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Título Acesso Fonte 

1.  Pesquisa genômica da Embrapa pode aumentar 
produtividade do gado nelore 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Boi/noticia/2016/06/pesquisa-
genomica-da-embrapa-pode-aumentar-produtividade-do-gado-nelore.html  

(citação) 

2.  Programa que capacita para pecuária e oferece 
bolsas abre vagas em MS 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/06/programa-que-capacita-para-
pecuaria-e-oferece-bolsas-abre-vagas-em-ms.html  

(citação) 

3.  Mais produção com intensificação http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=491441  Armindo Kichel 

4.  Melhoramento genético animal é tema de curso em 
Campo Grande 

http://www.agrolink.com.br/noticias/melhoramento-genetico-animal-e-tema-de-curso-em-
campo-grande_356247.html  

Antonio Rosa 

5.  Sicredi patrocina o II SIGEE http://www.agrolink.com.br/noticias/sicredi-patrocina-o-ii-sigee_356263.html  (citação SIGEE) 

6.  Pesquisa desenvolve conceito Carne Carbono Neutro 
para produção bovina 

http://www.agrolink.com.br/noticias/pesquisa-desenvolve-conceito-carne-carbono-neutro-
para-producao-bovina_356413.html  

Cleber Soares 

Fabiana Villa 

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

7.  "Agropecuária é solução para desenvolvimento 
sustentável", afirma Presidente da CNA 

http://www.agrolink.com.br/noticias/-agropecuaria-e-solucao-para-desenvolvimento-
sustentavel---afirma-presidente-da-cna_356421.html  

Cleber Soares 

8.  Nova Andradina terá dia de campo sobre ILPF no dia 
28 deste mês 

http://www.agrolink.com.br/noticias/ms--nova-andradina-tera-dia-de-campo-sobre-ilpf-no-
dia-28-deste-mes_356827.html  

(citação) 

9.  Dia de Campo em Nova Andradina reúne mais de 
170 pessoas e surpreende organizadores 

http://www.agrolink.com.br/noticias/dia-de-campo-em-nova-andradina-reune-mais-de-
170-pessoas-e-surpreende-organizadores_357399.html  

(citação) 
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10.  2º Workshop de Melhoramento Vegetal começa com 
curso de melhoramento para forrageiras tropicais 

http://www.paginarural.com.br/noticia/229986/2-workshop-de-melhoramento-vegetal-
comeca-com-curso-de-melhoramento-para-forrageiras-tropicais  

Cleber Soares 

11.  Sucessão familiar é destaque do Dia de Campo CS, na 
Expotrês 2016 

http://www.paginarural.com.br/noticia/230385/sucessao-familiar-e-destaque-do-dia-de-
ceo-cs-na-expotres-2016  

Cleber Soares 

12.  Mosca dos estábulos continua azucrinando rebanhos  http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/mosca-dos-estabulos-continua-
azucrinando-rebanhos-144949  

Paulo Cançado 

13.  Mato Grosso pode dobrar produção de carne bovina 
com intensificação 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/mato-grosso-pode-dobrar-producao-de-
carne-bovina-com-intensificacao-145142  

Armindo Kichel 

14.  Seminário discute o controle do carrapato e da 
Tristeza Parasitária Bovina 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/seminario-discute-o-controle-do-
carrapato-e-da-tristeza-parasitaria-bovina-145295  

Renato Andreotti 

15.  Pesquisa desenvolve conceito Carne Carbono Neutro 
para produção bovina 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/pesquisa-desenvolve-conceito-carne-
carbono-neutro-para-producao-bovina-145414  

Cleber Soares 

Fabiana Villa 

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

16.  2º Workshop de Melhoramento Vegetal começa dia 
14 na Embrapa Gado de Corte 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/2-workshop-de-melhoramento-vegetal-
comeca-dia-14-na-embrapa-gado-de-corte-145532  

