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Maio 
 

1. Cultivar de forrageira BRS Tamani é destaque da Embrapa na Agrobrasília - 
http://www.agroin.com.br/noticias/3483/cultivar-de-forrageira-brs-tamani-e-
destaque-da-embrapa-na-agrobrasilia 

 
2. Área de comodato PF e PRF - 

http://www.agroin.com.br/noticias/3680/embrapa-assina-contrato-de-comodato-
de-area-com-pf-e-prf-em-campo-grande (Cleber Soares) 

 
3. Associação de produtores de ovinos de MS buscam incentivos do Governo 

para fomento da atividade - http://www.sepaf.ms.gov.br/associacao-de-
produtores-de-ovinos-de-ms-buscam-incentivos-do-governo-para-fomento-da-
atividade/ (Fernando Reis) 

 
4. Projeto que consorcia atividades a ovinocultura é apresentado como alternativa 

para criadores de MS - http://www.sepaf.ms.gov.br/projeto-que-consorcia-
atividades-a-ovinocultura-e-apresentado-como-alternativa-para-criadores-de-
ms/ (Fernando Reis) 

 
5. MS: consórcio milho-guandu aumenta teor de proteína em até 50% na 

alimentação animal - http://www.paginarural.com.br/noticia/216060/consorcio-
milho-guandu-aumenta-teor-de-proteina-em-ate-50-na-alimentacao-animal 
(Alexandre Agiova, Ademir Zimmer e Rodrigo Gomes) 

 
6. Consórcio milho-guandu aumenta teor de proteína em até 50% - 

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=31674&sec
ao=Agrotemas (Alexandre Agiova, Ademir Zimmer e Rodrigo Gomes)  

 
7. Silagem: mistura entre feijão e milho amplia em 50% teor de proteína para 

engordar rebanho - http://famasul.com.br/noticias_interna/silagem-mistura-
entre-feijao-e-milho-amplia-em-50-teor-de-proteina-para-engordar-
rebanho/35155/ (Alexandre Agiova, Ademir Zimmer e Rodrigo Gomes) 

 
8. Nutrição animal é tema de Ciclo de Palestras em Campo Grande - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/nutricao-animal-e-tema-de-ciclo-de-
palestras-em-campo-grande/35151/ (Rodrigo Gomes) 

 
9. Publicação apresenta experiências técnicas e práticas em sistemas integrados 

- http://famasul.com.br/noticias_interna/publicacao-apresenta-experiencias-
tecnicas-e-praticas-em-sistemas-integrados/34481/ (Fabiana Villa, Roberto 
Giolo e Valdemir Laura) 

 
10. MS: Campanha contra aftosa é lançada oficialmente em assentamento -  

http://famasul.com.br/assessoria_interna/ms-campanha-contra-aftosa-e-
lancada-oficialmente-em-assentamento/34482/ 

 
11. Pesquisadores ensinam como manter os bovinos bem nutridos em todas as 

épocas do ano - http://famasul.com.br/noticias_interna/pesquisadores-ensinam-
como-manter-os-bovinos-bem-nutridos-em-todas-as-epocas-do-ano/34643/ 

