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1. Sistema de integração lavoura-pecuária potencializa produção de carne na recria - 
http://www.feedfood.com.br/sistema-de-integracao-lavoura-pecuaria-potencializa-producao-
de-carne-na-recria 

 
2. Expocorte 2015: ILP potencializa produção de carne na recria - 

http://agrisus.org.br/noticias.asp?cod=1231 
 

3. ILP potencializa produção de carne na recria - 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,773907,ILP_potencializa_producao_de_carne
_na_recria,773907,4.htm 
 

4. ILP potencializa produção de carne na recria - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/08/ilp-potencializa-producao-de-carne-na-recria/ 
 

5. Sementes revestidas de forrageiras são assunto de reunião técnica na Embrapa - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=31971&secao=Not%E
Dcias 
 

6. O produtor ganha mais adotando as Boas Práticas Agropecuárias para criar bovinos de 
Corte - http://nordesterural.com.br/o-produtor-ganha-mais-adotando-as-boas-praticas-
agropecuarias-para-criar-bovinos-de-corte/ 
 

7. Mato Grosso do Sul tem 22 espécies de carrapatos identificadas - 
http://www.odocumento.com.br/noticias/campo-sa/mato-grosso-do-sul-tem-22-especies-de-
carrapatos-identificadas,5897 (Renato Andreotti) 
 

8. Mato Grosso do Sul tem 22 espécies de carrapatos identificadas - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/08/mato-grosso-do-sul-tem-22-especies-de-
carrapatos-identificadas/ (Renato Andreotti) 
 

9. Presidente do GTPS participa do seminário "As muitas pecuárias do Brasil" - 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,776348,Presidente_do_GTPS_participa_do_s
eminario_As_muitas_pecuarias_do_Brasil_,776348,4.htm 
 

10. Nelore LS negocia matrizes pela TV - 
http://www.portaldbo.com.br/Conteudo/resultados/13429_Nelore-LS-negocia-matrizes-pela-
TV 
 

11. Sementes revestidas de forrageiras são assunto de reunião técnica na Embrapa - 
http://www.segs.com.br/demais/53611-sementes-revestidas-de-forrageiras-sao-assunto-de-
reuniao-tecnica-na-embrapa.html (Jaqueline Verzignassi) 
 

12. MS: sal mineral deve ser dado para os bovinos o ano todo, diz Embrapa Gado de Corte - 
http://www.boipesado.com.br/Noticia/ms253a-sal-mineral-deve-ser-dado-para-os-bovinos-
o-ano-todo252c-diz-embrapa-gado-de-corte-325355 (Sergio Raposo) 
 

13. Virtual VRC CVVR registra 68,5 arrobas - 
http://www.portaldbo.com.br/Conteudo/resultados/13399_Virtual-VRC-CVVR-registra-68,5-
arrobas 
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14. ILP potencializa produção de carne na recria - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/08/ilp-potencializa-producao-de-carne-na-recria/ 
(Roberto Giolo) 
 

15. Fundação MS compõe Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação de MS - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/08/fundacao-ms-compoe-forum-de-ciencia-
tecnologia-e-inovacao-de-ms/ 
 

16. São Gabriel: Rolim entrega resultado de pesquisa a ministro Aldo Rebelo - 
http://idest.com.br/noticia-1,sao-gabriel-rolim-entrega-resultado-de-pesquisa-a-ministro-
aldo-rebelo,64571.htm 
 

17. BeefExpo 2015 prorroga prazo para inscrição de trabalhos científicos - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/beefexpo-2015-prorroga-prazo-para-inscricao-de-
trabalhos-cientificos 
 

18. Saiba o que é volumoso, concentrado e sal mineral - 
http://www.canalrural.com.br/noticias/guias-e-servicos/saiba-que-volumoso-concentrado-
sal-mineral-58005 (Sérgio Raposo) 
 

19. 22 espécies de carrapatos são identificadas em MS - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/22-especies-de-carrapatos-sao-identificadas-em-
ms (Renato Andreotti) 
 