Sanzio Barrios 

17.  Comunidade científica e seu esforço pela 
sustentabilidade 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/comunidade-cientifica-e-seu-esforco-
pela-sustentabilidade-145699  

Cleber Soares 

Roberto Giolo 

18.  "Agropecuária é solução para desenvolvimento 
sustentável", afirma Presidente da CNA 

http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/agropecuaria-e-solucao-para-
desenvolvimento-sustentavel-afirma-presidente-da-cna.html  

Cleber Soares 

19.  Recuperação de pastagens degradadas aumenta 
produtividade em até quatro vezes no MS 

http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/recuperacao-de-pastagens-degradadas-
aumenta-produtividade-em-ate-quatro-vezes-no-ms.html  

(citação) 

20.  Pesquisadores e produtores debatem cenário da 
pecuária e apontam pressão do mercado  

http://www.24horasnews.com.br/noticias/ver/pesquisadores-e-produtores-debatem-
cenario-da-pecuaria-e-apontam-pressao-do-mercado.html  

Rodrigo Amorim 

21.  "Agropecuária é solução para desenvolvimento http://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/agropecuaria-e-solucao-para- Cleber Soares 
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sustentável", afirma presidente da CNA desenvolvimento-sustentavel-afirma-presidente-da-cna/20160609-092833-G289  

22.  Seminário discute o controle do carrapato e da 
Tristeza Parasitária Bovina 

http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/45/materia/148330/t/Semin%E1ri
o+discute+o+controle+do+carrapato+e+da+Tristeza+Parasit%E1ria+Bovina  

Renato Andreotti  

23.  Sustentabilidade com produtividade na pecuária é 
tema central da ExpoGenética 2016   

http://www.segs.com.br/eventos/22994-sustentabilidade-com-produtividade-na-pecuaria-
e-tema-central-da-expogenetica-2016.html  

(citação) 

24.  "Selo" pode elevar competitividade da carne bovina 
no exterior 

http://www.abras.com.br/clipping.php?area=14&clipping=56887  Roberto Giolo 

25.  Dia de Campo CS foi movido por muito 
conhecimento, bons negócios e emoção 

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=164498  Cleber Soares 

26.  Pecuária: selo ‘Carne Carbono Neutro’ dará mais 
visibilidade ao produto brasileiro 

http://agrobrasiltv.com.br/pecuaria-selo-carne-carbono-neutro-dara-mais-visibilidade-ao-
produto-brasileiro/  

Roberto Giolo 

27.  Terra Grande vende 271 reprodutores no Pará http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Terra-Grande-vende-271-
reprodutores-no-Para/16842  

(citação Geneplus) 

28.  Estratégias para combater a cigarrinha-das-pastagens http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Estrategias-para-combater-as-
cigarrinhas-das-pastagens/16890  

José Raul Valério 

29.  Touros com marmoreio ganham espaço no mercado http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Super-manchete/Touros-com-marmoreio-
ganham-espaco-no-mercado/16898  

(citação Geneplus) 

30.  Pesquisa desenvolve produção de carne bovina sem 
agredir o meio ambiente 

http://www.uagro.com.br/editorias/pecuaria/bovinos/2016/06/08/pesquisa-desenvolve-
producao-de-carne-bovina-sem-agredir-o-meio-ambiente.html  

Cleber Soares 

Fabiana Villa 

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

31.  Embrapa Gado de Corte promove Dia de Campo em 
julho 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-promove-dia-de-campo-
em-julho  

 

32.  2º Workshop de Melhoramento Vegetal começa com 
curso de melhoramento para forrageiras tropicais 

http://www.grupocultivar.com.br/noticias/2o-workshop-de-melhoramento-vegetal-
comeca-com-curso-de-melhoramento-para-forrageiras-tropicais  

Cleber Soares 
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33.  Abertas inscrições ao 28º Curso de Melhoramento de 
Gado de Corte 

http://www.douradosagora.com.br/noticias/capital/abertas-inscricoes-ao-28-curso-de-
melhoramento-de-gado-de-corte  

