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Março  
 

Título Acesso Fonte 

1.  Reinaldo participa de feira agrícola e assina 
convênio para obras nesta quarta 

http://www.campograndenews.com.br/politica/reinaldo-participa-de-feira-agricola-e-
assina-convenio-para-obras-nesta-quarta   

- 

2.  Aplicação do projeto Estado Carbono Neutro vai 
começar pela pecuária  

http://www.campograndenews.com.br/rural/aplicacao-do-projeto-estado-carbono-
neutro-vai-comecar-pela-pecuaria  

- 

3.  Feira apresenta tecnologias para estimular 
interação com o campo  

http://www.campograndenews.com.br/rural/feira-apresenta-tecnologias-para-
estimular-interacao-com-o-campo  

Cleber Soares 

4.  Dinapec apresenta novas tecnologias para o 
agronegócio 

http://fundect.ledes.net/news/4258/dinapec-apresenta-novas-tecnologias-para-o-
agronega-cio  

Cleber Soares 

5.  Está aberta a Dinapec 2016 http://sna.agr.br/esta-aberta-a-dinapec-2016/  Cleber Soares 

6.  Circuito Pecuário - Sistema Famasul: Evento será 
realizado no dia 05 de março em Paranaíba 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/circuito-pecuario-sistema-famasul-evento-
sera-realizado-no-dia-05-de-marco-em-paranaiba/41207/  

 

7.  Circuito Pecuário: Especialista acredita em 
menor intensidade na alta do preço do boi em 
2016 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/circuito-pecuario-especialista-acredita-em-
menor-intensidade-na-alta-do-preco-do-boi-em-2016/41144/  

 

8.  Produtor conhecerá novos resultados na 
produção de novilho precoce na Dinapec 

http://sna.agr.br/produtor-conhecera-novos-resultados-na-producao-de-novilho-
precoce-na-dinapec/  

Gelson Feijó  

9.  Integração Lavoura Pecuária será tema 
abordado pela Fundação MS na Dinapec 2016  

http://famasul.com.br/noticias_interna/integracao-lavoura-pecuaria-sera-tema-
abordado-pela-fundacao-ms-na-dinapec-2016/41143/  
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10.  Sistema integrado de produção será debatido 
em feira tecnológica de MS 

http://famasul.com.br/noticias_interna/sistema-integrado-de-producao-sera-debatido-
em-feira-tecnologica-de-ms/41190/  

 

11.  Circuito Pecuário Sistema Famasul em Paranaíba 
(FOTOS) 

http://famasul.com.br/fotos_internas/circuito-pecuario-sistema-famasul-em-
paranaiba/242/  

 

12.  Paranaíba recebe Circuito Pecuário - Sistema 
Famasul com casa cheia 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/paranaiba-recebe-circuito-pecuario-sistema-
famasul-com-casa-cheia/41280/  

Cleber Soares 

13.  Lideranças destacam relevância do voluntariado 
durante posse do Sindicato Rural de Campo 
Grande 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/liderancas-destacam-relevancia-do-
voluntariado-durante-posse-do-sindicato-rural-de-campo-grande/41279/  

 

14.  Circuito Pecuário: Mercado vai depender mais 
da oferta do que demanda em 2016  

http://famasul.com.br/assessoria_interna/circuito-pecuario-mercado-vai-depender-
mais-da-oferta-do-que-demanda-em-2016/41278/  

 

15.  “Mesmo com dificuldade, realizamos essa feira 
tão importante”, diz sindicato rural sobre 42ª 
Exporã 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/mesmo-com-dificuldade-realizamos-essa-
feira-tao-importante-diz-sindicato-rural-sobre-42-expora/41276/ 

Cleber Soares 

16.  Sistema Famasul assina termo de cooperação 
com Governo do Estado para recuperação de 
pastagens 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/sistema-famasul-assina-termo-de-
cooperacao-com-governo-do-estado-para-recuperacao-de-pastagens/41311/  

 

17.  Caravanas com produtores de leite atendidos 
pelo Mais Leite participam da Dinapec 2016 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/caravanas-com-produtores-de-leite-
atendidos-pelo-mais-leite-participam-da-dinapec-2016/41308/  

