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1. Abertura de mercado dos EUA para importação de carne in natura de MS desafia criadores 
- http://www.comexdobrasil.com/abertura-de-mercado-dos-eua-para-importacao-de-carne-
in-natura-de-ms-desafia-criadores/  

 
2. Curso de melhoramento de gado de corte da Embrapa acontece em MS - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/curso-de-melhoramento-de-gado-de-corte-da-
embrapa-acontece-em-ms  

 
3. Entidades de MS oferecem curso de melhoramento de gado de corte - 

http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/07/entidades-de-ms-oferecem-
curso-de-melhoramento-de-gado-de-corte.html (Thais Basso) 

 
4. Curso de melhoramento de gado de corte da Embrapa acontece em MS - 

http://www.sepaf.ms.gov.br/curso-de-melhoramento-de-gado-de-corte-da-embrapa-
acontece-em-ms/ 

 
5. Programa Água Brasil lança Portfólio de Boas Práticas Agropecuárias - 

http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?uNewsID=46642 
 

6. Programa Geneplus-Embrapa apresenta resultados de prova de avaliação de Senepol - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/07/programa-geneplus-embrapa-apresenta-
resultados-de-prova-de-avaliacao-de-senepol/ 

 
7. Gestão e tecnologia vieram para ficar na pecuária - http://www.portaldbo.com.br/Rev-

DBO/Conteudo/Geral/13169_Gestao-e-tecnologia-vieram-para-ficar-na-pecuaria (Luiz 
Otávio) 

 
8. Brasil é referência em integração lavoura-pecuária-floresta para o mundo - 

http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,770400,Brasil_e_referencia_em_integracao_la
voura-pecuaria-floresta_para_o_mundo,770400,8.htm (Roberto Giolo)  

 
9. Programa Geneplus-Embrapa apresenta resultados de prova de avaliação de Senepol - 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/programa-geneplus-embrapa-apresenta-
resultados-de-prova-de-avaliacao-de-senepol-131662 (Gilberto Menezes) 
 

10. Famasul apresenta proposta de gestão territorial da pecuária de corte - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/famasul-apresenta-proposta-de-gestao-territorial-da-
pecuaria-de-corte/281548 
 

11. Famasul lançará projeto na ExpoCorte - http://www.portaldbo.com.br/Rev-
DBO/Conteudo/Geral/13247_Famasul-lancara-projeto-na-ExpoCorte 
 

12. 1ª Reunião do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul acontece 
dia 30 de julho - http://jornaldiadia.com.br/1a-reuniao-do-forum-de-ciencia-tecnologia-e-
inovacao-de-mato-grosso-do-sul-acontece-dia-30-de-julho/ 
 

13.  Agronegócio: como e para quem investir? - 
http://www.cenariomt.com.br/noticia/461812/agronegocio-como-e-para-quem-investir.html 
 

14. Ministro Aldo Rebelo abre Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação em Campo Grande - 
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15. Software vai auxiliar estados em análises de licenciamento - 
http://www.acritica.net/noticias/software-vai-auxiliar-estados-em-analises-de-
licenciamento/152718/ 
 

16. Reinaldo e ministro abrem 1ª reunião do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato 
Grosso do Sul - http://www.noticias.ms.gov.br/reinaldo-e-ministro-abrem-1a-reuniao-do-
forum-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-de-ms/ 
 

17. Governo vai investir R$ 10,5 mi para estimular pesquisa em Mato Grosso do Sul - 
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2015/07/governo-vai-investir-r-10-5-mi-para-
estimular-pesquisa-no-mato-grosso-do-sul 
 

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

19. Confira a programação do Circuito Expocorte para esta quinta-feira (30) - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/confira-a-programacao-do-circuito-expocorte-para-
esta-quinta-feira--30- 
 

20. Artigo “Bem-estar animal e agregação de valor”, por Fabiana Villa - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-bem-estar-animal-e-agregacao-de-valor 

 
21. Artigo “Vale a pena investir em touros geneticamente superiores?”, por Antônio Rosa - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-vale-a-pena-investir-em-touros-
geneticamente-superiores-  

 
22. Artigo “Bem-estar animal e agregação de valor”, por Fabiana Villa - 

http://famasul.com.br/artigos_interna/bem-estar-animal-e-agregacao-de-valor/36400/ 
 

23. Artigo “Vale a pena investir em touros geneticamente superiores?”, por Antônio Rosa - 
http://famasul.com.br/artigos_interna/vale-a-pena-investir-em-touros-geneticamente-
superiores/36145/ 

 
24. Artigo “Bem-estar animal e agregação de valor”, por Fabiana Villa - 

http://www.estadonoticias.com.br/pesquisadora-da-embrapa-fala-sobre-bem-estar-animal-
e-agregacao-de-valor/ 

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

Vanessa Felipe - 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,772280,Identificacao_animal_como_estrategia
_de_defesa_sanitaria,772280,4.htm 

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

Vanessa Felipe - http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-identificacao-animal-como-
estrategia-de-defesa-sanitaria 

 
27. Artigo “Bem-estar animal e agregação de valor”, por Fabiana Villa - 

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=31894&secao=Artigos
%20Especiais 
 

28. Artigo “Identificação animal como estratégia de defesa sanitária” por Thais Basso e 
Vanessa Felipe - http://www.campograndenews.com.br/artigos/identificacao-animal-como-
estrategia-de-defesa-sanitaria 
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