Antonio Rosa  

34.  Simpósio debate tecnologias para minimizar gases de 
efeito estufa 

http://www.campograndenews.com.br/rural/simposio-debate-tecnologias-para-minimizar-
gases-de-efeito-estufa  

(citação SIGEE) 

35.  Professor da Escócia palestra sobre como explorar os 
limites da pecuária 

http://www.campograndenews.com.br/rural/professor-da-escocia-palestra-sobre-como-
explorar-os-limites-da-pecuaria  

(citação Roberto 
Giolo) 

36.  Sustentabilidade com produtividade na pecuária é 
tema central da ExpoGenética 2016 

http://www.onortao.com.br/noticias/sustentabilidade-com-produtividade-na-pecuaria-e-
tema-central-da-expogenetica-2016,70399.php  

(citação) 

37.  O mundo da Integração Lavoura, Pecuária e Floresta 
vai se reunir em Três Lagoas 

http://www.painelflorestal.com.br/noticias/voce-e-a-floresta/o-mundo-da-integracao-
lavoura-pecuaria-e-floresta-vai-se-reunir-em-tres-lagoas  

(citação Valdemir 
Laura) 

38.  Mato Grosso pode dobrar produção de carne bovina http://www.agenciadanoticia.com.br/noticias/exibir.asp?id=38576  Armindo Kichel 

39.  2º Workshop de Melhoramento Vegetal começa dia 
14 na Embrapa Gado de Corte 

http://www.agrolink.com.br/noticias/2--workshop-de-melhoramento-vegetal-comeca-dia-
14-na-embrapa-gado-de-corte_356530.html  

Sanzio Barrios 

40.  Estão Abertas até 12 de julho as inscrições para a 
Agroescola 

http://www.agrolink.com.br/noticias/estao-abertas-ate-12-de-julho-as-inscricoes-para-a-
agroescola_356709.html  

(citação Haroldo 
Queiroz e Rafael 
Lobo) 

41.  Emissão de metano e balanço de carbono pela 
pecuária pantaneira são apresentados em evento 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/emissao-de-metano-e-balanco-de-
carbono-pela-pecuaria-pantaneira-sao-apresentados-em-evento-145930  

(citação SIGEE) 

42.  Embrapa lança marca conceito para incentivar 
política de Carbono Neutro 

http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/embrapa-lanca-marca-
conceito-para-incentivar-politica-de-carbono-
neutro/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Beefpoin
t-Ponto-Encontro-Cadeia-Produtiva-Carne+%28BeefPoint+-
+O+ponto+de+encontro+da+cadeia+produtiva+da+carne%29  

(citação) 

43.  Simpósio Internacional sobre Gases de Efeito Estufa 
na Agropecuária inicia nesta terça, 07 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/06/simposio-internacional-sobre-gases-de-efeito-
estufa-na-agropecuaria-inicia-nesta-terca-07/  

(citação SIGEE)  

44.  2º Workshop de Melhoramento Vegetal começa com 
curso de melhoramento para forrageiras tropicais 

http://www.grupocultivar.com.br/noticias/2o-workshop-de-melhoramento-vegetal-
comeca-com-curso-de-melhoramento-para-forrageiras-tropicais  

Cleber Soares 
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http://www.agenciadanoticia.com.br/noticias/exibir.asp?id=38576
http://www.agrolink.com.br/noticias/2--workshop-de-melhoramento-vegetal-comeca-dia-14-na-embrapa-gado-de-corte_356530.html
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http://www.agorams.com.br/jornal/2016/06/simposio-internacional-sobre-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-inicia-nesta-terca-07/
http://www.agorams.com.br/jornal/2016/06/simposio-internacional-sobre-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-inicia-nesta-terca-07/
http://www.grupocultivar.com.br/noticias/2o-workshop-de-melhoramento-vegetal-comeca-com-curso-de-melhoramento-para-forrageiras-tropicais
http://www.grupocultivar.com.br/noticias/2o-workshop-de-melhoramento-vegetal-comeca-com-curso-de-melhoramento-para-forrageiras-tropicais


