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1. Conselho Superior da Fundect indica novo diretor científico - 

http://fundect.ledes.net/news/4185/conselho-superior-da-fundect-indica-novo-diretor-cienta-
fico 
 

2. Agrônomos recebem comenda de reconhecimento profissional - 
http://www.acritica.net/editorias/geral/agronomos-recebem-comenda-de-reconhecimento-
profissional-da-al/158320/?utm_source=hootsuite 
 

3. Etapas para formar bem uma pastagem - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=32527&secao=Agrotem
as (Valeria Pacheco e Haroldo Queiroz) 
 

4. GTPS lança documento sobre os desafios da pecuária relacionados à sustentabilidade - 
http://www.segs.com.br/economia/70353-gtps-lanca-documento-sobre-os-desafios-da-
pecuaria-relacionados-a-sustentabilidade.html  
 

5. PR: bovinos de corte, Programa de Boas Práticas Agropecuárias agora em propriedades 
paranaenses - http://www.paginarural.com.br/noticia/223317/bovinos-de-corte-programa-
de-boas-praticas-agropecuarias-agora-em-propriedades-paranaenses 
 

6. Embrapa e Copasul mostram que integração entre lavoura, pecuária e floresta é viável 
onde a tradição é pecuarista - https://brasilagro.wordpress.com/2015/12/07/embrapa-e-
copasul-mostram-que-integracao-entre-lavoura-pecuaria-e-floresta-e-viavel-onde-a-
tradicao-e-pecuarista-2/  
 

7. Embrapa e Copasul realizam Dia de Campo nesta quarta-feira (9) - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-e-copasul-realizam-dia-de-campo-nesta-
quarta-feira--9-  
 

8. Nova tecnologia para soja será lançada no Showtec 2016 - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/12/nova-tecnologia-para-soja-sera-lancada-no-
showtec-2016/ 
 

9. Dia de campo discute sistema integrado de produção em áreas de solo arenoso - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/dia-de-campo-discute-sistema-integrado-de-
producao-em-areas-de-solo-arenoso 
 

10. Lavoura, pecuária e floresta na mira de produtores da região sul de Mato Grosso do Sul - 
http://www.cenariomt.com.br/noticia/491787/lavoura-pecuaria-e-floresta-na-mira-de-
produtores-da-regiao-sul-de-mato-grosso-do-sul.html  
 

11. Etapas para formar bem uma pastagem - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/12/etapas-para-formar-bem-uma-pastagem/ 
(Haroldo Queiroz e Valeria Pacheco) 
 

12. Etapas para formar bem uma pastagem - http://www.sepaf.ms.gov.br/embrapa-etapas-para-
formar-bem-uma-pastagem/ (Haroldo Queiroz e Valeria Pacheco) 
 

13. Pesquisadores obtém genoma funcional do carrapato - 
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http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Pesquisadores-obtem-genoma-
funcional-do-carrapato/15006 (Renato Andreotti)  
 

14. Saiba como oferecer conforto térmico aos animais - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/saiba-como-oferecer-conforto-termico-aos-animais 
(Fabiana Villa) 
 

15. Showtec é considerada alta temporada para o comércio de Maracaju - 
http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/showtec-e-considerado-alta-temporada-para-
o-comercio-de-maracaju/159353/  
 

16. Saiba como formar uma boa pastagem - http://www.canalrural.com.br/noticias/boi-
gordo/saiba-como-formar-uma-boa-pastagem-60143 (Haroldo Queiroz e Valeria Pacheco) 
 

17. Pesquisa obtém o genoma funcional do carrapato - http://www.beefpoint.com.br/cadeia-
produtiva/giro-do-boi/pesquisa-obtem-o-genoma-funcional-do-carrapato/ (Renato Andreotti) 
 

18. Pesquisa obtém o genoma funcional do carrapato - 
http://www.rondorural.com.br/pecuaria/pesquisa-obtem-o-genoma-funcional-do-carrapato 
(Renato Andreotti)  
 

19. Showtec 2016 contará com lançamento de nova tecnologia para soja - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/showtec-2016-contara-com-lancamento-de-nova-
tecnologia-para-soja  

 
20. Artigo “Conservação do solo e da água para pastagens tropicais: uma abordagem 

sistêmica”, por Alexandre Romeiro - http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-fala-
sobre-a-conservacao-do-solo-e-da-agua-para-pastagens-tropicais 

 
21. Artigo “Conservação do solo e da água para pastagens tropicais: uma abordagem 

sistêmica”, por Alexandre Romeiro - http://www.capitalnews.com.br/opiniao/conservacao-
do-solo-e-da-agua-para-pastagens-tropicais-uma-abordagem-sistemica/286664 

 
22. Artigo “Conservação do solo e da água para pastagens tropicais: uma abordagem 

sistêmica”, por Alexandre Romeiro - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/12/conservacao-do-solo-e-da-agua-para-
pastagens-tropicais-uma-abordagem-sistemica/ 
 

23. Artigo “Conservação do solo e da água para pastagens tropicais: uma abordagem 
sistêmica”, por Alexandre Romeiro - http://www.agroin.com.br/noticias/5749/conservacao-
do-solo-e-da-agua-para-pastagens-tropicais-uma-abordagem-sistemica 
 

24. Artigo “O melhoramento genético de bovinos de corte para eficiência alimentar”, por 
Rodrigo Gomes - http://www.agroin.com.br/noticias/5710/o-melhoramento-genetico-de-
bovinos-de-corte-para-eficiencia-alimentar 
 

25. Artigo “O melhoramento genético de bovinos de corte”, por Rodrigo Gomes - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-o-melhoramento-genetico-de-bovinos-de-
corte 

 
26. Artigo “Código Florestal e propriedades pecuárias”, por Rodiney Mauro - 

http://www.portaldbo.com.br/Portal/Artigos/Codigo-Florestal-e-propriedades-
pecuarias/15005 

 
27. Artigo “O novo Código Florestal Brasileiro”, por Rodiney Mauro - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-o-novo-codigo-florestal-brasileiro 
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28. Artigo “Entre um agrônomo, um veterinário e um zootecnista, escolha sempre o que você 
achar o melhor”, por Sérgio Raposo - 
https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/41675/entre-um-agronomo-um-
veterinario-e-um-zootecnista-escolha-sempre-o-que-voce-achar-o-melhor.htm  
 

29. Artigo “Confinamento a pasto: É o fim do confinamento?”, por Sérgio Raposo - 
http://sites.beefpoint.com.br/sergioraposo/2015/12/30/confinamento-a-pasto-e-o-fim-do-
confinamento/  
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