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Título Acesso Fonte 

1.  
Embrapa Gado de Corte atesta capacidade do nelore 
converter alimentos em carne 

http://revistagloborural.globo.com/blogs/blog-do-tiao/noticia/2016/12/embrapa-gado-de-
corte-atesta-capacidade-do-nelore-converter-alimentos-em-carne.html  

Cleber Soares 

Luiz Otávio  

2.  Assistência Técnica do Senar/MS estimula mudança 
de comportamento no manejo pecuário 

https://www.agrolink.com.br/noticias/assistencia-tecnica-do-senar-ms-estimula-mudanca-
de-comportamento-no-manejo-pecuario_366334.html  

(citação Ademir 
Zimmer)  

3.  Comitê elabora plano de controle biológico para 
Mato Grosso do Sul 

https://www.agrolink.com.br/noticias/comite-elabora-plano-de-controle-biologico-para-
mato-grosso-do-sul_366417.html  

Lucimara Chiari  

4.  Plano de controle biológico para Mato Grosso do Sul 
é finalizado 

https://www.agrolink.com.br/noticias/plano-de-controle-biologico-para-mato-grosso-do-
sul-e-finalizado_366449.html  

Lucimara Chiari 

5.  Dia de campo do SENAR/MS apresenta vantagens do 
investimento em touros reprodutores 

https://www.agrolink.com.br/noticias/dia-de-campo-do-senar-ms-apresenta-vantagens-do-
investimento-em-touros-reprodutores_366741.html  

Antonio Rosa 

6.  Fazendas do Pará são certificadas por Boas Práticas 
Agropecuárias da Embrapa 

https://www.agrolink.com.br/noticias/fazendas-do-para-sao-certificadas-por-boas-praticas-
agropecuarias-da-embrapa_367176.html  

Ezequiel do Valle 

7.  MS vai buscar redução no uso de agroquímicos nas 
lavouras 

https://www.agrolink.com.br/noticias/ms-vai-buscar-reducao-no-uso-de-agroquimicos-nas-
lavouras_367378.html  

Lucimara Chiari  

8.  Plano de controle biológico para Mato Grosso do Sul 
é finalizado 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/plano-de-controle-biologico-para-mato-
grosso-do-sul-e-finalizado-153295  

Lucimara Chiari  

9.  Plano de controle biológico para Mato Grosso do Sul 
é finalizado 

http://www.douradosagora.com.br/noticias/rural/plano-de-controle-biologico-para-mato-
grosso-do-sul-e-finalizado  

Lucimara Chiari  

10.  Embrapa implanta em Três Lagoas o primeiro campo https://www.agrolink.com.br/noticias/embrapa-implanta-em-tres-lagoas-o-primeiro- Sanzio Barrios  
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agrostológico na fazenda Jaó campo-agrostologico-na-fazenda-jao_366616.html  

11.  CHÁCARA 3R RECEBE PRODUTORES RURAIS NO DIA 
DE CAMPO DO SENAR/MS 

http://ocorreionews.com.br/portal/2016/11/30/chacara-3r-recebe-produtores-rurais-no-dia-
de-campo-do-senarms/  

(citação Antonio 
Rosa)  

12.  Curso de ILPF tem dia de campo e palestra com 
produtores 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/12/curso-de-ilpf-tem-dia-de-campo-e-palestra-
com-produtores/ 

Roberto Giolo  

13.  Técnicos da ABCB Senepol participam de Curso de 
Melhoramento de Gado de Corte  

https://publique.com/blog/tecnicos-da-abcb-senepol-participam-de-curso-de-
melhoramento-de-gado-de-corte/  

Gilberto Menezes  

14.  Como garantir uma poupança de volumoso para a 
seca 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Como-garantir-uma-poupanca-de-
volumoso-para-a-seca/18922  

Valeria Pacheco  

15.  Plano de controle biológico para Mato Grosso do Sul 
é finalizado 

http://www.grupocultivar.com.br/noticias/plano-de-controle-biologico-para-mato-grosso-
do-sul-e-finalizado  

