapa-mostra-
melhoramento-com-gado-de-corte?tmpl=component&print=1 

 
22. Delegação de Myanmar visita CNA em busca de parceria no setor agropecuário 

- http://famasul.com.br/noticias_interna/delegacao-de-myanmar-visita-cna-em-
busca-de-parceria-no-setor-agropecuario/34414/ 

 
23. Os rumos das inovações em pecuária no MS - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/os-rumos-das-inovacoes-em-pecuaria-
no-ms/34425/ 

 
24. Semadur e Embrapa promovem Dia de Campo - 

http://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/semadur-e-
embrapa-promovem-dia-de-campo-na-bacia-do-guariroba/243863/ 
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25. Novos capins para o Cerrado são apresentados em Dia de Campo - 

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Not%E
Dcias&id=31548 

 
26. Abertas inscrições para curso do Programa Agroescola - 

http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=102528  
 

27. Desafios da pecuária pantaneira não impedem investimentos em genética - 
http://www.cenariomt.com.br/noticia/438247/desafios-da-pecuaria-pantaneira-
nao-impedem-investimentos-em-genetica.html (Luiz Otávio) 

 
28. MS cria grupo gestor para estimular a agricultura de baixo carbono - 

http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/04/ms-cria-grupo-
gestor-para-estimular-agricultura-de-baixo-carbono.html 

 
29. Custo com a pecuária no Pantanal é inferior às demais regiões, afirmam 

criadores - http://www.agorams.com.br/jornal/2015/04/custo-com-a-pecuaria-
no-pantanal-e-inferior-as-demais-regioes-afirmam-criadores/ (Luiz Otávio) 

 
30. Dia de Campo apresenta casos de sucesso - 

http://www.acritica.net/editorias/geral/dia-de-campo-apresenta-casos-de-
sucesso/144225/ 

 
31. Simpósio vai discutir ovinocultura durante Expogrande - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2015/04/simposio-vai-discutir-ovinocultura-
durante-expogrande/ (Fernando Reis) 

 
32. Condomínio LS leva tradição à pista da Expogrande - 

http://www.portaldbo.com.br/Portal_v2/Jornal-De-
Leiloes/Conteudo/resultados/12201_Condominio-LS-leva-tradicao-a-pista-da-
Expogrande 

 
33. O novilho precoce do Pantanal - 

http://www.correiodecorumba.com.br/?s=noticia&id=18752 (Rodrigo Gomes) 
 

34. CRI participa da terceira edição do Circuito Geneplus Embrapa - 
http://www.acritica.net/editorias/geral/cri-participa-da-terceira-edicao-do-circuito-
geneplus-embrapa/145076/  

 
35. Leite: evento tem objetivo de fomentar produção em MS - 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/440980/leite-evento-tem-objetivo-de-
fomentar-producao-em-ms.html  

 
36. RS: Senar-RS amplia quadro técnico do programa Boas Práticas 

Agropecuárias para Bovinos de Corte - 
http://www.paginarural.com.br/noticia/215010/senar-rs-elia-quadro-tecnico-do-
programa-boas-praticas-agropecuarias-para-bovinos-de-corte 
 

37. Ovinocultura: produtores e empresários falam sobre produção de cordeiros no 
Brasil - http://ruralmsnews.com.br/ovinocultura-produtores-e-empresarios-
falam-sobre-producao-de-cordeiros-no-brasil/ (Fernando Reis) 
 

38. Simpósio vai discutir ovinocultura durante Expogrande - 
http://www.agroin.com.br/noticias/3309/simposio-vai-discutir-ovinocultura-