45.  Participantes de Workshop de Melhoramento 
Vegetal conhecem programas da Embrapa no campo 

http://www.douradosagora.com.br/noticias/dourados/participantes-de-workshop-de-
melhoramento-vegetal-conhecem-programas-da-embrapa  

Cacilda do Valle 

46.  Pesquisas da Embrapa serão apresentadas em 
simpósio internacional 

http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/pesquisas-da-embrapa-serao-
apresentadas-em-simposio-internacional/167746/  

(citação SIGEE) 

47.  Simpósio sobre gases de efeito estufa discute 
mudanças climáticas durante evento na próxima 
semana 

http://capitalnews.com.br/rural/simposio-sobre-gases-de-efeito-estufa-discute-mudancas-
climaticas-durante-evento-na-proxima-semana/292123  

(citação SIGEE)  

48.  Melhoramento genético animal é tema de curso em 
Campo Grande (MS) 

http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,843108,Melhoramento_genetico_animal_e_
tema_de_curso_em_Campo_Grande_MS_,843108,4.htm  

Antonio Rosa 

49.  Geneplus Embrapa apresenta diversidade durante 
Acrinorte Genética 

http://afolhanoticias.com.br/noticia/geneplus-embrapa-apresenta-diversidade-durante-
acrinorte-genetica-06-06-2016/  

(citação Geneplus) 

50.  Embrapa lançará selo Carne Carbono Neutro http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Embrapa-lancara-selo-Carne-
Carbono-Neutro/16750  

Cleber Soares 

Fabiana Villa 

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

51.  O que esperar do preço da polpa cítrica este ano? http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/O-que-esperar-do-preco-da-polpa-
citrica-este-ano/16762  

Rodrigo Gomes  

52.  Embrapa desenvolve conceito Carne Carbono Neutro 
para produção bovina 

http://www.beefworld.com.br/noticia/embrapa-desenvolve-conceito-carne-carbono-
neutro-para-producao-bovina  

Cleber Soares 

Fabiana Villa 

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

53.  Bovinocultura de corte será a segunda oficina do 
Fórum das Cadeias Produtivas 

http://midianews.com.br/agronegocios/bovinocultura-de-corte-sera-a-segunda-oficina-do-
forum-das-cadeias-produtivas/265496  

(citação Armindo 
Kichel) 

54.  Governo do Estado oferece curso de especialização 
em pecuária de corte 

http://www.acritica.net/editorias/geral/governo-do-estado-oferece-curso-de-
especializacao-em-pecuaria-de-corte/168257/  

(citação SIGEE, Cleber 
Soares)  

http://www.douradosagora.com.br/noticias/dourados/participantes-de-workshop-de-melhoramento-vegetal-conhecem-programas-da-embrapa
http://www.douradosagora.com.br/noticias/dourados/participantes-de-workshop-de-melhoramento-vegetal-conhecem-programas-da-embrapa
http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/pesquisas-da-embrapa-serao-apresentadas-em-simposio-internacional/167746/
http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/pesquisas-da-embrapa-serao-apresentadas-em-simposio-internacional/167746/
http://capitalnews.com.br/rural/simposio-sobre-gases-de-efeito-estufa-discute-mudancas-climaticas-durante-evento-na-proxima-semana/292123
http://capitalnews.com.br/rural/simposio-sobre-gases-de-efeito-estufa-discute-mudancas-climaticas-durante-evento-na-proxima-semana/292123
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,843108,Melhoramento_genetico_animal_e_tema_de_curso_em_Campo_Grande_MS_,843108,4.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,843108,Melhoramento_genetico_animal_e_tema_de_curso_em_Campo_Grande_MS_,843108,4.htm
http://afolhanoticias.com.br/noticia/geneplus-embrapa-apresenta-diversidade-durante-acrinorte-genetica-06-06-2016/
http://afolhanoticias.com.br/noticia/geneplus-embrapa-apresenta-diversidade-durante-acrinorte-genetica-06-06-2016/
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Embrapa-lancara-selo-Carne-Carbono-Neutro/16750
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Embrapa-lancara-selo-Carne-Carbono-Neutro/16750
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/O-que-esperar-do-preco-da-polpa-citrica-este-ano/16762
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/O-que-esperar-do-preco-da-polpa-citrica-este-ano/16762
http://www.beefworld.com.br/noticia/embrapa-desenvolve-conceito-carne-carbono-neutro-para-producao-bovina
http://www.beefworld.com.br/noticia/embrapa-desenvolve-conceito-carne-carbono-neutro-para-producao-bovina
http://midianews.com.br/agronegocios/bovinocultura-de-corte-sera-a-segunda-oficina-do-forum-das-cadeias-produtivas/265496
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http://www.acritica.net/editorias/geral/governo-do-estado-oferece-curso-de-especializacao-em-pecuaria-de-corte/168257/
http://www.acritica.net/editorias/geral/governo-do-estado-oferece-curso-de-especializacao-em-pecuaria-de-corte/168257/