 

18.  Dinapec 2016: Senar/MS leva oficinas sobre 
pulverização tratorizada e primeiros socorros  

http://famasul.com.br/assessoria_interna/dinapec-2016-senar-ms-leva-oficinas-sobre-
pulverizacao-tratorizada-e-primeiros-socorros/41336/  

 

19.  Dinapec: “Sem a comunidade científica, setor 
não teria os atuais níveis de excelência”, afirma 
Saito 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/dinapec-sem-a-comunidade-cientifica-setor-
nao-teria-os-atuais-niveis-de-excelencia-afirma-saito/41337/  

 

20.  Dinapec 2016: Instrutor do Senar/MS ensina http://famasul.com.br/assessoria_interna/dinapec-2016-instrutor-do-senar-ms-ensina-  
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técnicas de primeiros socorros tecnicas-de-primeiros-socorros/41364/  

21.  Sistema Famasul participa de reunião com 
Governo sobre a restruturação do programa 
Novilho Precoce 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/sistema-famasul-participa-de-reuniao-com-
governo-sobre-a-restruturacao-do-programa-novilho-precoce/41362/  

 

22.  Com foco na expansão da agricultura, Fundação 
MS apresenta variedades de soja na Dinapec 
2016 

http://famasul.com.br/noticias_interna/com-foco-na-expansao-da-agricultura-
fundacao-ms-apresenta-variedades-de-soja-na-dinapec-2016/41388/  

 

23.  Dinapec 2016: Oficina do Senar/MS mostra que 
detectar alvo é estratégico na hora de pulverizar 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/dinapec-2016-oficina-do-senar-ms-mostra-
que-detectar-alvo-e-estrategico-na-hora-de-pulverizar/41390/  

 

24.  Dinapec 2016 (FOTOS) http://famasul.com.br/fotos_internas/dinapec-2016/244/   

25.  Governo anuncia retomada do programa 
Novilho Precoce em MS 

http://famasul.com.br/noticias_interna/governo-anuncia-retomada-do-programa-
novilho-precoce-em-ms/41406/  

 

26.  Feira apresentará mais de 200 tecnologias para 
o agro em MS 

http://famasul.com.br/noticias_interna/feira-apresentara-mais-de-200-tecnologias-
para-o-agro-em-ms/41427/  

 

27.  Embrapa debate participação da agropecuária 
na emissão de gases do efeito estufa 

 http://famasul.com.br/noticias_interna/embrapa-debate-participacao-da-
agropecuaria-na-emissao-de-gases-do-efeito-estufa/41468/  

Cleber Soares 

28.  Dinapec 2016: Mais de 2,5 mil pessoas 
participaram do evento 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/dinapec-2016-mais-de-2-5-mil-pessoas-
participaram-do-evento/41499/  

 

29.  Por trás dos verdes campos http://pre.univesp.br/por-tras-dos-verdes-campos#.VvLNL-IrKUn Rodiney Mauro 

30.  Vacina para carrapato já está no horizonte http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Vacina-para-carrapato-ja-esta-no-
horizonte/15855  

Renato Andreotti 

31.  A pecuária de precisão é para mim? http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/A-pecuaria-de-precisao-e-para-
mim/15832  

Pedro Paulo Pires 

32.  Famasul confirma mudança de perfil do http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/famasul-apresenta-informacoes-  
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produtor rural tecnologicas-da-agropecuaria/162636/  

33.  Dinapec 2016: Sistema FAMASUL apresenta 
informações tecnológicas da agropecuária 

http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/dinapec-2016-sistema-
famasul-apresenta-informacoes-tecnologicas-da-agropecuaria  

 

34.  Potencial produtivo dos produtores rurais de 
Anaurilândia é destacado pelo vice-presidente 
do Sistema Famasul 

http://jornaldiadia.com.br/potencial-produtivo-dos-produtores-rurais-de-anaurilandia-
e-destacado-pelo-vice-presidente-do-sistema-famasul/  

 