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Not%EDcias&id=31548
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Not%EDcias&id=31548
http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=102528
http://www.cenariomt.com.br/noticia/438247/desafios-da-pecuaria-pantaneira-nao-impedem-investimentos-em-genetica.html
http://www.cenariomt.com.br/noticia/438247/desafios-da-pecuaria-pantaneira-nao-impedem-investimentos-em-genetica.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/04/ms-cria-grupo-gestor-para-estimular-agricultura-de-baixo-carbono.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/04/ms-cria-grupo-gestor-para-estimular-agricultura-de-baixo-carbono.html
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/04/custo-com-a-pecuaria-no-pantanal-e-inferior-as-demais-regioes-afirmam-criadores/
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/04/custo-com-a-pecuaria-no-pantanal-e-inferior-as-demais-regioes-afirmam-criadores/
http://www.acritica.net/editorias/geral/dia-de-campo-apresenta-casos-de-sucesso/144225/
http://www.acritica.net/editorias/geral/dia-de-campo-apresenta-casos-de-sucesso/144225/
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/04/simposio-vai-discutir-ovinocultura-durante-expogrande/
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/04/simposio-vai-discutir-ovinocultura-durante-expogrande/
http://www.portaldbo.com.br/Portal_v2/Jornal-De-Leiloes/Conteudo/resultados/12201_Condominio-LS-leva-tradicao-a-pista-da-Expogrande
http://www.portaldbo.com.br/Portal_v2/Jornal-De-Leiloes/Conteudo/resultados/12201_Condominio-LS-leva-tradicao-a-pista-da-Expogrande
http://www.portaldbo.com.br/Portal_v2/Jornal-De-Leiloes/Conteudo/resultados/12201_Condominio-LS-leva-tradicao-a-pista-da-Expogrande
http://www.correiodecorumba.com.br/?s=noticia&id=18752
http://www.acritica.net/editorias/geral/cri-participa-da-terceira-edicao-do-circuito-geneplus-embrapa/145076/
http://www.acritica.net/editorias/geral/cri-participa-da-terceira-edicao-do-circuito-geneplus-embrapa/145076/
http://www.cenariomt.com.br/noticia/440980/leite-evento-tem-objetivo-de-fomentar-producao-em-ms.html
http://www.cenariomt.com.br/noticia/440980/leite-evento-tem-objetivo-de-fomentar-producao-em-ms.html
http://www.paginarural.com.br/noticia/215010/senar-rs-elia-quadro-tecnico-do-programa-boas-praticas-agropecuarias-para-bovinos-de-corte
http://www.paginarural.com.br/noticia/215010/senar-rs-elia-quadro-tecnico-do-programa-boas-praticas-agropecuarias-para-bovinos-de-corte
http://ruralmsnews.com.br/ovinocultura-produtores-e-empresarios-falam-sobre-producao-de-cordeiros-no-brasil/
http://ruralmsnews.com.br/ovinocultura-produtores-e-empresarios-falam-sobre-producao-de-cordeiros-no-brasil/
http://www.agroin.com.br/noticias/3309/simposio-vai-discutir-ovinocultura-durante-expogrande


durante-expogrande (Fernando Reis) 
 

39. 2º Fórum da Nova Pecuária do MS é realizado em Campo Grande - 
http://www.agroin.com.br/noticias/3311/2o-forum-da-nova-pecuaria-do-ms-e-
realizado-em-campo-grande 
 

40. Artigo “Surtos da mosca-dos-estábulos próximos a usinas de cana-de-açúcar”, 
por Paulo Cançado e Antonio Thadeu Barros - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/surtos-da-mosca-dos-estabulos-
proximos-a-usinas-de-cana-de-acucar 

 
 
 
 
 
 

http://www.agroin.com.br/noticias/3309/simposio-vai-discutir-ovinocultura-durante-expogrande
http://www.agroin.com.br/noticias/3311/2o-forum-da-nova-pecuaria-do-ms-e-realizado-em-campo-grande
http://www.agroin.com.br/noticias/3311/2o-forum-da-nova-pecuaria-do-ms-e-realizado-em-campo-grande
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/surtos-da-mosca-dos-estabulos-proximos-a-usinas-de-cana-de-acucar
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/surtos-da-mosca-dos-estabulos-proximos-a-usinas-de-cana-de-acucar

