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Novembro 
 

Título Acesso Fonte 

1.  
Curso de ILPF começa dia 28 na Embrapa Gado de 
Corte 

http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/45/materia/162937/t/Curso+de+IL
PF+come%E7a+dia+28+na+Embrapa+Gado+de+Corte  

Alexandre Romeiro 

André Dominghetti 

2.  Embrapa sedia lançamento da campanha contra 
febre aftosa em MS 

http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/45/materia/162389/t/Embrapa+se
dia+lan%E7amento+da+campanha+contra+febre+aftosa+em+MS  

Cleber Soares 

3.  Pesquisa mapeia risco de reintrodução da aftosa em 
fronteiras 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/pesquisa-mapeia-risco-de-reintroducao-
da-aftosa-em-fronteiras-152234  

Flabio Araujo 

Thais Basso  

4.  MS: Embrapa sedia lançamento da campanha contra 
febre aftosa em MS 

http://www.paginarural.com.br/noticia/235991/embrapa-sedia-lancamento-da-ceanha-
contra-febre-aftosa-em-ms  

Cleber Soares  

5.  Embrapa sedia lançamento da campanha contra 
febre aftosa em MS 

https://www.agrolink.com.br/noticias/embrapa-sedia-lancamento-da-campanha-contra-
febre-aftosa-em-ms_364600.html  

Cleber Soares  

6.  Acesso ao crédito e manejo adequado são desafios 
da pecuária eficiente 

https://www.agrolink.com.br/noticias/acesso-ao-credito-e-manejo-adequado-sao-desafios-
da-pecuaria-eficiente_365532.html  

Sérgio Raposo 

7.  Começa dia 28 o curso de ILPF na Embrapa Gado de 
Corte 

https://www.agrolink.com.br/noticias/comeca-dia-28-o-curso-de-ilpf-na-embrapa-gado-de-
corte_365586.html  

(citação) 

8.  Embrapa contesta dados sobre emissão de gases na 
pecuária 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Boi/noticia/2016/11/embrapa-
contesta-dados-sobre-emissao-de-gases-na-pecuaria.html  

Cleber Soares  

9.  Segunda etapa de vacinação contra aftosa começa 
nesta terça em MS 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/11/segunda-etapa-de-vacinacao-
contra-aftosa-comeca-nesta-terca-em-ms.html  

(citação) 

10.  Cresce a adesão de pecuaristas a ILPF  http://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/cresce-adesao-dos-pecuaristas-ilpf-64748  Alexandre Romeiro  
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11.  MS: Debate sobre investimento na pecuária quer 
reunir 100 produtores na Capital 

https://www.agrolink.com.br/noticias/ms--debate-sobre-investimento-na-pecuaria-quer-
reunir-100-produtores-na-capital_365287.html 

Sérgio Raposo 

12.  Sistema Famasul destaca desenvolvimento da 
pecuária em evento do Sindicato de Campo Grande 

https://www.agrolink.com.br/noticias/sistema-famasul-destaca-desenvolvimento-da-
pecuaria-em-evento-do-sindicato-de-campo-grande_365491.html  

(citação Cleber 
Soares)  

13.  Embrapa contesta dados sobre emissão de gases na 
pecuária 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/meio-ambiente/182048-embrapa-contesta-
dados-sobre-emissao-de-gases-na-pecuaria.html#.WSIPm2jyvIU  

Cleber Soares  

14.  Campanha contra febre aftosa será lançada hoje pelo 
Governo do Estado 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/11/campanha-contra-febre-aftosa-sera-lancada-
hoje-pelo-governo-do-estado/  

(citação) 

15.  Programa investe R$ 12 milhões para apoiar boas 
práticas agropecuárias 

http://ideiasustentavel.com.br/programa-pecuaria-sustentavel-investira-r-12-milhoes-para-
apoiar-projetos-de-boas-praticas-agropecuarias/  

(citação BPA)  