35.  Na Dinapec produtor vai conhecer novos 
resultados na produção de novilho precoce 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/03/na-dinapec-produtor-vai-conhecer-novos-
resultados-na-producao-de-novilho-precoce/  

Gilberto Menezes 

36.  Manejo e criação de bezerros será tema de 
oficina durante Dinapec 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/manejo-e-criacao-de-bezerros-sera-tema-de-
oficina-durante-dinapec  

 

37.  MS: Embrapa Pecuária Sudeste apresenta 
leguminosa para recuperação de pastagens na 
Dinapec 

http://www.paginarural.com.br/noticia/225671/embrapa-pecuaria-sudeste-apresenta-
leguminosa-para-recuperacao-de-pastagens-na-dinapec  

 

38.  Circuito Pecuário: Especialista acredita em 
menor intensidade na alta do preço do boi em 
2016 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/508397/circuito-pecuario-especialista-acredita-
em-menor-intensidade-na-alta-do-preco-do-boi-em-2016.html  

 

39.  Produção de novilho precoce será um dos 
destaques na Dinapec 2016 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/producao-de-novilho-precoce-sera-um-dos-
destaques-na-dinapec-2016  

 

40.  Diretoria da Unipasto se reúne com associados 
de Mato Grosso 

http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?noticia=diretoria-da-unipasto-
se-reune-com-associados-de-mato-grosso&edt=0&id=22693  

 

41.  Sesc terá oficina sobre aproveitamento integral 
de alimentos na Dinapec 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/03/sesc-tera-oficina-sobre-aproveitamento-
integral-de-alimentos-na-dinapec/  

 

42.  Sesc terá oficina sobre aproveitamento integral 
de alimentos na Dinapec 

http://www.msnoticiasnews.com.br/?act=ReadNews&codi_materia=117324   

43.  Sesc oferece oficina de aproveitamento integral http://www.capitalnews.com.br/cultura-e-entretenimento/sesc-oferece-oficina-de-  
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http://www.capitalnews.com.br/cultura-e-entretenimento/sesc-oferece-oficina-de-aproveitamento-integral-de-alimentos/288734


de alimentos aproveitamento-integral-de-alimentos/288734  

44.  Abertura da Dinapec será nesta quarta-feira, 09 
de março 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/03/abertura-da-dinapec-sera-nesta-quarta-
feira-09-de-marco/  

 

45.  Mulher também brilha no campo e faz sucesso 
na criação de gado 

http://www.correiodoestado.com.br/rural/mulher-tambem-brilha-no-campo-
empreendedora-faz-sucesso-na-criacao-de/272468/  

 

46.  Reprodutores registram 81 arrobas no 
Merconelore 

http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Reprodutores-registram-
81-arrobas-no-Merconelore/15629  

Embrapa - Geneplus 

47.  “Mesmo com dificuldade, realizamos essa feira 
tão importante”, diz sindicato rural sobre 42ª 
Exporã 

http://jornaldiadia.com.br/ponta-pora-mesmo-com-dificuldade-realizamos-essa-feira-
tao-importante-diz-sindicato-rural-sobre-42a-expora/  

Cleber Soares 

48.  Feira de agrotecnologia deve receber 2 mil 
visitantes em Campo Grande 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/03/feira-de-agrotecnologia-deve-
receber-2-mil-visitantes-em-campo-grande.html  

 

49.  Como meta para o clima, governo assina 
declaração de interesses amanhã 

http://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/como-meta-para-o-clima-
governo-assina-declaracao-de-interesses-amanha  

 

50.  Presidente da Scot Consultoria fala sobre 
mercado pecuário em MS 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/presidente-da-scot-consultoria-fala-sobre-
mercado-pecuario-em-ms  

 

51.  Feira de agrotecnologia deve receber 2 mil 
visitantes em Campo Grande 

http://www.douradosinforma.com.br/noticias/regional/feira-de-agrotecnologia-deve-
receber-2-mil-visitantes-em-campo-grande  

 

52.  Caravanas com produtores de leite atendidos 
pelo Mais Leite participam da Dinapec 2016 

http://www.campograndenoticias.com.br/caravanas-com-produtores-de-leite-
atendidos-pelo-mais-leite-participam-da-dinapec-2016/22982/  