http://www.agroin.com.br/noticias/3483/cultivar-de-forrageira-brs-tamani-e-destaque-da-embrapa-na-agrobrasilia
http://www.agroin.com.br/noticias/3483/cultivar-de-forrageira-brs-tamani-e-destaque-da-embrapa-na-agrobrasilia
http://www.agroin.com.br/noticias/3680/embrapa-assina-contrato-de-comodato-de-area-com-pf-e-prf-em-campo-grande
http://www.agroin.com.br/noticias/3680/embrapa-assina-contrato-de-comodato-de-area-com-pf-e-prf-em-campo-grande
http://www.sepaf.ms.gov.br/associacao-de-produtores-de-ovinos-de-ms-buscam-incentivos-do-governo-para-fomento-da-atividade/
http://www.sepaf.ms.gov.br/associacao-de-produtores-de-ovinos-de-ms-buscam-incentivos-do-governo-para-fomento-da-atividade/
http://www.sepaf.ms.gov.br/associacao-de-produtores-de-ovinos-de-ms-buscam-incentivos-do-governo-para-fomento-da-atividade/
http://www.sepaf.ms.gov.br/projeto-que-consorcia-atividades-a-ovinocultura-e-apresentado-como-alternativa-para-criadores-de-ms/
http://www.sepaf.ms.gov.br/projeto-que-consorcia-atividades-a-ovinocultura-e-apresentado-como-alternativa-para-criadores-de-ms/
http://www.sepaf.ms.gov.br/projeto-que-consorcia-atividades-a-ovinocultura-e-apresentado-como-alternativa-para-criadores-de-ms/
http://www.paginarural.com.br/noticia/216060/consorcio-milho-guandu-aumenta-teor-de-proteina-em-ate-50-na-alimentacao-animal
http://www.paginarural.com.br/noticia/216060/consorcio-milho-guandu-aumenta-teor-de-proteina-em-ate-50-na-alimentacao-animal
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=31674&secao=Agrotemas
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=31674&secao=Agrotemas
http://famasul.com.br/noticias_interna/silagem-mistura-entre-feijao-e-milho-amplia-em-50-teor-de-proteina-para-engordar-rebanho/35155/
http://famasul.com.br/noticias_interna/silagem-mistura-entre-feijao-e-milho-amplia-em-50-teor-de-proteina-para-engordar-rebanho/35155/
http://famasul.com.br/noticias_interna/silagem-mistura-entre-feijao-e-milho-amplia-em-50-teor-de-proteina-para-engordar-rebanho/35155/
http://famasul.com.br/noticias_interna/nutricao-animal-e-tema-de-ciclo-de-palestras-em-campo-grande/35151/
http://famasul.com.br/noticias_interna/nutricao-animal-e-tema-de-ciclo-de-palestras-em-campo-grande/35151/
http://famasul.com.br/noticias_interna/publicacao-apresenta-experiencias-tecnicas-e-praticas-em-sistemas-integrados/34481/
http://famasul.com.br/noticias_interna/publicacao-apresenta-experiencias-tecnicas-e-praticas-em-sistemas-integrados/34481/
http://famasul.com.br/assessoria_interna/ms-campanha-contra-aftosa-e-lancada-oficialmente-em-assentamento/34482/
http://famasul.com.br/assessoria_interna/ms-campanha-contra-aftosa-e-lancada-oficialmente-em-assentamento/34482/
http://famasul.com.br/noticias_interna/pesquisadores-ensinam-como-manter-os-bovinos-bem-nutridos-em-todas-as-epocas-do-ano/34643/
http://famasul.com.br/noticias_interna/pesquisadores-ensinam-como-manter-os-bovinos-bem-nutridos-em-todas-as-epocas-do-ano/34643/


(Rodrigo Gomes e Sérgio Raposo) 
 

12. Vídeo mostra como usar aplicativo Suplementa Certo da Embrapa - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Not%E
Dcias&id=31650 (Sergio Raposo) 

 
13. Embrapa assina contrato de comodato de área com PF e PRF em Campo 

Grande - http://famasul.com.br/noticias_interna/embrapa-assina-contrato-de-
comodato-de-area-com-pf-e-prf-em-campo-grande/35099/ (Cleber Soares) 

 
14. Meta é vacinar 18,8 milhões de cabeças de gado contra Febre Aftosa - 

http://www.idest.com.br/noticia.asp?id=62412 
 

15. Publicação apresenta experiências técnicas e práticas em sistemas integrados 
- http://www.agorams.com.br/jornal/2015/05/publicacao-apresenta-
experiencias-tecnicas-e-praticas-em-sistemas-integrados/ (Fabiana Villa, 
Roberto Giolo e Valdemir Laura) 

 
16. Missão birmanesa busca acordos de cooperação e mercado brasileiro - 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/442656/missao-birmanesa-busca-acordos-
de-cooperacao-e-mercado-brasileiro.html 

 
17. Notas do Governo - http://www.progresso.com.br/dia-a-dia/aliquota-do-icms-do-

diesel-que-e-de-17-caira-para-12 
 

18. Perspectiva para pecuária é positiva para 2º semestre, estima Embrapa - 
http://www.faespsenar.com.br/geral/noticias/detalhe/perspectiva-para-pecuaria-
e-positiva-para-2-semestre-estima-embrapa/69273 (Cleber Soares) 

