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Título Acesso Fonte 

1.  Informação segmentada e direcionada atende ao 
interesse dos produtores, afirma Acrimat 

http://www.agrolink.com.br/noticias/informacao-segmentada-e-direcionada-atende-ao-
interesse-dos-produtores--afirma-acrimat_357639.html  

(citação Armindo 
Kichel e Ezequiel do 
Valle) 

2.  Lançamento da Beef Week MS reforça união dos elos 
da cadeia produtiva da carne bovina 

https://www.agrolink.com.br/noticias/lancamento-da-beef-week-ms-reforca-uniao-dos-
elos-da-cadeia-produtiva-da-carne-bovina_357736.html  

(citação Lucimara 
Chiari) 

3.  Circuito InterCorte em Campo Grande reúne de 
forma inédita principais entidades da cadeia 
produtiva da carne 

http://www.agrolink.com.br/noticias/circuito-intercorte-em-campo-grande-reune-de-
forma-inedita-principais-entidades-da-cadeia-produtiva-da-carne_357908.html  

Cleber Soares 

4.  Fazenda da Bahia recebe selo Ouro do Programa de 
Boas Práticas Agropecuárias  

http://www.agrolink.com.br/noticias/fazenda-da-bahia-recebe-selo-ouro-do-programa-de-
boas-praticas-agropecuarias_358051.html  

Ezequiel do Valle 

5.  A polêmica na cultura canavieira será discutida 
amanhã no 12º Insectshow: a incidência da mosca-
dos-estábulos  

http://www.agrolink.com.br/culturas/milho/artigo/a-polemica-na-cultura-canavieira-sera-
discutida-amanha-no-12--insectshow--a-incidencia-da-mosca-do-estabulo_357984.html  

(citação) 

6.  Produtores conhecem vantagens da Carne Carbono 
Neutro em dia de campo da Embrapa  

http://www.agrolink.com.br/noticias/produtores-conhecem-vantagens-da-carne-carbono-
neutro-em-dia-de-campo-da-embrapa_358710.html  

Fabiana Villa 

Rodrigo Gomes 

Roberto Giolo 

7.  Fórum de Cadeias Produtivas aborda bovinocultura 
de corte nesta 3ª feira  

http://www.paginarural.com.br/noticia/230771/forum-de-cadeias-produtivas-aborda-
bovinocultura-de-corte-nesta-3ordf-feira  

(citação Ezequiel do 
Valle)  

8.  Zoneamento agroecológico do Mato Grosso do Sul 
entra em nova fase 

http://www.paginarural.com.br/noticia/231141/zoneamento-agroecologico-do-mato-
grosso-do-sul-entra-em-nova-fase  

(citação)  
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9.  Sustentabilidade com produtividade na pecuária é 
tema central da ExpoGenética 2016 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/sustentabilidade-com-produtividade-na-
pecuaria-e-tema-central-da-expogenetica-2016-146402  

(citação Geneplus) 

10.  Dia de Campo da Embrapa mostra como produzir 
carne sustentável nos trópicos  

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/dia-de-campo-da-embrapa-mostra-como-
produzir-carne-sustentavel-nos-tropicos-146854  

Cleber Soares 

Fabiana Villa  

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

11.  Abertas as inscrições para Dia de Campo Carne 
Carbono Neutro na Intercorte 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/abertas-as-inscricoes-para-dia-de-campo-
carne-carbono-neutro-na-intercorte-147233  

Roberto Giolo 

Valdemir Laura  

12.  Mato Grosso é detentor do terceiro maior rebanho 
de boi Senepol no Brasil 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/mato-grosso-e-detentor-do-terceiro-
maior-rebanho-de-boi-senepol-no-brasil-147328  

(citação Geneplus) 

13.  Fórum de Cadeias Produtivas aborda bovinocultura 
de corte nesta 3ª feira  

http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/45/materia/151411/t/F%F3rum+de
+Cadeias+Produtivas+aborda+bovinocultura+de+corte+nesta+3%AA+feira  

(citação Ezequiel do 
Valle)  

14.  InsectShow – Seminário sobre controle de pragas da 
cana  

http://www.canaoeste.com.br/conteudo/na-proxima-semana-acontece-em-ribeirao-preto-
o12-insectshow-confira-a-programacao  

(citação) 

15.  Fórum de Cadeias Produtivas aborda bovinocultura 
de corte nesta 3ª feira  

http://www.folhamax.com.br/economia/forum-de-cadeias-produtivas-aborda-
bovinocultura-de-corte-nesta-3-feira/91335  

(citação Ezequiel do 
Valle)  

16.  Governo anuncia investimento de R$ 2,7 bilhões em 
logística de transportes 

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35057-governo-anuncia-
investimento-de-r-2-7-bilhoes-em-logistica-de-transportes  

Cleber Soares 

17.  Embrapa promove curso de Melhoramento Genético 
Animal  

http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/embrapa-promove-curso-de-
melhoramento-genetico-animal/169659/  

(citação) 