Lucimara Chiari  

16.  Criadores já podem se inscrever no novo 'novilho 
precoce' em MS 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/12/criadores-ja-podem-se-inscrever-
no-novo-novilho-precoce-em-ms.html  

(citação  BPA) 

17.  Embrapa implanta em Três Lagoas o primeiro campo 
agrostológico na fazenda Jaó 

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=230236  Lucimara Chiari  

18.   Estudo do Imaflora sobre redução de emissão de GEE 
na pecuária é lançado em seminário do GTPS 

http://www.segs.com.br/demais/45521-estudo-do-imaflora-sobre-reducao-de-emissao-de-
gee-na-pecuaria-e-lancado-em-seminario-do-gtps.html  

(citação BPA)  

19.  Boas práticas na pecuária reduzem em 25% as 
emissões de gases estufa 

http://sfagro.uol.com.br/boas-praticas-na-pecuaria-reduzem-em-25-as-emissoes-de-gases-
estufa/  

(citação BPA) 

20.  Showtec 2017: programação traz palestras, debates e 
visitas a campo 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/12/showtec-2017-programacao-traz-palestras-
debates-e-visitas-a-campo/  

(citação)  

21.  Precoce MS está com inscrições abertas https://www.agorams.com.br/jornal/2016/12/precoce-ms-esta-com-inscricoes-abertas/  (citação)  

22.  Produtividade do rebanho pode ser potencializada 
com auxílio de cães pastores 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/12/produtividade-do-rebanho-pode-ser-
potencializada-com-auxilio-de-caes-pastores/ 

(citação) 

23.  Fazendas do Pará são certificadas por Boas Práticas http://www.segs.com.br/demais/47041-fazendas-do-para-sao-certificadas-por-boas- Ezequiel do Valle  
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Agropecuárias da Embrapa praticas-agropecuarias-da-embrapa.html  

24.  Fazendas do Pará são certificadas por Boas Práticas 
Agropecuárias da Embrapa 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/12/fazendas-do-para-sao-certificadas-por-boas-
praticas-agropecuarias-da-embrapa/  

Ezequiel do Valle  

25.  Ladrões que roubaram pedreira tentam explodir 
caixas na Embrapa 

http://www.vicentinanews.net/m/noticia/58079/ladroes-que-roubaram-pedreira-tentam-
explodir-caixas-na-embrapa  

(citação)  

26.  Embrapa Gado de Corte atesta capacidade do nelore 
converter alimentos em carne 

http://ruralpecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-atesta-capacidade-do-nelore-
converter-alimentos-em-carne.html  

Cleber Soares 

Luiz Otávio  

27.  Embrapa participará do Showtec 2017 http://www.progresso.com.br/dia-a-dia/embrapa-participara-do-showtec-2017  (citação)  

28.  Embrapa desenvolve projeto de pastagem em 
fazenda de Três Lagoas 

https://www.jpnews.com.br/noticia/ver/93812/  Sanzio Barrios  

29.  Déficit de touros dificulta produtividade na pecuária; 
meta é produzir 252 mil animais ao ano 

http://www.agroin.com.br/noticias/7574/deficit-de-touros-dificulta-produtividade-na-
pecuaria-meta-e-produzir-252-mil-animais-ao-ano  

Antonio Rosa  

30.  Embrapa disponibiliza no mercado sementes básicas 
da forrageira BRS Piatã 

 http://www.agroin.com.br/noticias/7680/embrapa-disponibiliza-no-mercado-sementes-
basicas-da-forrageira-brs-piata  

(citação)  

31.  GR Responde – bezerro não ganha peso (VERSÃO  
DIGITAL E IMPRESSA)  

http://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2016/12/por-que-
o-bezerro-nao-ganha-peso.html    

Vanessa Felipe 

    

32.  Artigo “Não vai faltar assunto nas conversas de final 
de ano” 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Nao-vai-faltar-assunto-nas-conversas-
de-final-de-ano/19100  

Sérgio Raposo  
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