 
19. Economia afeta consumo de carnes - 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/442981/economia-afeta-consumo-de-
carnes.html (Cleber Soares) 

 
20. Dia de Campo discutirá melhoramento genético de rebanho em Terenos - 

http://www.msnoticias.com.br/editorias/agronegocios/dia-de-campo-discutira-
melhoramento-genetico-de-rebanho-em-terenos/59007/ 

 
21. Pesquisadores ensinam como manter os bovinos bem nutridos em todas as 

épocas do ano - http://www.agorams.com.br/jornal/2015/05/pesquisadores-
ensinam-como-manter-os-bovinos-bem-nutridos-em-todas-as-epocas-do-ano/ 
(Rodrigo Gomes e Sergio Raposo) 

 
22. Melhoramento genético bovino e ganho de produtividade são debatidos em Dia 

de Campo em Terenos - http://www.horizontems.com.br/noticias-
ler/melhoramento-genetico-bovino-e-ganho-de-produtividade-sao-debatidos-
em-dia-de-campo-em-terenos/8664 (Luiz Otávio) 

 
23. Pesquisadores ensinam como manter os bovinos bem nutridos em todas as 

épocas do ano - http://www.canalrural.com.br/noticias/boi-gordo/pesquisadores-
ensinam-como-manter-bovinos-bem-nutridos-todas-epocas-ano-56374 
(Rodrigo Gomes e Sergio Raposo)  

 
24. Publicação da Embrapa orienta sobre como manter bovinos bem nutridos - 

http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/05/publicacao-da-
embrapa-orienta-sobre-como-manter-bovinos-bem-nutridos.html (Rodrigo 
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Gomes e Sergio Raposo)  
 

25. Publicação da Embrapa orienta sobre como manter bovinos bem nutridos - 
http://www.regiaonews.com.br/noticias/188901/Pu-licacao-da-Em-rapa-orienta-
so-re-como-manter--ovinos--em-nutridos.html (Rodrigo Gomes e Sergio 
Raposo) 

 
26. Pesquisadores ensinam nutrição para gado de corte - 

http://www.arinosagricola.com.br/site/index.php/noticias/item/6153-
pesquisadores-ensinam-nutrio-para-gado-de-corte (Rodrigo Gomes e Sergio 
Raposo) 

 
27. MS: Consórcio de milho-guandu aumenta teor de proteína em até 50% na 

alimentação animal - http://www.agorams.com.br/jornal/2015/05/ms-consorcio-
de-milho-guandu-aumenta-teor-de-proteina-em-ate-50-na-alimentacao-animal/ 
(Alexandre Agiova, Ademir Zimmer e Rodrigo Gomes) 

 
28. Silagem: mistura entre feijão e milho amplia em 50% teor de proteína para 

engordar rebanho - 
http://www.msnoticias.com.br/editorias/agronegocios/silagem-mistura-entre-
feijao-e-milho-amplia-em-50-teor-de-proteina/59595/ (Alexandre Agiova, Ademir 
Zimmer e Rodrigo Gomes) 

 
29. Nutrição animal é tema de Ciclo de Palestras em Campo Grande - 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/448391/nutricao-animal-e-tema-de-ciclo-
de-palestras-em-campo-grande.html (Rodrigo Gomes) 

 
30. Nutrição animal é tema de Ciclo de Palestras em Campo Grande - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2015/05/nutricao-animal-e-tema-de-ciclo-de-
palestras-em-campo-grande/ (Rodrigo Gomes) 

 
31. Embrapa assina contrato de comodato de área com PF e PRF em Campo 

Grande - http://www.agroin.com.br/noticias/3680/embrapa-assina-contrato-de-
comodato-de-area-com-pf-e-prf-em-campo-grande (Cleber Soares) 

 
32. Amido na nutrição animal será tema de palestra para produtores rurais - 

http://www.campograndenews.com.br/rural/amido-na-nutricao-animal-sera-
tema-de-palestra-para-produtores-rurais (Rodrigo Gomes) 

 
33. Nutrição animal é tema de Ciclo de Palestras em Campo Grande - 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/nutricao-animal-e-tema-de-ciclo-
de-palestras-em-campo-grande-129208 (Rodrigo Gomes) 

