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Título Acesso Fonte 

1.  Evento sobre gases de efeito estufa recebe 
resumos até o dia 16 de maio 

http://www.revistaplantar.com.br/evento-sobre-gases-de-efeito-estufa-recebe-resumos-
ate-o-dia-16-de-maio/  

(citação) 

2.  Evento sobre gases de efeito estufa recebe 
resumos até o dia 16 de maio 

http://www.agrolink.com.br/culturas/milho/noticia/evento-sobre-gases-de-efeito-estufa-
recebe-resumos-ate-o-dia-16-de-maio_350305.html  

(citação) 

3.  Pasto consorciado não deve decepcionar na 
entressafra 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Pasto-consorciado-nao-deve-
decepcionar-na-entressafra/16500  

Alexandre Agiova 

4.  Preservação ambiental associada à produção 
agropecuária é destaque no lançamento do II 
SIGEE 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/preservacao-ambiental-associada-a-producao-
agropecuaria-e-destaque-no-lancamento-do-ii-sigee/42596/  

Cleber Soares 

5.  MS Caborno Neutro será apresentado no II 
SIGEE 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/ms-caborno-neutro-sera-apresentado-no-ii-
sigee/42665/  

(citação) 

6.  Presidente da CNA quer inovações tecnológicas 
na pecuária brasileira, como na agricultura 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/521184/presidente-da-cna-quer-inovacoes-
tecnologicas-na-pecuaria-brasileira-como-na-agricultura.html  

Pedro Paulo 

7.  Programa Geneplus-Embrapa apresenta 
resultados da Prova de Avaliação de 
Desempenho do Senepol 

http://www.sidrolandiaagora.com.br/programa-geneplus-embrapa-apresenta-resultados-
da-prova-de-avaliacao-de-desempenho-do-senepol/  

Gilberto Menezes 

8.  Workshop discute a aplicação do Programa Boas 
Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte no RS 

http://www.agrolink.com.br/georreferenciamento/artigo/workshop-discute-a-aplicacao-
do-programa-boas-praticas-agropecuarias---bovinos-de-corte-no-rs_350422.html  

(citação BPA) 

9.  Começou hoje a abertura oficial da etapa de http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/comecou-hoje-a-abertura-oficial-da-etapa- (citação) 
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maio da campanha de vacinação da febre aftosa de-maio-da-campanha-de/166137/  

10.  Aberta campanha contra aftosa e vacinação 
deverá atingir mais de 20 milhões de animais 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/05/aberta-campanha-contra-aftosa-e-vacinacao-
devera-atingir-mais-de-20-milhoes-de-animais/  

Cleber Soares 

11.  Vacinação contra aftosa exige atenção do 
produtor, ressalta Embrapa 

http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/172943-vacinacao-contra-aftosa-exige-
atencao-do-produtor-ressalta-embrapa.html#.V3JvtLgrKUk  

Cleber Soares 

Vanessa Felipe 

12.  Pecuaristas e técnicos participam de visita 
técnica no MS 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/pecuaristas-e-tecnicos-participam-de-visita-
tecnica-no-ms  

(citação)  

13.  Vacinação contra aftosa exige atenção do 
produtor, ressalta Embrapa 

http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/172943-vacinacao-contra-aftosa-exige-
atencao-do-produtor-ressalta-embrapa.html#.V3JxTLgrKUk  

Cleber Soares 

Vanessa Felipe 

14.  Pesquisadora fala sobre manuseio correto de 
vacinas contra febre aftosa 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/pesquisadora-fala-sobre-manuseio-correto-de-
vacinas-contra-febre-aftosa  

Vanessa Felipe 

15.  Sistema Famasul e Embrapa Gado de Corte 
lançam II SIGEE 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/sistema-famasul-e-embrapa-gado-de-corte-
lancam-ii-sigee/42565/  

(citação) 

16.  Sistema Famasul e Embrapa Gado de Corte 
lançam II SIGEE 

http://www.campograndenoticias.com.br/2016/05/sistema-famasul-e-embrapa-gado-de-
corte-lancam-ii-sigee/  

(citação) 

17.  Exemplo em sustentabilidade, MS sedia evento 
internacional sobre emissão de carbono 

http://www.progresso.com.br/caderno-a/meio-ambiente/ms-sedia-evento-internacional-
sobre-emissao-de-carbono  

Cleber Soares 

18.  Genética Aditiva participa de Prova de 
Desempenho 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/genetica-aditiva-participa-de-prova-de-
desempenho  

Luiz Otávio  

19.  Embrapa Gado de Corte sedia 2º Workshop de 
Melhoramento Vegetal em junho 

http://www.paginarural.com.br/noticia/228304/embrapa-gado-de-corte-sedia-2dh-
workshop-de-melhoramento-vegetal-em-junho  

(citação) 