18.  Curso de melhoramento de gado de corte começa 
amanhã  

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/curso-de-melhoramento-de-gado-de-corte-
comeca-amanha  

(citação) 

19.  Melhoramento genético do gado de corte é tema de 
curso em MS  

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/07/melhoramento-genetico-do-gado-
de-corte-e-tema-de-curso-em-ms.html  

(citação) 

20.  Informação segmentada e direcionada atende ao http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?noticia=informacao-segmentada- (citação Armindo 
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interesse dos produtores, afirma Acrimat  atende-ao-interesse-dos-produtores-diz-acrimat&id=23736  Kichel e Ezequiel do 
Valle) 

21.  Mega Touros 42 oferta quase 200 animais  http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Mega-Touros-42-oferta-quase-
200-animais/17136  

(citação Geneplus) 

22.  Bovinos Senepol ganham sumário de animais 
avaliados geneticamente, destaca Embrapa 

http://www.paginarural.com.br/noticia/230754/bovinos-senepol-ganham-sumario-de-
animais-avaliados-geneticamente-destaca-embrapa  

Andrea Egito 

Fabiane Siqueira 

Gilberto Menezes  

23.  MT caminha para “Boas Práticas” na pecuária, 
apontam pesquisadores  

http://www.folhamax.com.br/economia/mt-caminha-para-boas-praticas-na-pecuaria-
apontam-pesquisadores/91400  

Armindo Kichel 

Ezequiel do Valle 

24.  Genética MT expande o Senepol no Centro-Oeste  http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Genetica-MT-expande-o-
Senepol-no-Centro-Oeste/17184  

(citação Geneplus) 

25.  Dia de campo da Embrapa mostra como produzir 
carne sustentável nos trópicos 

http://www.paginarural.com.br/noticia/230916/dia-de-cdo-da-embrapa-mostra-como-
produzir-carne-sustentavel-nos-tropicos  

Cleber Soares 

Fabiana Villa 

Roberto Giolo 

Valdemir Laura 

26.  Nota - Dia de Campo CCN  http://www.portaldbo.com.br/agro-dbo/noticias/da-mesa-do-editor/17189   

27.  Pesquisas de melhoramento genético são tema de 
dia de campo amanhã  

http://www.campograndenews.com.br/rural/pesquisas-de-melhoramento-genetico-sao-
tema-de-dia-de-campo-amanha  

Antonio Rosa 

28.  Embrapa promove Dia de Campo Carne Carbono 
Neutro em Campo Grande (MS) 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-promove-dia-de-campo-carne-carbono-
neutro-em-campo-grande--ms-  

(citação) 

29.  Fundação MS define prioridades de trabalho para a 
safra 16/17 

http://diariodecampogrande.com.br/noticias/fundacao-ms-define-prioridades-de-trabalho-
para-a-safra-1617-/37071 

(citação) 

30.  Fazenda da Bahia recebe selo Ouro do Programa de 
Boas Práticas Agropecuárias  

http://www.portaldoagronegocio.com.br/entrevista/fazenda-da-bahia-recebe-selo-ouro-
do-programa-de-boas-praticas-agropecuarias-270  

Ezequiel do Valle 
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31.  Pecuária de corte é o assunto principal na 'Semana 
da Carne' 

http://www.progresso.com.br/cidades/pecuaria-de-corte-e-o-assunto-principal-na-
semana-da-carne  

(citação) 

32.  Touros Senepol saem a mais de R$ 12.000 em 
Araçatuba  

http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Touros-Senepol-saem-a-mais-
de-R-12.000-em-Aracatuba/17283  

(citação Geneplus) 

33.  Abertas as inscrições para Dia de Campo Carne 
Carbono Neutro  

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/abertas-as-inscricoes-para-dia-de-campo-carne-
carbono-neutro  

(citação) 

34.  Mato Grosso é detentor do terceiro maior rebanho 
de boi Senepol no Brasil  

http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?noticia=mt-tem-terceiro-maior-
rebanho-de-boi-senepol-no-brasil&id=23833  

(citação) 

35.  WWF-Brasil apoia fazenda a receber selo Ouro de 
Boas Práticas Agropecuárias  

http://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?53202  Ezequiel do Valle 

36.  Programa Boas Práticas Agropecuárias do SENAR-RS 
avalia resultados 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/537323/programa-boas-praticas-agropecuarias-do-
senarrs-avalia-resultados.html  

(citação BPA) 

37.  Programa Boas Práticas Agropecuárias do SENAR-RS 
avalia resultados 

http://www.agrolink.com.br/noticias/programa-boas-praticas-agropecuarias-do-senar-rs-
avalia-resultados_358324.html  

(citação BPA) 

38.  Intercorte apresenta tecnologias para melhorar 
qualidade da carne bovina  

http://www.campograndenews.com.br/rural/intercorte-apresenta-tecnologias-para-
melhorar-qualidade-da-carne-bovina  

Cleber Soares 

39.  Novo conceito de carne sustentável é apresentado 
hoje em dia de campo  

http://www.campograndenews.com.br/rural/novo-conceito-de-carne-sustentavel-e-
apresentado-hoje-em-dia-de-campo  