 

53.  Abertura da Dinapec será na quarta-feira, dia 9 
de março 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/abertura-da-dinapec-sera-na-quarta-
feira-dia-9-de-marco-141383  

 

54.  Aplicação do projeto Estado Carbono Neutro vai 
começar pela pecuária 

http://www.campograndenews.com.br/rural/projeto-estado-carbono-neutro-sera-
aplicado-primeiramente-na-pecuaria  
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55.  Integração Lavoura-Pecuária será tema 
abordado pela Fundação MS na Dinapec 2016 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/03/integracao-lavoura-pecuaria-sera-tema-
abordado-pela-fundacao-ms-na-dinapec-2016/  

 

56.  MS vai fornecer carne para os atletas olímpicos, 
destaca governador na abertura da Dinapec 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/03/ms-vai-fornecer-carne-para-os-atletas-
olimpicos-destaca-governador-na-abertura-da-dinapec/  

Cleber Soares 

57.  Produção Máxima Paranoá passa de R$ 1,4 
milhão 

http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Producao-Maxima-
Paranoa-passa-de-R-1,4-milhao/15665  

Embrapa 

Geneplus 

58.  Integração Lavoura-Pecuária será tema 
abordado pela Fundação MS na Dinapec 2016 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/03/integracao-lavoura-pecuaria-sera-tema-
abordado-pela-fundacao-ms-na-dinapec-2016/  

 

59.  Feira apresenta novas tecnologias para 
produtores rurais até sexta-feira 

http://www.correiodoestado.com.br/rural/feira-apresenta-novas-tecnologias-para-o-
campo-ate-sexta-feira/272630/  

Cleber Soares 

60.  Dinapec 2016: Senar/MS leva oficinas sobre 
pulverização tratorizada e primeiros socorros ao 
evento 

http://www.campograndenoticias.com.br/dinapec-2016-senarms-leva-oficinas-sobre-
pulverizacao-tratorizada-e-primeiros-socorros-ao-evento/23053/  

 

61.  Galeria: Governador participa da Dinapec http://www.noticias.ms.gov.br/galeria-governador-participa-da-dinapec/    

62.  “Sem a comunidade científica, setor não teria os 
atuais níveis de excelência”, afirma Saito 

http://jornaldiadia.com.br/dinapec-2016-sem-a-comunidade-cientifica-setor-nao-teria-
os-atuais-niveis-de-excelencia-afirma-saito/  

Cleber Soares  

63.  Governo anuncia retomada do programa 
Novilho Precoce em MS 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/03/governo-anuncia-retomada-
do-programa-novilho-precoce-em-ms.html  

 

64.  Governador anuncia que MS vai fornecer carne 
para atletas olímpicos 

http://www.progresso.com.br/cidades/governador-anuncia-que-ms-vai-fornecer-carne-
para-atletas-olimpicos  

Cleber Soares 

65.  MS é o primeiro a formalizar projeto para se 
tornar Estado Carbono Neutro 

http://www.acritica.net/noticias/ms-e-o-primeiro-a-formalizar-projeto-para-se-tornar-
estado-carbono/163064/  

 

66.  JBS fornecerá carne bovina de MS nas 
Olimpíadas 2016 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/jbs-fornecera-carne-bovina-de-ms-nas-
olimpiadas-2016  
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67.  Fazenda São Matheus realiza mais um Dia de 
Campo 

http://jornaldiadia.com.br/fazenda-sao-matheus-realiza-mais-um-dia-de-campo/   

68.  MS vai fornecer carne para os atletas olímpicos, 
diz Reinaldo 

http://www.novanews.com.br/mobile/noticia/politica/ms-vai-fornecer-carne-para-os-
atletas-olimpicos-diz-reinaldo  

 

69.  MS vai fornecer carne para os atletas olímpicos, 
destaca governador na abertura da Dinapec 

http://www.costalestenews.com.br/noticias/geral/2016/03/10/ms-vai-fornecer-carne-
para-os-atletas-olimpicos-destaca-governador-na-abertura-da-dinapec.html  

 