20. Sal mineral deve ser dado para os bovinos o ano todo - 
http://www.agroin.com.br/noticias/4780/embrapa-sal-mineral-deve-ser-dado-para-os-
bovinos-o-ano-todo (Sergio Raposo) 
 

21. Governo assina pacto com entidades parceiras com foco na qualidade da carne bovina 
produzida no MS - http://www.agroin.com.br/noticias/4792/governo-assina-pacto-com-
entidades-parceiras-com-foco-na-qualidade-da-carne-bovina-produzida-no-ms (Cleber 
Soares)  
 

22. Sementes revestidas de forrageiras são assunto de reunião técnica na Embrapa - 
http://www.agroin.com.br/noticias/4649/sementes-revestidas-de-forrageiras-sao-assunto-
de-reuniao-tecnica-na-embrapa (Jaqueline Verzignassi)  
 

23. Campo Grande teve a maior etapa da história do Circuito ExpoCorte - 
http://www.agroin.com.br/noticias/4620/campo-grande-teve-a-maior-etapa-da-historia-do-
circuito-expocorte (Cleber Soares) 
 

24. Governo e JBS firmam pacto para valorizar em até 3% carne de qualidade - 
http://www.campograndenews.com.br/economia/governo-e-jbs-firmam-pacto-para-
valorizar-em-ate-3-carne-de-qualidade 
 

25. Estado é parceiro da Embrapa oferecendo aulas de educação sanitária no projeto 
Agroescola - http://fundect.ledes.net/news/4021/estado-a-c-parceiro-da-embrapa-
oferecendo-aulas-de-educaa-a-o-sanita-ria-no-projeto-agroescola (Pedro Paulo) 
 

26. MS tem 22 espécies de carrapatos identificadas - 
http://www.agron.com.br/publicacoes/noticias/animais-e-criacoes/2015/08/13/045295/ms-
tem-22-especies-de-carrapatos-
identificadas.html?utm_source=Informativo+Portal+Agron&utm_campaign=8a09ec50c7-
Informativo_145_10_constru_es_bizarras_8_17_2015&utm_medium=email&utm_term=0_4
23fc18069-8a09ec50c7-398527757 (Renato Andreotti)  
 

27. MS: sal mineral deve ser dado para os bovinos o ano todo, diz Embrapa Gado de Corte - 
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http://www.paginarural.com.br/noticia/219394/sal-mineral-deve-ser-dado-para-os-bovinos-
o-ano-todo-diz-embrapa-gado-de-corte (Sergio Raposo)  
 

28. MS: sementes revestidas de espécies forrageiras são assunto de reunião técnica na 
Embrapa - http://www.paginarural.com.br/noticia/218752/sementes-revestidas-de-especies-
forrageiras-sao-assunto-de-reuniao-tecnica-na-embrapa (Jaqueline Verzignassi) 
 

29. Mato Grosso do Sul tem 22 espécies de carrapatos identificadas - 
http://www.paginarural.com.br/noticia/218684/mato-grosso-do-sul-tem-22-especies-de-
carrapatos-identificadas (Renato Andreotti) 
 

30. Bienal da Agricultura tem hoje Dia de Campo sobre Integração Lavoura, Pecuária e 
Floresta - http://www.agorams.com.br/jornal/2015/08/bienal-da-agricultura-tem-hoje-dia-de-
campo-sobre-integracao-lavoura-pecuaria-e-floresta/ (André Dominghetti) 
 

31. Embrapa Pecuária Sul lança na Expointer método para recuperação de pastagens 
degradadas - http://www.cenariomt.com.br/noticia/468209/embrapa-pecuaria-sul-lanca-na-
expointer-metodo-para-recuperacao-de-pastagens-degradadas.html (BPA) 
 