 
34. Campo Grande recebe Ciclo de Palestras sobre nutrição animal - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/campo-grande-recebe-ciclo-de-
palestras-sobre-nutricao-animal (Rodrigo Gomes) 

 
35. Agenda – Ciclo de Palestras sobre Nutrição Animal - 

http://www.eventosmr.com.br/SITE_MR/PAGE_HOME/LBAAAF1O9qN1TGZIcX
FZc2dJAAA (Rodrigo Gomes) 

 
36. Embrapa cede área de comodato para Polícia Federal e PRF na BR-262 - 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/embrapa-cede-area-de-
comodato-para-policia-federal-e-prf-na-br-262 (Cleber Soares)  
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37. Embrapa: Simpósio de ovinocultura destaca bem estar animal, verminoses e 
comercialização - http://news.portalbraganca.com.br/nacional/embrapa-
simposio-de-ovinocultura-destaca-bem-estar-animal-verminoses-e-
comercializacao.html (Fernando Reis)  

 
38. Tecnologia: Vídeo mostra como usar aplicativo Suplementa Certo da Embrapa - 

http://news.portalbraganca.com.br/tecnologia/tecnologia-video-mostra-como-
usar-aplicativo-suplementa-certo-da-embrapa.html  (Sergio Raposo) 

 
39. Beef Expo 2015 tem inscrições abertas para trabalhos científicos - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/beef-expo-2015-tem-inscricoes-
abertas-para-trabalhos-cientificos  

 
40. Ovinocultura é tema de Simpósio na 51ª Expoagro - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2015/05/ovinocultura-e-tema-de-simposio-na-
51a-expoagro/ (Fernando Reis e Fabiana Villa) 

 
41. Pesquisador ressalta importância das boas práticas agropecuárias para 

bovinocultura de corte - 
http://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2015/05/20/pesquisador-ressalta-
importancia-das-boas-praticas-agropecuarias-para-bovinocultura-de-corte 

 
42. Livro lançado pela Embrapa ensina a manter os bovinos bem nutridos - 

http://www.capitalnews.com.br/rural/livro-lan-ado-pela-embrapa-ensina-a-
manter-os-bovinos-bem-nutridos/278480 (Rodrigo Gomes e Sergio Raposo)  

 
43. Nutrição de bovinos é o tema pecuário mais acessado - 

http://www.canalrural.com.br/noticias/boi-gordo/nutricao-bovinos-tema-
pecuario-mais-acessado-56504  

 
44. Palestra sobre boas práticas agropecuárias ocorre segunda-feira - 

http://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2015/05/15/palestra-sobre-boas-
praticas-agropecuarias-ocorre-segunda-feira 

 
45. Campo Grande recebe ciclo de palestras sobre nutrição animal - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/campo-grande-recebe-ciclo-de-
palestras-sobre-nutricao-animal (Rodrigo Gomes) 
 

46. Novos conselheiros da Fundect tomam posse - 
http://fundect.ledes.net/news/3918/novos-conselheiros-da-fundect-tomam-
posse  

 
47. Artigo “Febre aftosa, estamos no caminho certo”, por Vanessa Felipe - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/febre-aftosa-estamos-no-caminho-certo  
 

48. Artigo “Febre aftosa, estamos no caminho certo”, por Vanessa Felipe - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Artigos
%20Especiais&id=31646 

 
49. Artigo “Febre aftosa, estamos no caminho certo”, por Vanessa Felipe - 

http://www.agroin.com.br/noticias/3505/febre-aftosa-estamos-no-caminho-certo 
 

50. Artigo “Tristeza parasitária em bovinos no Pantanal de Mato Grosso do Sul”, 
por Raquel Juliano, Alda Souza, Flabio Ribeiro e Rosangela Machado - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Artigos