70.  Dinapec 2016: Oficina do Senar/MS mostra que 
detectar alvo é estratégico na hora de pulverizar 

http://jornaldiadia.com.br/dinapec-2016-oficina-do-senarms-mostra-que-detectar-alvo-
e-estrategico-na-hora-de-pulverizar/  

 

71.  Fundação MS apresenta variedades de soja na 
Dinapec 2016 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/03/fundacao-ms-apresenta-
variedades-de-soja-na-dinapec-2016.html  

 

72.  Produtores do programa Mais Leite participam 
da Dinapec 2016 

http://www.senar.org.br/noticia/produtores-do-programa-mais-leite-participam-da-
dinapec-2016  

 

73.  Dinapec 2016: Oficina do Senar/MS mostra que 
detectar alvo é estratégico na hora de pulverizar 

http://www.jornalcorreioms.com/2016/03/dinapec-2016-oficina-do-senarms-
mostra.html  

 

74.  Fundação MS apresenta variedades de soja na 
Dinapec 2016 

http://fatoms.com.br/noticias/economia/v/fundacao-ms-apresenta-variedades-de-soja-
na-dinapec-2016  

 

75.  Ferrugem e percevejo marrom foram principais 
problemas observados na última safra 

http://jornaldiadia.com.br/ferrugem-e-percevejo-marrom-foram-principais-problemas-
observados-na-ultima-safra/  

 

76.  Recuperação de pastagens é tema de Dia de 
Campo 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/03/recuperacao-de-pastagens-e-tema-de-dia-
de-campo/  

 

77.  Com foco na expansão da agricultura, Fundação 
MS apresenta variedades de soja na Dinapec 
2016 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/03/com-foco-na-expansao-da-agricultura-
fundacao-ms-apresenta-variedades-de-soja-na-dinapec-2016/  

 

78.  Equipe Senepol San participa do DINAPEC http://senepolbrasil.com.br/equipe-senepol-san-parcipa-do-dinapec-embrapa/   
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EMBRAPA 

79.  Embrapa debate as emissões do agro http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Embrapa-debate-as-emissoes-do-
agro/15763  

Cleber Soares  

80.  Integração Lavoura-Pecuária é tema na Dinapec 
2016 

http://celuloseonline.com.br/integracao-lavoura-pecuaria-e-tema-na-dinapec-2016/   

81.  Dinapec mostra melhoramento animal e novas 
tecnologias 

http://www.bolsaoms.com.br/noticias/ciencia_e_tecnologia/dinapec_mostra_melhora
mento_animal_e_novas_tecnologias  

 

82.  Dinapec 2016: Mais de 2,5 mil pessoas 
participaram do evento 

http://jornaldiadia.com.br/dinapec-2016-mais-de-25-mil-pessoas-participaram-do-
evento/  

 

83.  Embrapa Geneplus disponibliza aplicativo de 
sumário de Touros Nelore 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-geneplus-disponibliza-aplicativo-de-
sumario-de-touros-nelore  

 

84.  Dia de Campo inova e desafios são 
apresentados 

http://jornaldiadia.com.br/dia-de-campo-inova-e-desafios-sao-apresentados/  Cleber Soares 

85.  O sistema de integração que alimenta o homem 
e salva a humanidade 

http://www.rondoniagora.com/agronegocio/noticia/2016/03/o-sistema-de-integracao-
que-alimenta-o-homem-e-salva-humanidade.html  

BPA 

86.  Acrimat em Ação passa por 5 cidades na 
primeira semana e reúne 650 pessoas  

http://www.poconet.com.br/noticias/visualizar/acrimat-em-ao-passa-por-5-cidades-na-
primeira-semana-e-rene-650-pessoas/5401  

Armindo Kichel 

87.  Acrimat em Ação passa por 5 cidades na 
primeira semana e reúne 650 pessoas 

http://www.poconet.com.br/noticias/visualizar/acrimat-em-ao-passa-por-5-cidades-na-
primeira-semana-e-rene-650-pessoas/5401  

Armindo Kichel 

88.  Tecnologia para pecuária de corte será tema de 
evento em CG 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/tecnologia-para-pecuaria-de-corte-sera-tema-
de-evento-em-cg  