55.  Pesquisadora da Embrapa Agropecuária Oeste 
recebe homenagem 

http://www.acritica.net/editorias/geral/pesquisadora-da-embrapa-agropecuaria-oeste-
recebe-homenagem/168290/  

 

56.  Lançada a Carne Carbono Neutro  http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=169704  Fabiana Villa 

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

57.  Pecuária sustentável deve liberar 17 milhões de 
hectares para outras atividades 

http://www.diariodigital.com.br/agropecuaria/pecuaria-sustentavel-deve-liberar-17-
milhoes-de-hectares-para-outras/145356/  

(citação SIGEE) 

58.  Embrapa propõe selo para carne bovina que 
neutraliza emissões 

http://redacaoagro.com.br/destaques/embrapa-propoe-selo-para-carne-bovina-que-
neutraliza-emissoes/  

Cleber Soares 

59.  Diretoria da CNA e da FAMASUL participam de visita 
técnica na Embrapa Gado de Corte 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/529430/diretoria-da-cna-e-da-famasul-participam-
de-visita-tecnica-na-embrapa-gado-de-corte.html  

(citação SIGEE) 

60.  "Agropecuária é solução para desenvolvimento 
sustentável", afirma presidente da CNA 

http://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/agropecuaria-e-solucao-para-
desenvolvimento-sustentavel-afirma-presidente-da-cna/20160609-092833-g289  

Cleber Soares 

61.  Leguminosas na alimentação de bovinos: prós e 
contras 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Leguminosas-na-alimentacao-de-
bovinos-pros-e-contras/16821  

Celso Dornelas 

62.  Diretoria da CNA e da Famasul participam de visita 
técnica na Embrapa Gado de Corte 

http://www.agronovas.com.br/diretoria-da-cna-e-da-famasul-participam-de-visita-tecnica-
na-embrapa-gado-de-corte/  

(citação SIGEE) 

63.  Diretoria da CNA e da Famasul participam de visita 
técnica na Embrapa Gado de Corte 

http://www.campograndenoticias.com.br/2016/06/diretoria-da-cna-e-da-famasul-
participam-de-visita-tecnica-na-embrapa-gado-de-corte/  

(citação SIGEE) 

64.  Condomínio LS inicia liquidação de plantel http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Condominio-LS-inicia-
liquidacao-de-plantel/16839  

(citação Geneplus)  

65.  Comunidade científica e seu esforço pela 
sustentabilidade 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/06/comunidade-cientifica-e-seu-esforco-pela-
sustentabilidade/  