http://news.portalbraganca.com.br/nacional/embrapa-simposio-de-ovinocultura-destaca-bem-estar-animal-verminoses-e-comercializacao.html
http://news.portalbraganca.com.br/nacional/embrapa-simposio-de-ovinocultura-destaca-bem-estar-animal-verminoses-e-comercializacao.html
http://news.portalbraganca.com.br/nacional/embrapa-simposio-de-ovinocultura-destaca-bem-estar-animal-verminoses-e-comercializacao.html
http://news.portalbraganca.com.br/tecnologia/tecnologia-video-mostra-como-usar-aplicativo-suplementa-certo-da-embrapa.html
http://news.portalbraganca.com.br/tecnologia/tecnologia-video-mostra-como-usar-aplicativo-suplementa-certo-da-embrapa.html
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/beef-expo-2015-tem-inscricoes-abertas-para-trabalhos-cientificos
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/beef-expo-2015-tem-inscricoes-abertas-para-trabalhos-cientificos
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/05/ovinocultura-e-tema-de-simposio-na-51a-expoagro/
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/05/ovinocultura-e-tema-de-simposio-na-51a-expoagro/
http://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2015/05/20/pesquisador-ressalta-importancia-das-boas-praticas-agropecuarias-para-bovinocultura-de-corte
http://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2015/05/20/pesquisador-ressalta-importancia-das-boas-praticas-agropecuarias-para-bovinocultura-de-corte
http://www.capitalnews.com.br/rural/livro-lan-ado-pela-embrapa-ensina-a-manter-os-bovinos-bem-nutridos/278480
http://www.capitalnews.com.br/rural/livro-lan-ado-pela-embrapa-ensina-a-manter-os-bovinos-bem-nutridos/278480
http://www.canalrural.com.br/noticias/boi-gordo/nutricao-bovinos-tema-pecuario-mais-acessado-56504
http://www.canalrural.com.br/noticias/boi-gordo/nutricao-bovinos-tema-pecuario-mais-acessado-56504
http://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2015/05/15/palestra-sobre-boas-praticas-agropecuarias-ocorre-segunda-feira
http://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2015/05/15/palestra-sobre-boas-praticas-agropecuarias-ocorre-segunda-feira
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/campo-grande-recebe-ciclo-de-palestras-sobre-nutricao-animal
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/campo-grande-recebe-ciclo-de-palestras-sobre-nutricao-animal
http://fundect.ledes.net/news/3918/novos-conselheiros-da-fundect-tomam-posse
http://fundect.ledes.net/news/3918/novos-conselheiros-da-fundect-tomam-posse
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/febre-aftosa-estamos-no-caminho-certo
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Artigos%20Especiais&id=31646
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Artigos%20Especiais&id=31646
http://www.agroin.com.br/noticias/3505/febre-aftosa-estamos-no-caminho-certo
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Artigos%20Especiais&id=31582


%20Especiais&id=31582  
 

51. Artigo “Febre aftosa, estamos no caminho certo”, por Vanessa Felipe - 
http://famasul.com.br/artigos_interna/febre-aftosa-estamos-no-caminho-
certo/34722/ 

 
52. Artigo “Mercado ilegal de sementes forrageiras: perda para toda a cadeia”, por 

Lucimara Chiari - http://famasul.com.br/artigos_interna/mercado-ilegal-de-
sementes-forrageiras-perda-para-toda-a-cadeia/35193/ 

 
53. Artigo “Obras coletivas de referência”, por Rodrigo Alva - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2015/05/obras-coletivas-de-referencia-por-
rodrigo-alva/ 

 
54. Artigo “Febre aftosa, estamos no caminho certo”, por Vanessa Felipe - 

http://www.agromundo.com.br/embrapa-gado-de-corte-febre-aftosa-estamos-
no-caminho-certo/ 

 
55. Artigo “Mercado ilegal de sementes forrageiras: perda para toda a cadeia”, por 

Lucimara Chiari - http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/mercado-ilegal-de-
sementes-forrageiras-perda-para-toda-a-cadeia  

 
56. Artigo “Obras coletivas de referência”, por Rodrigo Alva - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-obras-coletivas-de-referencias  
 

57. Artigo “Febre Aftosa, estamos no caminho certo”, por Vanessa Felipe - 
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/noticia/febre-aftosa-estamos-no-
caminho-certo-por-vanessa-felipe-de-souza/20150512084553_K_433  
 

58. Artigo “Febre Aftosa, estamos no caminho certo”, por Vanessa Felipe - 
http://ruralpecuaria.com.br/tecnologia-e-manejo/artigos/artigo-febre-aftosa-
estamos-no-caminho-certo.html 
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