32. Expointer 2015: SENAR leva diferentes ações para o Parque de Exposições Assis Brasil 
em Esteio - http://felipevieira.com.br/site/expointer-2015-senar-leva-diferentes-acoes-para-
o-parque-de-exposicoes-assis-brasil-em-esteio/  
 

33. Fazenda Tradição negocia genética DS - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Fazenda-Tradicao-negocia-genetica-da-marca-DS/13668 
 

34. Governo assina pacto com foco na qualidade da carne bovina produzida no MS - 
http://www.jptl.com.br/ler.php?id=79832 (Cleber Soares) 
 

35. Ações do governo e alto índice de imunização do rebanho colocam MS em destaque no 
país - http://www.agorams.com.br/jornal/2015/08/acoes-do-governo-e-alto-indice-de-
imunizacao-do-rebanho-colocam-ms-em-destaque-no-pais/  
 

36. MS, entidades e JBS fazem acordo para aumentar qualidade da carne - 
http://www.canalrural.com.br/noticias/boi-gordo/entidades-jbs-fazem-acordo-para-
aumentar-qualidade-carne-58470  
 

37. Tourada Ribalta MSA registra 89 arrobas - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Tourada-Ribalta-MSA-sai-a-89-arrobas/13634 
 

38. Alto índice de imunização colocam MS em destaque no país - http://idest.com.br/noticia-
16,alto-indice-de-imunizacao-colocam-ms-em-destaque-no-pais,65174.htm 
 

39. Sal mineral deve ser dado para os bovinos o ano todo - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/08/sal-mineral-deve-ser-dado-para-os-bovinos-o-
ano-todo/ (Sergio Raposo) 
 

40. Showtec 2016 tem foco em soluções para produtor rural - 
http://www.acritica.net/editorias/geral/showtec-2016-tem-foco-em-solucoes-para-produtor-
rural/153845/ 
 

41. Pacto Sinal Verde - http://www.acritica.net/editorias/politica/pacto-sinal-verde/153855/ 
 

42. Governo de Mato Grosso do Sul lança o pacto Sinal Verde - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/governo-de-mato-grosso-do-sul-lanca-o-pacto-
sinal-verde  
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43. MS cria pacto “Sinal Verde” para produzir carne de qualidade ao consumidor - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/ms-cria-pacto-sinal-verde-para-produzir-carne-de-
qualidade-ao-consumidor/282749 
 

44. ILP deita e rola em solos arenosos - http://www.portaldbo.com.br/Revista-
DBO/Noticias/ILP-deita-e-rola-em-solos-arenosos/13612 
 

45. AC Proteína e Shiro Nishimura estreiam parceria - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/AC-Proteina-e-Shiro-Nishimura-estreiam-parceria/13611 
 

46. Dois touros de MS estão entre os 10 mais promissores do Brasil - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/dois-touros-de-ms-estao-entre-os-10-mais-
promissores-do-brasil/282596 
 

47. Em parceria com Embrapa, Estado oferece aulas de educação sanitária no projeto 
Agroescola - http://www.jptl.com.br/ler.php?id=79716 
 

48. Senar tira dúvidas sobre CAR na Expointer - 
http://www.canalrural.com.br/noticias/expointer/confira-acoes-senar-expointer-58383 
 

49. Dois touros de MS estão entre os 10 mais promissores do País, de acordo com Programa 
da Embrapa - http://www.campograndenoticias.com.br/dois-touros-de-ms-estao-entre-os-
10-mais-promissores-do-pais-de-acordo-com-programa-da-embrapa/8089/ 
 

50. Rondônia tem fazenda modelo de pecuária sustentável na Amazônia - 
http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/rondonia-tem-fazenda-modelo-de-pecuaria-
sustentavel-na-amazonia,97262.shtml (BPA) 
 

51. Sementes revestidas de forrageiras são assunto de reunião técnica na Embrapa - 
http://www.abrates.org.br/imprensa/noticias/1296-categoria-demais-sementes-revestidas-
de-forrageiras-sao-assunto-de-reuniao-tecnica-na-embrapa (Jaqueline Verzignassi) 
 

