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Título Acesso Fonte 

1.  Dinapec vai expor forrageiras tropicais adequadas 
para a pecuária 

http://www.campograndenews.com.br/rural/dinapec-vai-expor-
forrageiras-tropicais-adequadas-para-a-pecuaria  

Ademir Zimmer 

2.  Abate do novilho precoce cresce 18,9% em MS em 
2016 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/02/abate-do-
novilho-precoce-cresce-158-em-ms-em-2016.html  

BPA 

3.  Qualidade da carne é tema de reuniões em Campo 
Grande (MS) 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/qualidade-da-carne-e-tema-
de-reunioes-em-campo-grande--ms- 

 

4.  Guandu BRS Mandarim é alternativa para 
recuperação de pastagens degradadas 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/02/guandu-brs-mandarim-e-
alternativa-para-recuperacao-de-pastagens-degradadas/  

Dinapec 

5.  MS: opções de forrageiras tropicais à mostra na 
Dinapec 

http://www.paginarural.com.br/noticia/225155/opcoes-de-forrageiras-
tropicais-a-mostra-na-dinapec  

Ademir Zimmer 

6.  Opções de forrageiras tropicais à mostra na 
Dinapec 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/02/opcoes-de-forrageiras-
tropicais-a-mostra-na-dinapec/  

Ademir Zimmer 

7.  Conheça 5 aplicativos gratuitos que auxiliam os 
produtores  

http://www.canalrural.com.br/noticias/noticias/conheca-aplicativos-
gratuitos-que-auxiliam-produtores-60821  

 

8.  Cuidado sanitário na produção de carne vai do 
campo até o mercado 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/02/cuidado-
sanitario-na-producao-de-carne-vai-do-campo-ate-o-mercado.html 

Cleber Soares 

Flabio Araujo 

Paulo Cançado 

Renato Andreotti 
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9.  Nota Dinapec http://negociosdaterra.com.br/2016/02/16/dinapec-09-a-11032016/  

10.  Representante da Embrapa fala sobre as 
expectativas da Dinapec 2016 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/representante-da-embrapa-
fala-sobre-as-expectativas-da-dinapec-2016  

Thaís Basso  

11.  Rebanho rompe cerca da Embrapa, foge e vaca cai 
em fossa de casa 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/rebanho-
rompe-cerca-da-embrapa-foge-e-vaca-cai-em-fossa-de-casa 

 

12.  Representante da Embrapa fala sobre as 
expectativas da Dinapec 2016 

http://www.sepaf.ms.gov.br/representante-da-embrapa-fala-sobre-as-
expectativas-da-dinapec-2016/  

Thaís Basso  

13.  Confinar 2016 - Feira vai mostrar como tecnologia 
aplicada ao campo aumenta produtividade na 
pecuária de corte 

http://www.msnoticias.com.br/editorias/agronegocios/feira-vai-
mostrar-como-tecnologia-aplicada-ao-campo-aumenta/65744/  

Alessandra Nicacio 

14.  Propriedade rural deve ser vista como empresa, 
avalia presidente do Sindicato Rural de 
Paranaíba/MS 

http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/169222-
propriedade-rural-deve-ser-vista-como-empresa-avalia-presidente-do-
sindicato-rural-de-paranaibams.html#.VtccH_krKUk 

 

15.  Dinapec – Vetscore e IATF em blocos: tecnologias 
para potencializar a eficiência e o desempenho 
reprodutivo dos rebanhos 

http://www.sepaf.ms.gov.br/dinapec-vetscore-e-iatf-em-blocos-
tecnologias-para-potencializar-a-eficiencia-e-o-desempenho-
reprodutivo-dos-rebanhos/ 

Dinapec 

16.  Fundação MS participa da Dinapec 2016 com 
mostra de tecnologias sobre ILP 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/02/fundacao-ms-participa-da-
dinapec-2016-com-mostra-de-tecnologias-sobre-ilp/ 

Dinapec 

17.  Feira agropecuária oferece oficinas tecnológicas 
em Campo Grande 

http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=106326  Thaís Basso 

18.  Fundação MS participa da Dinapec 2016 com 
mostra de tecnologias sobre ILP 

http://www.fundacaoms.org.br/fundacao-ms-participa-da-dinapec-
2016-com-mostra-de-tecnologias-sobre-ilp 

Dinapec 

19.  Opções de forrageiras tropicais à mostra na 
Dinapec 

http://famasul.com.br/noticias_interna/opcoes-de-forrageiras-
tropicais-a-mostra-na-dinapec/40795/  

Ademir Zimmer 
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20.  Processo seletivo para o programa ABC Cerrado 
segue com inscrições abertas até dia 29 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/processo-seletivo-para-o-
programa-abc-cerrado-segue-com-inscricoes-abertas-ate-dia-
29/40946/  

Ademir Zimmer 

21.  Propriedade rural deve ser vista como empresa, 
avalia presidente do Sindicato Rural de Paranaíba 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/propriedade-rural-deve-ser-
vista-como-empresa-avalia-presidente-do-sindicato-rural-de-
paranaiba/40982/ 

 