 

89.  Tira-Teima ILP reúne instituições de pesquisa, 
ensino e de extensão 

http://www.progresso.com.br/caderno-a/negocios/tira-teima-ilp-reune-instituicoes-de-
pesquisa-ensino-e-de-extensao  

Cleber Soares  

90.  Boa gestão ambiental e mais tecnologias http://www.correiodoestado.com.br/rural/boa-gestao-ambiental-e-economica-e-mais- Rodiney Mauro 
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http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Embrapa-debate-as-emissoes-do-agro/15763
http://celuloseonline.com.br/integracao-lavoura-pecuaria-e-tema-na-dinapec-2016/
http://www.bolsaoms.com.br/noticias/ciencia_e_tecnologia/dinapec_mostra_melhoramento_animal_e_novas_tecnologias
http://www.bolsaoms.com.br/noticias/ciencia_e_tecnologia/dinapec_mostra_melhoramento_animal_e_novas_tecnologias
http://jornaldiadia.com.br/dinapec-2016-mais-de-25-mil-pessoas-participaram-do-evento/
http://jornaldiadia.com.br/dinapec-2016-mais-de-25-mil-pessoas-participaram-do-evento/
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-geneplus-disponibliza-aplicativo-de-sumario-de-touros-nelore
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-geneplus-disponibliza-aplicativo-de-sumario-de-touros-nelore
http://jornaldiadia.com.br/dia-de-campo-inova-e-desafios-sao-apresentados/
http://www.rondoniagora.com/agronegocio/noticia/2016/03/o-sistema-de-integracao-que-alimenta-o-homem-e-salva-humanidade.html
http://www.rondoniagora.com/agronegocio/noticia/2016/03/o-sistema-de-integracao-que-alimenta-o-homem-e-salva-humanidade.html
http://www.poconet.com.br/noticias/visualizar/acrimat-em-ao-passa-por-5-cidades-na-primeira-semana-e-rene-650-pessoas/5401
http://www.poconet.com.br/noticias/visualizar/acrimat-em-ao-passa-por-5-cidades-na-primeira-semana-e-rene-650-pessoas/5401
http://www.poconet.com.br/noticias/visualizar/acrimat-em-ao-passa-por-5-cidades-na-primeira-semana-e-rene-650-pessoas/5401
http://www.poconet.com.br/noticias/visualizar/acrimat-em-ao-passa-por-5-cidades-na-primeira-semana-e-rene-650-pessoas/5401
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/tecnologia-para-pecuaria-de-corte-sera-tema-de-evento-em-cg
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/tecnologia-para-pecuaria-de-corte-sera-tema-de-evento-em-cg
http://www.progresso.com.br/caderno-a/negocios/tira-teima-ilp-reune-instituicoes-de-pesquisa-ensino-e-de-extensao
http://www.progresso.com.br/caderno-a/negocios/tira-teima-ilp-reune-instituicoes-de-pesquisa-ensino-e-de-extensao
http://www.correiodoestado.com.br/rural/boa-gestao-ambiental-e-economica-e-mais-tecnologias-garantem-ganhos-de/274219/


garantem ganhos de produtividade tecnologias-garantem-ganhos-de/274219/  

91.  Troca de experiência é essencial para evolução 
da pecuária em Mato Grosso 

http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?noticia=troca-de-experiencia-
e-essencial-para-evolucao-da-pecuaria-em-mato-grosso&id=22915  

Armindo Kichel 

92.  “Confinamento é balizador da capacidade 
produtiva da pecuária corte”, afirma presidente 
do Sistema Famasul 

http://jornaldiadia.com.br/confinamento-e-balizador-da-capacidade-produtiva-da-
pecuaria-corte-afirma-presidente-do-sistema-famasul/  

 

93.  Com várias oficinas técnicas, Dinapec começa 
dia 9 de março 

http://www.oestadoonline.com.br/2016/03/tecnologias-relacionadas-a-alimentacao-a-
pasto/  