16.  Com meta de imunizar 9,5 milhões de animais, 
Governo de MS lança a 2ª etapa de vacinação contra 
febre aftosa 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/11/com-meta-de-imunizar-95-milhoes-de-
animais-governo-de-ms-lanca-a-2a-etapa-de-vacinacao-contra-febre-aftosa/ 

(citação Cleber 
Soares) 

17.  Precoce MS: Abertas inscrições para credenciamento 
de empresas tipificadoras 

http://www.acritica.net/editorias/geral/precoce-ms-abertas-inscricoes-para-
credenciamento-de-empresas/176479/ 

(citação BPA)  

18.  Canchim terá prova de avaliação http://www.portaldbo.com.br/Portal/Racas/Canchim-tera-prova-de-avaliacao/18546  (citação) 

19.  GTPS organiza seminário sobre redução de emissão 
de GEE e aumento da produção de carne na 
Amazônia 

http://www.segs.com.br/demais/40772-gtps-organiza-seminario-sobre-reducao-de-
emissao-de-gee-e-aumento-da-producao-de-carne-na-amazonia.html  

(citação BPA) 

20.  MS é líder e referência no cultivo com integração 
lavoura pecuária 

https://www.campograndenews.com.br/rural/ms-e-lider-e-referencia-no-cultivo-com-
integracao-lavoura-pecuaria 

Cleber Soares  

21.  Tecnologias e desafios agropecuários são destaques 
do Showtec 2017 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/11/tecnologias-e-desafios-agropecuarios-sao-
destaques-do-showtec-2017/  

Cleber Soares  

22.  Tecnologias e desafios agropecuários são destaques 
do Showtec 2017 

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=216706  Cleber Soares  

23.  Curso de ILPF começa dia 28 na Embrapa Gado de https://www.agorams.com.br/jornal/2016/11/curso-de-ilpf-comeca-dia-28-na-embrapa- Alexandre Romeiro 
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Corte gado-de-corte/  André Dominghetti  

24.  Embrapa contesta dados sobre emissão de gases na 
pecuária 

http://sucessonocampo.com.br/2016/11/09/embrapa-contesta-dados-sobre-emissao-de-
gases-na-pecuaria/  

Cleber Soares  

25.  MT: primeira turma do programa Boas Práticas 
Agropecuárias é realizada em Santa Cruz do Xingu 

http://www.paginarural.com.br/noticia/236323/primeira-turma-do-programa-boas-
praticas-agropecuarias-e-realizada-em-santa-cruz-do-xingu  

(citação BPA)  

26.  O passado e o presente da identificação de vacas 
prenhes 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/O-passado-e-o-presente-da-
identificacao-de-vacas-prenhes/18630 

Alessandra Nicácio  

27.  4º Curso de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF) 

http://sfagro.uol.com.br/4o-curso-de-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf/  Alexandre Romeiro  

André Dominghetti  

28.  Sérgio Raposo ministrará palestra sobre pecuária em 
Campo Grande 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/sergio-raposo-ministrara-palestra-sobre-pecuaria-
em-campo-grande  

(citação Sérgio 
Raposo)  

29.  Observatório do Clima rebate críticas de chefe da 
Embrapa 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia/2016/11/observatorio
-do-clima-rebate-criticas-de-chefe-da-embrapa.html  

(citação Cleber 
Soares)  

30.  Embrapa realiza 4° Curso de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta dos dias 28 a 30 de novembro 

http://www.capitalnews.com.br/rural/embrapa-realiza-4-curso-de-integracao-lavoura-
pecuaria-floresta-dos-dias-28-a-30-de-novembro/297933  

(citação) 

31.  Estudo avalia o risco de aftosa na fronteira http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Estudo-avalia-o-risco-de-aftosa-na-
fronteira/18667  

Thais Basso  

32.  Pecuaristas da capital vão debater resultados 
econômicos dentro e fora da porteira 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/11/pecuaristas-da-capital-vao-debater-
resultados-economicos-dentro-e-fora-da-porteira/  