Cleber Soares 

Roberto Giolo 

66.  Presidente da Fundação MS é um dos especialistas 
na BeefExpo 2016 

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=160147  (citação Ademir 
Zimmer) 
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67.  Recuperação de pastagens degradadas aumenta em 
até quatro vezes a produtividade 

http://www.capitalnews.com.br/rural/recuperacao-de-pastagens-degradadas-aumenta-
em-ate-quatro-vezes-a-produtividade/292716  

(citação) 

68.  Abertas as inscrições para Agroescola http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/abertas-as-inscricoes-para-agroescola  (citação) 

69.  Nelore Best Beef reúne grifes com seleção por 
marmoreio 

http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Nelore-Best-Beef-reune-grifes-
com-selecao-por-marmoreio/16928  

(citação Geneplus) 

 

70.  Embrapa Pantanal expande atuação pelo MS e 
outros estados brasileiros 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/06/embrapa-pantanal-expande-atuacao-pelo-ms-
e-outros-estados-brasileiros/  

(citação) 

71.  Embrapa Pantanal expande atuação pelo MS e 
outros estados brasileiros 

http://www.diariodigital.com.br/geral/embrapa-pantanal-expande-atuacao-pelo-ms-e-
outros-estados-brasileiros/145765/  

(citação) 

72.  Esplendor Genetropic fatura R$ 1,1 milhã http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Esplendor-Genetropic-fatura-
R-11-milhao/16963  

(citação Geneplus) 

73.  Sistemas agroflorestais equilibram produtividade 
agrícola com sustentabilidade 

http://br.blastingnews.com/ambiente/2016/06/sistemas-agroflorestais-equilibram-
produtividade-agricola-com-sustentabilidade-00978529.html  

(citação) 

74.  "Selo" pode elevar competitividade da carne bovina 
no exterior  

http://www.infomoney.com.br/mercados/agro/noticia/5200663/selo-pode-elevar-
competitividade-carne-bovina-exterior  

Roberto Giolo 

75.  Sistemas integrados de produção serão abordados 
em Dia de Campo em Nova Andradina 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/06/sistemas-integrados-de-producao-serao-
abordados-em-dia-de-campo-em-nova-andradina/  

(citação) 

76.  Onde cabe um boi, ôpa, cabem três ou quatro http://www.oeco.org.br/reportagens/onde-cabe-um-boi-opa-cabem-tres-ou-quatro/  (citação BPA) 

77.  Porco monteiro é tema de workshop em Campo 
Grande (MS) 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/porco-monteiro-e-tema-de-workshop-em-
campo-grande--ms-  

(citação Paulo 
Cançado) 

78.  VR Guaporé e Luiz Cassorla negociam 181 touros http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/VR-Guapore-e-Luiz-Cassorla-
negociam-181-touros/17063  

(citação Geneplus) 

79.  Dia de Campo reúne mais de 170 pessoas e 
surpreende organizadores 

http://www.progresso.com.br/cidades/dia-de-campo-reune-mais-de-170-pessoas-e-
surpreende-organizadores  

(citação) 
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80.  Trabalhadores da Embrapa cobram reajuste salarial 
em manifesto nacional 

http://www.oestadoonline.com.br/2016/06/trabalhadores-da-embrapa-cobram-reajuste-
salarial-em-manifesto-nacional/  

(citação) 

81.  Agropecuária é solução para desenvolvimento 
sustentável, afirma presidente da CNA 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/agropecuaria-e-solucao-para-desenvolvimento-
sustentavel-afirma-presidente-da-cna/43087/  

Cleber Soares 

Roberto Giolo 

82.  Brasil apto para a bioeconomia http://famasul.com.br/noticias_interna/brasil-apto-para-a-bioeconomia/43108/  (citação SIGEE) 

83.  Presidente do Sistema Famasul apresenta 
potencialidades de MS à Diretoria da CNA 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/presidente-do-sistema-famasul-apresenta-
potencialidades-de-ms-a-diretoria-da-cna/43114/  

(citação) 

84.  "Agropecuária é solução para desenvolvimento 
sustentável", afirma Presidente da CNA 

http://famasul.com.br/noticias_interna/agropecuaria-e-solucao-para-desenvolvimento-
sustentavel-afirma-presidente-da-cna/43134/  