Auro Otsubo 

94.  Integração Lavoura-Pecuária será tema 
abordado pela Fundação MS na Dinapec 2016 

http://www.boipesado.com.br/Noticia/integra231227o-lavoura-pecu225ria-ser225-
tema-abordado-pela-funda231227o-ms-na-dinapec-2016-404898  

Cleber Soares 

95.  Embrapa: Dinapec 2016 será em março em 
Campo Grande-MS 

http://www.agron.com.br/publicacoes/informacoes/eventos-e-
lazer/2016/01/08/046936/embrapa-dinapec-2016-sera-em-marco-em-campo-grande-
ms.html  

Websten Cesário 

96.  As Inscrições já estão abertas para as oficinas na 
Dinapec 2016 

http://www.agraer.ms.gov.br/?p=4657  Thaís Basso 

97.  Produção sustentável de leite encerra Dinapec 
2016 

http://negociosdaterra.com.br/producao-sustentavel-de-leite-encerra-dinapec-2016/  Thaís Basso 

98.  Oficina do Senar/MS mostra que detectar alvo é 
estratégico na hora de pulverizar 

http://www.jornaldoestadoms.com/2016/03/dinapec-2016-oficina-do-senarms-
mostra.html  

 

99.  Integração Lavoura-Pecuária será tema 
abordado pela Fundação MS na Dinapec 2016 

http://www.campograndenoticias.com.br/integracao-lavoura-pecuaria-sera-tema-
abordado-pela-fundacao-ms-na-dinapec-2016/23200/  

Cleber Soares 

100.  “Dinapec é canal de difusão de conhecimento”, 
avalia presidente da Aprosoja/MS 

http://sistemafamasul.com.br/desataque-home-aprosojams-grande/dinapec-e-avanco-
para-difusao-de-conhecimento-avalia-presidente-da-aprosojams/  

Cleber Soares 

101.  Dinapec 2016 acontece de 9 a 11 de março em 
Campo Grande 

http://bonitonet.com.br/artigo/21399/dinapec-2016-acontece-de-9-a-11-de-mar-o-em-
campo-grande  

Auro Otsubo 
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Guilherme Asmus 

102.  Abertura da Dinapec acontece nesta quarta-
feira em Campo Grande 

http://www.acrissul.com.br/noticias/ver/10068/abertura-da-dinapec-acontece-nesta-
quarta-feira-em-campo-grande  

 

103.  Governo promete melhorar ações que 
diminuem mudanças climáticas 

http://www.correiodoestado.com.br/cidades/governo-promete-melhorar-acoes-que-
diminuem-mudancas-climaticas/272582/  

 

104.  Senepol: Programa Safiras divulga as campeãs  http://www.canalrural.com.br/noticias/jornal-pecuaria/senepol-programa-safiras-
divulga-campeas-61269  

 

105.  Circuito Pecuário: Especialista acredita em 
menor intensidade na alta do preço do boi em 
2016 

http://www.agrolink.com.br/noticias/circuito-pecuario--especialista-acredita-em-
menor-intensidade-na-alta-do-preco-do-boi-em-2016_347587.html  

 

106.  Visitantes da Dinapec conhecerão tecnologias 
sobre ovinocultura 

http://www.agrolink.com.br/noticias/visitantes-da-dinapec-conhecerao-tecnologias-
sobre-ovinocultura_347923.html  

 

107.  Integração Lavoura-Pecuária será tema 
abordado pela Fundação MS na Dinapec 2016 

http://agrolink.com.br/noticias/integracao-lavoura-pecuaria-sera-tema-abordado-pela-
fundacao-ms-na-dinapec-2016_347897.html  

 

108.  MS: na Dinapec produtor vai conhecer novos 
resultados na produção de novilho precoce 

http://paginarural.com.br/noticia/225635/na-dinapec-produtor-vai-conhecer-novos-
resultados-na-producao-de-novilho-precoce  

Gilberto Romeiro 

109.  Semana PampaPlus e assembleia geral 
movimentam criadores de Hereford e Braford, 
diz ABHB 

http://www.paginarural.com.br/noticia/226014/semana-peaplus-e-assembleia-geral-
movimentam-criadores-de-hereford-e-braford-diz-abhb  

 

