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1. Programa transforma produtores rurais em conservadores de águas - 

http://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/programa-transforma-produtores-
rurais-em-conservadores-de-aguas  (Rodiney Mauro) 

 
2. Nelorão do MS faz oferta de touros e matrizes - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-

Leiloes/Resultados/Nelorao-do-MS-faz-oferta-de-touros-e-matrizes/14084  
 

3. Famasul formaliza parceria com Embrapa para difusão de tecnologias - 
http://www.campograndenoticias.com.br/topico/dinapec/ 
 

4. Seminário do Programa ABC Cerrado acontece nesta 6ª feira em MS - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/seminario-do-programa-abc-cerrado-acontece-
nesta-6a-feira-em-ms (Ademir Zimmer) 
 

5. Famasul e Embrapa formalizam parceria para difusão de tecnologias - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/famasul-e-embrapa-formalizam-parceria-para-difusao-
de-tecnologias/284124 (Cleber Soares) 
 

6. Programa ABC do Cerrado aposta na recuperação de pastagens - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/programa-abc-do-cerrado-aposta-na-recuperacao-de-
pastagens/284127 (Ademir Zimmer) 
 

7. Programa Água Brasil apresenta resultados após 5 anos de atuação - 
http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=104828 
 

8. Contra crise, agro de MS corta custos e capacita trabalhadores e gestores - 
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/10/contra-crise-agro-de-ms-corta-
custos-e-capacita-trabalhadores-e-gestores.html 
 

9. O “Desafio 2050” continua: Os novos 10 Heróis da Revolução Verde no Brasil são 
homenageados durante o Fórum Inovação, Agricultura e Alimentos para o Futuro 
Sustentável de 2015 - http://www.segs.com.br/demais/62948-o-desafio-2050-continua-os-
novos-10-herois-da-revolucao-verde-no-brasil-sao-homenageados-durante-o-forum-
inovacao-agricultura-e-alimentos-para-o-futuro-sustentavel-de-2015.html (Luiz Otávio) 
 

10. O “Desafio 2050” continua: Os novos 10 Heróis da Revolução Verde no BR - 
http://www.porkworld.com.br/noticia/o-desafio-2050-continua-os-novos-10-herois-da-
revolucao-verde-no-br (Luiz Otávio) 
 

11. Prefeitura de Figueirão reúne criadores do norte de ms para apresentar detalhes do Pacto 
Sinal Verde - http://ocorreionews.com.br/portal/2015/10/16/prefeitura-de-figueirao-reune-
criadores-do-norte-de-ms-para-apresentar-detalhes-do-pacto-sinal-verde/  
 

12. Para alavancar produção de carne de ms, criadores devem atingir 100% do abate tipificado 
até 2016 - http://ocorreionews.com.br/portal/2015/10/18/para-alavancar-producao-de-
carne-de-ms-criadores-devem-atingir-100-do-abate-tipificado-ate-2016/ 
 

13. MS: Criadores devem atingir 100% do abate tipificado até 2016 - 
http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/ms-criadores-devem-atingir-100-
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do-abate-tipificado-ate-2016/ 
 

14. Mato Grosso do Sul apresenta Pacto Sinal Verde a pecuaristas - 
http://www.canalrural.com.br/noticias/boi-gordo/mato-grosso-sul-apresenta-pacto-sinal-
verde-pecuaristas-59328 
 

15. Rios do Pantanal serão tema de exposição em Londres - 
http://www.acritica.net/noticias/rios-do-pantanal-serao-tema-de-exposicao-em-
londres/156235/  
 

16. Abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em MS atrai estudantes em busca 
de conhecimento - http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=105064 
 

17. Atividades cresceram mais de 1.000% no Mato Grosso do Sul - 
http://www.acritica.net/noticias/atividades-cresceram-mais-de-1000-no-mato-grosso-do-
sul/156372/ (Cleber Soares)  
 

18. TNC e GTPS promovem Dia de Campo em São Félix do Xingu - 
http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=64892:tnc-e-gtps-
promovem-dia-de-campo-em-sao-felix-do-xingu&catid=129&Itemid=583 
 

19. MS: Ilpf, curso começa dia 30 de novembro na Embrapa Gado de Corte - 
http://www.paginarural.com.br/noticia/221849/ilpf-curso-comeca-dia-30-de-novembro-na-
embrapa-gado-de-corte  
 

20. Seleção genômica identifica touros mais resistentes a carrapato - 
http://www.odocumento.com.br/noticias/agronegocios/selecao-genomica-identifica-touros-
mais-resistentes-a-carrapato,7388 
 

21. Famasul formaliza parceria com Embrapa para difusão de tecnologias - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/famasul-formaliza-parceria-com-embrapa-para-
difusao-de-tecnologias/38510/  
 

22. Seleção genômica identifica touros mais resistentes a carrapato - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/selecao-genomica-identifica-touros-mais-resistentes-
a-carrapato/38883/ 
 

23. Como fazer um bom manejo de árvores em sistemas ILPF - 
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Como-fazer-um-bom-manejo-de-
arvores-em-sistemas-ILPF/14445 (André Dominghetti) 
 

24. Artigo “Carta Gestor - Em tempos de crise, a única coisa que não se deve fazer é nada!”, 
por Sérgio Raposo - https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/cartas/41183/carta-gestor--
-em-tempos-de-crise-a-unica-coisa-que-nao-se-deve-fazer-e-nada!.htm 
 

25. Artigo “Preocupações de cada tempo”, por Rodrigo Alva - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/10/preocupacoes-de-cada-tempo-por-rodrigo-alva/ 

 
26. Artigo “Preocupações de cada tempo”, por Rodrigo Alva - 

http://www.campograndenews.com.br/artigos/preocupacoes-de-cada-tempo 
 

27. Artigo “Preocupações de cada tempo”, por Rodrigo Alva - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-preocupacoes-de-cada-tempo  
 

28. Artigo “Preocupações de cada tempo”, por Rodrigo Alva - 
http://famasul.com.br/artigos_interna/preocupacoes-de-cada-tempo/38582/ 
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29. Artigo “Gramíneas forrageiras tropicais para Integração Lavoura-Pecuária”, por Ademir 
Zimmer - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=32279&secao=Artigos
%20Especiais 
 

30. Artigo “Gramíneas forrageiras tropicais para Integração Lavoura-Pecuária”, por Ademir 
Zimmer - http://famasul.com.br/artigos_interna/gramineas-forrageiras-tropicais-para-
integracao-lavoura-pecuaria/38894/ 
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