Cleber Soares 

85.  Pesquisa desenvolve conceito Carne Carbono Neutro 
para produção bovina 

http://famasul.com.br/noticias_interna/pesquisa-desenvolve-conceito-carne-carbono-
neutro-para-producao-bovina/43129/  

Cleber Soares 

Fabiana Villa 

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

86.  Secretário executivo do SENAR participa da abertura 
oficial do II SIGEE em MS 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/secretario-executivo-do-senar-participa-da-
abertura-oficial-do-ii-sigee-em-ms/43135/  

Cleber Soares 

87.  Diretoria da CNA e da Famasul participam de visita 
técnica na Embrapa Gado de Corte 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/diretoria-da-cna-e-da-famasul-participam-de-
visita-tecnica-na-embrapa-gado-de-corte/43138/  

Cleber Soares 

88.  Recuperação de pastagens degradadas aumenta 
produtividade em até quatro vezes 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/recuperacao-de-pastagens-degradadas-
aumenta-produtividade-em-ate-quatro-vezes/43283/  

(citação) 

89.  Presidente do Sistema Famasul apresenta 
potencialidades de MS na InterCorte em SP 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/presidente-do-sistema-famasul-apresenta-
potencialidades-de-ms-na-intercorte-em-sp/43333/  

 

90.  Pecuária: selo ‘Carne Carbono Neutro’ dará mais 
visibilidade ao produto brasileiro 

http://famasul.com.br/noticias_interna/pecuaria-selo-carne-carbono-neutro-dara-mais-
visibilidade-ao-produto-brasileiro/43345/  

Roberto Giolo 

91.  Pesquisa desenvolve metodologia para detecção 
rápida de tuberculose bovina 

http://fundect.ledes.net/news/4354/pesquisa-desenvolve-metodologia-para-deteca-a-o-ra-
pida-de-tuberculose-bovina  

(citação Flábio 
Araújo) 
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92.  A busca brasileira pela sustentabilidade agropecuária http://sna.agr.br/a-busca-brasileira-pela-sustentabilidade-agropecuaria/  (citação SIGEE) 

93.  Embrapa Gado de Corte e UFMS oferecem curso de 
especialização em pecuária de corte 

http://fundect.ledes.net/news/4358/governo-do-estado-oferece-curso-de-especializaa-a-o-
em-pecua-ria-de-corte  

(citação) 

94.  Embrapa propõe selo para carne bovina que 
neutraliza emissões 

http://www.beefworld.com.br/noticia/embrapa-propoe-selo-para-carne-bovina-que-
neutraliza-emissoes/  

Cleber Soares 

Roberto Giolo  

95.  Embrapa propõe selo para carne bovina que 
neutraliza emissões 

http://www.assocon.com.br/noticias/embrapa-propoe-selo-para-carne-bovina-que-
neutraliza-emissoes/  

Cleber Soares 

Roberto Giolo 

96.  Melhoramento genético animal é tema de curso em 
Campo Grande 

https://www.ruralsoft.com.br/noticias/melhoramento-genetico-animal-e-tema-de-curso-
em-campo-grande/  

Antonio Rosa 

97.  Melhoramento genético animal é tema de curso http://www.agron.com.br/publicacoes/oportunidades/cursos/2016/06/06/048765/melhoram
ento-genetico-animal-e-tema-de-curso.html  

Antonio Rosa 

98.  Abertas inscrições para Curso de Melhoramento de 
Gado de Corte - Geneplus 

http://nelorebrasil.blogspot.com.br/2016/06/abertas-inscricoes-para-curso-de.html  Antonio Rosa 

    

99.  Artigo “Papel do Zebu na pecuária de corte 
brasileira” 

http://www.folhadelondrina.com.br/?id_folha=2-1--1473-20160618   Antonio Rosa 

Gilberto Menezes 
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