20.  Tecnofam torna-se evento de referência em 
agricultura familiar em Mato Grosso do Sul 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/05/tecnofam-torna-se-evento-de-referencia-em-
agricultura-familiar-em-mato-grosso-do-sul/  

Cleber Soares 
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21.  Embrapa Gado de Corte sedia workshop de 
melhoramento vegetal para o cerrado 

http://www.capitalnews.com.br/rural/embrapa-gado-de-corte-sedia-workshop-de-
melhoramento-vegetal-para-o-cerrado/291231  

(citação) 

22.  Embrapa apresenta Sistema São Mateus na 
Expoagro 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/05/embrapa-apresenta-sistema-sao-mateus-na-
expoagro/  

(citação) 

23.  Nota – Workshop Melhoramento Vegetal  http://www.portaldbo.com.br/Agro-DBO/Noticias/Da-mesa-do-editor/16423   

24.  Saem cupinzeiros e plantas daninhas, entram 
pecuária de qualidade e maior renda  

http://www.canalrural.com.br/noticias/jornal-da-pecuaria/saem-cupinzeiros-plantas-
daninhas-entram-pecuaria-qualidade-maior-renda-62058  

Armindo Kichel 

25.  Famasul e Embrapa promovem simpósio de 
preservação ambiental em junho 

http://capitalnews.com.br/rural/famasul-e-embrapa-promovem-simposio-de-preservacao-
ambiental-em-junho/291273  

Cleber Soares 

26.  Tecnofam 2016 ultrapassa as fronteiras de Mato 
Grosso do Sul 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/05/tecnofam-2016-ultrapassa-as-fronteiras-de-
mato-grosso-do-sul/  

(citação) 

27.  Como reduzir prejuízos com o carrapato bovino http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Como-reduzir-prejuizos-com-
carrapato/16459  

Renato Andreotti  

28.  Motorista embriagado é preso em MS ao 
quebrar cancela e invadir Embrapa 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/524005/motorista-embriagado-e-preso-em-ms-ao-
quebrar-cancela-e-invadir-embrapa.html  

(citação) 

29.  Sistema São Mateus em destaque na Expoagro http://www.agorams.com.br/jornal/2016/05/sistema-sao-mateus-em-destaque-na-
expoagro/  

(citação Ademir 
Zimmer) 

30.  Leilão 4R abastece mercado de reprodutores http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Leilao-4R-abastece-mercado-
de-touros/16480  

(citação Geneplus) 

31.  Novo estudo sobre gases de efeito estufa na 
pecuária 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Novo-estudo-sobre-gases-de-efeito-
estufa-na-pecuaria/16576  

Roberto Giolo  

32.  Estratégias de produção em solos arenosos em 
debate na Expoagro 

http://www.grupocultivar.com.br/noticias/estrategias-de-producao-em-solos-arenosos-em-
debate-na-expoagro  

Ademir Zimmer 

33.  Curso de Boas Práticas Agropecuárias para http://www.paginarural.com.br/noticia/228605/curso-de-boas-praticas-agropecuarias-para- (citação BPA) 
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bovinos de corte do Senar-RS chega em São José 
do Norte, Candelária e Mostardas 

bovinos-de-corte-do-senar-rs-chega-em-sao-jose-do-norte-candelaria-e-mostardas  

34.  LeiloMostra Genetropic foca no comércio de 
fêmeas 

http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/LeiloMostra-Genetropic-foca-
no-comercio-de-femeas/16588  

(citação Geneplus) 

35.  Mosca dos estábulos continua azucrinando 
rebanhos 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Mosca-dos-estabulos-continua-
azucrinando-rebanhos/16609  

Paulo Cançado 

36.  “Poupa Terra” será um dos temas discutidos em 
simpósio sobre gases de efeito estufa 

http://www.capitalnews.com.br/rural/poupa-terra-sera-um-dos-temas-discutidos-em-
simposio-sobre-gases-de-efeito-estufa/291992  

(citação SIGEE) 

37.  Controle de carrapatos será discutido em 
seminário 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/controle-de-carrapatos-sera-discutido-em-
seminario  

(citação) 

38.  Evento pretende apresentar os novos estudos 
sobre a dinâmica de gases de efeito estufa na 
agropecuária 

http://fundect.ledes.net/news/4328/evento-pretende-apresentar-os-novos-estudos-sobre-
a-dina-mica-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecua-ria  

Cleber Soares 

39.  Estudos sobre emissões de GEE serão 
apresentadas em simpósio internacional 

http://sna.agr.br/estudos-sobre-emissoes-de-gee-serao-apresentadas-em-simposio-
internacional/  

(citação SIGEE) 

    

40.  Artigo “Genômica e melhoramento genético em 
bovinos” 

http://sna.agr.br/genomica-e-melhoramento-genetico-em-bovinos/  Fabiane Siqueira 
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