22.  Resultados de experimentos para lavoura e 
pecuária serão apresentados em março 

http://famasul.com.br/noticias_interna/resultados-de-experimentos-
para-lavoura-e-pecuaria-serao-apresentados-em-marco/41104/  

Dinapec 

23.  Dinapec 2016: Sistema Famasul apresenta 
informações tecnológicas da agropecuária 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/dinapec-2016-sistema-
famasul-apresenta-informacoes-tecnologicas-da-agropecuaria/41107/  

Dinapec 

24.  Dinapec oferece várias oficinas em março  http://dinheirorural.com.br/noticia/evento/dinapec-oferece-varias-
oficinas-em-marco 

Thaís Basso 

25.  Feira agropecuária oferece oficinas tecnológicas 
em Campo Grande 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/02/feira-
agropecuaria-oferece-oficinas-tecnologicas-em-campo-grande.html  

Thaís Basso  

26.  Integração Lavoura, Pecuária e Floresta atravessa 
fronteira estadual paulista 

http://agrolink.com.br/noticias/integracao-lavoura--pecuaria-e-
floresta-atravessa-fronteira-estadual-paulista_347189.html  

 

27.  RS: inscrições abertas para 8ª edição do Curso 
Internacional de Melhoramento de Bovinos de 
Corte PampaPlus 

http://www.paginarural.com.br/noticia/225133/inscricoes-abertas-
para-8ordf-edicao-do-curso-internacional-de-melhoramento-de-
bovinos-de-corte-peaplus  

 

28.  MS: parceria Embrapa e Agraer fortalece a cadeia 
produtiva do leite 

http://www.paginarural.com.br/noticia/225558/parceria-embrapa-e-
agraer-fortalece-a-cadeia-produtiva-do-leite  

Dinapec 

29.  Embrapa e Agraer fortalecem a cadeia produtiva 
do leite no MS 

http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/parceria-embrapa-e-agraer-
fortalece-a-cadeia-produtiva-do-leite-no-ms-81854#y=1504  

Dinapec 

30.  ABC Cerrado: processo seletivo segue com 
inscrições abertas até amanhã 

http://www.folhadedourados.com.br//noticias/economia/processo-
seletivo-segue-com-inscricoes-abertas-ate-amanha  
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31.  Integração Lavoura, Pecuária e Floresta atravessa 
fronteira estadual paulista 

http://www.ciflorestas.com.br/conteudo.php?id=12240   

32.  Opções de forrageiras tropicais à mostra na 
Dinapec 

http://www.folhadedourados.com.br//noticias/brasil-mundo/opcoes-
de-forrageiras-tropicais-a-mostra-na-dinapec  

Ademir Zimmer 

33.  Fundação MS participa da Dinapec 2016 com 
mostra de tecnologias sobre ILP 

http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/fundacao-ms-
participa-da-dinapec-2016-com-mostra-de-tecnologias-sobre/162516/  

Dinapec 

34.  PDOA é alternativa para viabilizar ovinocultura em 
MS 

http://agrolink.com.br/noticias/pdoa-e-alternativa-para-viabilizar-
ovinocultura-em-ms_347340.html  

Fernando Reis 

35.  Opções de forrageiras tropicais à mostra na 
Dinapec 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/opcoes-de-
forrageiras-tropicais-a-mostra-na-dinapec-140358  

Ademir Zimmer 

36.  PDOA é alternativa para viabilizar ovinocultura em 
Mato Grosso do Sul 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/pdoa-e-alternativa-
para-viabilizar-ovinocultura-em-mato-grosso-do-sul-140918 

Fernando Reis 

37.  PDOA é alternativa para viabilizar ovinocultura em 
Mato Grosso do Sul 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/506774/pdoa-e-alternativa-
para-viabilizar-ovinocultura-em-mato-grosso-do-sul.html  

Fernando Reis  

38.  Fundect apoia 41 eventos técnico-científicos em 
2016 

http://www.tudodoms.com.br/noticia/geral/25,68426,fundect-apoia-
41-eventos-tecnico-cientificos-em-2016  

 

39.  Guandu BRS Mandarim é alternativa para 
recuperação de pastagens degradadas 

http://sna.agr.br/guandu-brs-mandarim-e-alternativa-para-
recuperacao-de-pastagens-degradadas/  

Dinapec 

40.  New vaccine may control cattle ticks http://www.dairyglobal.net/Articles/General/2016/2/New-vaccine-may-
control-cattle-ticks-2759197W/  

Renato Andreotti 

41.  O programa que atua na redução dos gases de 
efeito estufa é fruto de parceria entre Senar, Mapa 
e Embrapa  

http://senarms.org.br/processo-seletivo-para-o-programa-abc-
cerrado-segue-com-inscricoes-abertas-ate-dia-29/  

Ademir Zimmer 

42.  MS: Dinapec oferece várias oficinas em março http://sna.agr.br/ms-dinapec-oferece-varias-oficinas-em-marco/  Thaís Basso 
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43.  Artigo “Papel do Zebu na pecuária de corte 
brasileira” 

http://www.campograndenews.com.br/artigos/papel-do-zebu-
na-pecuaria-de-corte-brasileira  

Antonio Rosa 

Gilberto Menezes  
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