(citação Sérgio 
Raposo)  

33.  MS: pesquisa mapeia risco de reintrodução da aftosa 
em fronteiras, diz Embrapa Gado de Corte 

http://www.paginarural.com.br/noticia/236520/pesquisa-mapeia-risco-de-reintroducao-
da-aftosa-em-fronteiras-diz-embrapa-gado-de-corte  

Thaís Basso  

34.  Pecuaristas da capital vão debater resultados 
econômicos dentro e fora da porteira 

http://www.campograndenoticias.com.br/2016/11/16/pecuaristas-da-capital-vao-debater-
resultados-economicos-dentro-e-fora-da-porteira/  

(citação Sérgio 
Raposo)  

35.  Resultados econômicos da pecuária serão debatidos 
em Campo Grande 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/11/resultados-economicos-da-
pecuaria-serao-debatidos-em-campo-grande.html  

(citação Sérgio 
Raposo)  
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36.  Pesquisa mapeia risco de reintrodução da aftosa em 
fronteiras 

http://www.expressomt.com.br/noticia/pesquisa-mapeia-risco-de-reintroducao-da-aftosa-
em-fronteiras/169152 

Flabio Araujo 

Thais Basso  

37.  Acesso ao crédito e manejo adequado são desafios 
da pecuária eficiente 

https://www.campograndenews.com.br/rural/acesso-ao-credito-e-manejo-adequado-sao-
desafios-da-pecuaria-eficiente  

Sérgio Raposo  

38.  Embrapa Gado de Corte promove curso de ILPF http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-promove-curso-de-ilpf  (citação)  

39.  MS - Com apoio do Governo do Estado, projeto 
pretende proteger ovino pantaneiro da extinção 

http://www.cabraeovelha.com.br/ler-noticia.php?id=3280  Fernando Reis   

40.   Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul discutem 
defesa sanitária animal em Campo Grande 

http://www.iagro.ms.gov.br/parana-mato-grosso-e-mato-grosso-do-sul-discutem-defesa-
sanitaria-animal-em-campo-grande/  

(citação Vanessa 
Felipe)  

41.  Projeto quer proteger ovino pantaneiro de extinção http://www.opantaneiro.com.br/rural/projeto-quer-proteger-ovino-pantaneiro-de-
extincao/127263/  

Fernando Reis  

42.  Com apoio do Governo do Estado, projeto quer 
proteger ovino pantaneiro de extinção 

http://www.jornalpreliminar.com.br/noticias/com-apoio-do-governo-do-estado-projeto-
quer-proteger-ovino-pantaneiro-de-extincao  

Fernando Reis  

43.  Pesquisa mapeia risco de reintrodução da aftosa em 
fronteiras 

http://sna.agr.br/pesquisa-mapeia-risco-de-reintroducao-da-aftosa-em-fronteiras/  Flabio Araujo 

Thais Basso  

44.  Curso de ILPF começa dia 28 na Embrapa Gado de 
Corte 

http://www.agroin.com.br/noticias/7265/curso-de-ilpf-comeca-dia-28-na-embrapa-gado-
de-corte  

André Dominghetti 

Alexandre Romeiro  

45.  Embrapa contesta dados sobre emissão de gases na 
pecuária 

http://www.agroin.com.br/noticias/7252/embrapa-contesta-dados-sobre-emissao-de-
gases-na-pecuaria  

Cleber Soares  

46.  GR Responde – bezerra com deficiência (VERSAO 
DIGITAL E IMPRESSA)  

http://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2016/11/gr-
responde-bezerra-com-deficiencia.html  

Vanessa Felipe  

    

47.  Artigo “Espaço linear de cocho” http://www.portaldbo.com.br/Portal/Artigos/Espaco-Linear-de-Cocho/18679  Sérgio Raposo  
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