52. 19º Leilão Melhoradores será dia 29 de agosto em Campo Grande (MS) - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/19o-leilao-melhoradores-sera-dia-29-de-agosto-
em-campo-grande--ms- (Embrapa Geneplus) 
 

53. Produtores de quatro estados participam do Dia de Campo sobre ILPF - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/produtores-de-quatro-estados-participam-do-dia-
de-campo-sobre-ilpf/37807/ (Pedro Paulo)  
 

54. Nem tecnologia, nem pesquisa: abertura da Bienal é marcada pelas invasões de 
propriedade em MS - http://famasul.com.br/assessoria_interna/nem-tecnologia-nem-
pesquisa-abertura-da-bienal-e-marcada-pelas-invasoes-de-propriedade-em-ms/37810/ 
(Cleber Soares) 
 

55. Falta clareza para traduzir a realidade do homem do campo, afirma especialista em 
comunicação - http://famasul.com.br/assessoria_interna/falta-clareza-para-traduzir-a-
realidade-do-homem-do-campo-afirma-especialista-em-comunicacao/37806/ (Cleber 
Soares) 
 

56. Sementes revestidas de forrageiras são assunto de reunião técnica na Embrapa - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/sementes-revestidas-de-forrageiras-sao-assunto-de-
reuniao-tecnica-na-embrapa/37158/ (Jaqueline Verzignassi) 
 

57. ILP potencializa produção de carne na recria - http://famasul.com.br/noticias_interna/ilp-
potencializa-producao-de-carne-na-recria/37219/ (Roberto Giolo) 
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58. Mato Grosso do Sul tem 22 espécies de carrapatos identificadas - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/mato-grosso-do-sul-tem-22-especies-de-carrapatos-
identificadas/37312/ (Renato Andreotti) 
 

59. Bovinos de MS comprovam impacto da genética na produção e são destaque em evento 
nacional - http://famasul.com.br/noticias_interna/bovinos-de-ms-comprovam-impacto-da-
genetica-na-producao-e-sao-destaque-em-evento-nacional/37520/ 
 

60. Sal mineral deve ser dado para os bovinos o ano todo - 
http://famasul.com.br/artigos_interna/sal-mineral-deve-ser-dado-para-os-bovinos-o-ano-
todo/37666/ (Sérgio Raposo) 
 

61. Showtec 2016 tem foco em soluções para produtor rural - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/showtec-2016-tem-foco-em-solucoes-para-produtor-
rural/37667/  
 

62. Pacto Sinal Verde quer padronizar bovinos abatidos em MS - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/pacto-sinal-verde-quer-padronizar-bovinos-
abatidos-em-ms/37675/ (Cleber Soares) 
 

63. Bienal da Agricultura terá Dia de Campo sobre Integração Lavoura, Pecuária e Floresta - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/bienal-da-agricultura-tera-dia-de-campo-sobre-
integracao-lavoura-pecuaria-e-floresta/37776/ (André Dominghetti) 
 

64. Artigo “A inseminação artificial em tempo fixo serve ou não para a minha propriedade?”, 
por Alessandra Nicacio - http://www.campograndenews.com.br/artigos/a-inseminacao-
artificial-em-tempo-fixo-serve-ou-nao-para-a-minha-propriedade 

 
65. Artigo “Identificação animal como estratégia de defesa sanitária” por Thais Basso e 

Vanessa Felipe - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=31956&secao=Artigos
%20Especiais 

 
66. Artigo “A inseminação artificial em tempo fixo serve ou não para a minha propriedade?”, 

por Alessandra Nicacio - http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/medica-veterinaria-da-
embrapa-gado-de-corte-faz-artigo-sobre-iatf 

 
67. Artigo “Dez mitos no uso do sal mineral para bovinos”, por Sérgio Raposo - 

http://www.agroin.com.br/noticias/4779/artigo-dez-mitos-no-uso-do-sal-mineral-para-
bovinos  
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