Valdemir Laura 

40.  Qual é o melhor capim para sua propriedade?  http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Como-escolher-a-melhor-forrageira-
para-sua-propriedade/17400  

Rodrigo Amorim 

41.  Divas do Senepol CMI agita pista no Centro-Oeste  http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Divas-do-Senepol-CMI-agita-
pista-no-Centro-Oeste/17402  

(citação Geneplus) 

42.  Virtual Agro Helder Galera foca na venda de touros  http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Virtual-Agro-Helder-Galera-
foca-na-venda-de-touros/17395  

(citação Geneplus) 

43.  Peso Provado faz mais de R$ 9.000 de média  http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Peso-Provado-faz-mais-de-R-
9.000-de-media/17429  

(citação Geneplus) 
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http://www.cenariomt.com.br/noticia/537323/programa-boas-praticas-agropecuarias-do-senarrs-avalia-resultados.html
http://www.cenariomt.com.br/noticia/537323/programa-boas-praticas-agropecuarias-do-senarrs-avalia-resultados.html
http://www.agrolink.com.br/noticias/programa-boas-praticas-agropecuarias-do-senar-rs-avalia-resultados_358324.html
http://www.agrolink.com.br/noticias/programa-boas-praticas-agropecuarias-do-senar-rs-avalia-resultados_358324.html
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http://www.campograndenews.com.br/rural/intercorte-apresenta-tecnologias-para-melhorar-qualidade-da-carne-bovina
http://www.campograndenews.com.br/rural/novo-conceito-de-carne-sustentavel-e-apresentado-hoje-em-dia-de-campo
http://www.campograndenews.com.br/rural/novo-conceito-de-carne-sustentavel-e-apresentado-hoje-em-dia-de-campo
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Como-escolher-a-melhor-forrageira-para-sua-propriedade/17400
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Como-escolher-a-melhor-forrageira-para-sua-propriedade/17400
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Divas-do-Senepol-CMI-agita-pista-no-Centro-Oeste/17402
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Divas-do-Senepol-CMI-agita-pista-no-Centro-Oeste/17402
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Virtual-Agro-Helder-Galera-foca-na-venda-de-touros/17395
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Virtual-Agro-Helder-Galera-foca-na-venda-de-touros/17395
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Peso-Provado-faz-mais-de-R-9.000-de-media/17429
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Peso-Provado-faz-mais-de-R-9.000-de-media/17429


44.  Marca LC negocia Nelore e Brahman  http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Marca-LC-negocia-Nelore-e-
Brahman/17428  

(citação Geneplus) 

45.  Produtores conhecem vantagens da Carne Carbono 
Neutro em dia de campo da Embrapa  

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/07/produtores-conhecem-vantagens-da-carne-
carbono-neutro-em-dia-de-campo-da-embrapa/  

Fabiana Villa 

Rodrigo Gomes 

Roberto Giolo 

46.  Fazenda da Bahia recebe selo Ouro do programa de 
‘Boas Práticas Agropecuárias’ 

http://sna.agr.br/fazenda-da-bahia-recebe-selo-ouro-do-programa-de-boas-praticas-
agropecuarias/  

Ezequiel do Valle 

47.  Fazenda na Bahia é certificado no Programa BPA http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/fazenda-na-bahia-e-certificado-no-programa-bpa  (citação BPA) 

48.  Nota – BPA Selo na Bahia http://www.portaldbo.com.br/agro-dbo/noticias/da-mesa-do-editor/17255   

49.  Produtor deve saber diferença entre vacinação e 
imunização, orientam pesquisadoras  

http://sna.agr.br/produtor-deve-saber-diferenca-entre-vacinacao-e-imunizacao/  Emanuelle Gaspar 

Lenita Ramires 

50.  Pesquisadoras da Embrapa orientam sobre o bom 
uso da vacinação de bovinos  

http://nordesterural.com.br/pesquisadoras-da-embrapa-orientam-sobre-o-bom-uso-da-
vacinacao-de-bovinos/  

Emanuelle Gaspar 

Lenita Ramires 

    

51.  Artigo “A vacinação de bovinos e o potencial de 
proteção dos animais” 

http://www.milkpoint.com.br/radar-tecnico/medicina-da-producao/a-vacinacao-de-
bovinos-e-o-potencial-de-protecao-dos-animais-101034n.aspx  

Emanuelle Gaspar 

Lenita Ramires 

52.  Artigo “A vacinação de bovinos e o potencial de 
proteção dos animais” 

http://www.portaldbo.com.br/Portal/Artigos/A-vacinacao-de-bovinos-e-o-potencial-de-
protecao-dos-animais/17209  

Emanuelle Gaspar 

Lenita Ramires 

53.  Artigo “Vacinação bovina e potencial de proteção” http://www.paginarural.com.br/artigo/2551/vacinacao-bovina-e-potencial-de-protecao  Emanuelle Gaspar 

Lenita Ramires 
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