110.  Embrapa debate participação da agropecuária 
na emissão de gases do efeito estufa 

http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/embrapa-debate-
participacao-da-agropecuaria-na-emissao-de-gases-do-efeito-estuf  

 

111.  Dinapec 2016: Sistema FAMASUL apresenta 
informações tecnológicas da agropecuária  

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/dinapec-2016-sistema-famasul-
apresenta-informacoes-tecnologicas-da-agropecuaria-141105  

 

112.  Na Dinapec produtor vai conhecer novos 
resultados na produção de novilho precoce  

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/na-dinapec-produtor-vai-conhecer-
novos-resultados-na-producao-de-novilho-precoce-141181  

Gilberto Romeiro 
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113.  Pecuaristas conhecerão novos resultados na 
produção de novilho precoce 

http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/pecuaristas-conhecerao-novos-resultados-
na-producao-de-novilho-precoce.html  

Gilberto Romeiro 

114.  Embrapa Gado de Corte promoverá palestras 
gratuitas na Expogrande 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-promovera-palestras-
gratuitas-na-expogrande  

 

115.  Vermifugação malfeita dá prejuízo na balança http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Vermifugacao-malfeita-da-
prejuizo-na-balanca/15943  

 

116.  ExpoGrande: Embrapa Gado de Corte fará ciclo 
de palestras dia 8 de abril  

http://ruralpecuaria.com.br/curso-e-evento/expogrande-embrapa-gado-de-corte-fara-
ciclo-de-palestras-dia-8-de-abril.html  

 

    

117.  Artigo “Gestão ambiental em propriedade 
pecuária” 

http://famasul.com.br/artigos_interna/gestao-ambiental-em-propriedade-
pecuaria/41597/ 

Rodiney Mauro 

118.  Artigo “Gestão ambiental em propriedade 
pecuária”  

http://www.portaldbo.com.br/Portal/Artigos/Gestao-ambiental-em-propriedade-
pecuaria/15842  

Rodiney Mauro 

119.  Artigo “Gestão ambiental em propriedade 
pecuária” 

http://www.campograndenews.com.br/artigos/gestao-ambiental-em-propriedade-
pecuaria  

Rodiney Mauro 

120.  Artigo “Papel da raça zebu na pecuária de corte 
brasileira” 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=166417  Antonio Rosa  

Gilberto Romeiro 

121.  Artigo “Novilho precoce: o desafio de uma 
corrida por qualidade”  

http://www.folhadelondrina.com.br/?id_folha=2-1--296-20160305 Rodrigo Gomes 

 
 
 

http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/pecuaristas-conhecerao-novos-resultados-na-producao-de-novilho-precoce.html
http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/pecuaristas-conhecerao-novos-resultados-na-producao-de-novilho-precoce.html
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-promovera-palestras-gratuitas-na-expogrande
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-promovera-palestras-gratuitas-na-expogrande
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Vermifugacao-malfeita-da-prejuizo-na-balanca/15943
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Vermifugacao-malfeita-da-prejuizo-na-balanca/15943
http://ruralpecuaria.com.br/curso-e-evento/expogrande-embrapa-gado-de-corte-fara-ciclo-de-palestras-dia-8-de-abril.html
http://ruralpecuaria.com.br/curso-e-evento/expogrande-embrapa-gado-de-corte-fara-ciclo-de-palestras-dia-8-de-abril.html
http://famasul.com.br/artigos_interna/gestao-ambiental-em-propriedade-pecuaria/41597/
http://famasul.com.br/artigos_interna/gestao-ambiental-em-propriedade-pecuaria/41597/
http://www.portaldbo.com.br/Portal/Artigos/Gestao-ambiental-em-propriedade-pecuaria/15842
http://www.portaldbo.com.br/Portal/Artigos/Gestao-ambiental-em-propriedade-pecuaria/15842
http://www.campograndenews.com.br/artigos/gestao-ambiental-em-propriedade-pecuaria
http://www.campograndenews.com.br/artigos/gestao-ambiental-em-propriedade-pecuaria
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=166417
http://www.folhadelondrina.com.br/?id_folha=2-1--296-20160305

