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Título Acesso Fonte 

1.  
Conheça as novas regras do Programa Novilho 
Precoce  

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Conheca-as-novas-regras-do-
Programa-Novilho-Precoce/18292 

Rodrigo Gomes  

2.  5 perguntas sobre bovinos (VERSÃO DIGITAL E 
IMPRESSA)  

http://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2016/10/5-
perguntas-sobre-bovinos.html  

Vanessa Felipe  

3.  Controle do carrapato-do-boi http://sfagro.uol.com.br/pesquisadores-desenvolvem-metodologia-para-o-controle-do-
carrapato-do-boi/  

Renato Andreotti  

4.  Workshop discute novidades e desafios no combate 
ao carrapato bovino  

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=207633  (citação Renato 
Andreotti)  

5.  Manejo do pasto no controle de carrapatos http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Manejo-do-pasto-no-controle-de-
carrapatos/18393  

Renato Andreotti  

6.  Propriedades gaúchas recebem certificação de Boas 
Práticas Agropecuárias 

https://www.agrolink.com.br/noticias/propriedades-gauchas-recebem-certificacao-de-
boas-praticas-agropecuarias_363764.html ‘ 

(citação BPA) 

7.  Embrapa Gado de Corte anuncia novo experimento 
para controle de carrapatos 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-anuncia-novo-
experimento-para-controle-de-carrapatos  

Renato Andreotti  

8.  Treinamento de técnicos do programa Precoce-MS 
começa na sexta-feira 

https://www.campograndenews.com.br/rural/treinamento-de-tecnicos-do-programa-
precoce-ms-comeca-na-sexta-feira  

(citação) 

9.  Precoce MS será relançado em 100 dias https://www.agorams.com.br/jornal/2016/10/precoce-ms-sera-relancado-em-100-dias/  (citação) 

10.  Trio Senepol vende futuras doadoras http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Trio-de-Senepol-vende-
futuras-doadoras/18423  

(citação Embrapa 
Geneplus)  
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11.  Solos arenosos apresentam aumento de 
produtividade com uso de técnicas agrícolas  

http://www.grupocultivar.com.br/noticias/solos-arenosos-apresentam-aumento-de-
produtividade-com-uso-de-tecnicas-agricolas  

(citação)  

12.  Com MS Agro, Famasul completa 80 eventos no ano 
e 30 mil participantes 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/10/com-ms-agro-famasul-completa-
80-eventos-no-ano-e-30-mil-participantes.html  

Cleber Soares 

13.  Jovens de diferentes gerações se reúnem no 
Encontro da Agropecuária 

http://capitalnews.com.br/rural/jovens-de-diferentes-geracoes-se-reunem-no-encontro-da-
agropecuaria/297126  

Cleber Soares  

14.  Mosca-dos-estábulos: Costa Rica pode ajudar no 
combate 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Mosca-dos-estabulos-Costa-Rica-
pode-ajudar-no-combate/18491  

(citação) 

15.  Campanha de vacinação contra aftosa em MS será 
lançada na próxima terça 

http://idest.com.br/noticias/agronegocio/campanha-de-vacinacao-contra-aftosa-em-ms-
sera-lancada-na-proxima-terca  

(citação)  

16.  Primeira publicação da série Mitos e Verdades sobre 
a carne é apresentada a estudantes 

http://www.acritica.net/noticias/primeira-publicacao-da-serie-mitos-e-verdades-sobre-a-
carne-e/174263/  

Fabiana Villa 

Rodrigo Alva 

17.  Workshop discute novidades e desafios no combate 
ao carrapato bovino 

https://www.agrolink.com.br/noticias/workshop-discute-novidades-e-desafios-no-
combate-ao-carrapato-bovino_363493.html  

(citação Renato 
Andreotti)  

18.  PAB lança número temático sobre Solos em evento 
de Ciência em Goiânia 

https://www.agrolink.com.br/noticias/pab-lanca-numero-tematico-sobre-solos-em-evento-
de-ciencia-em-goiania_363551.html  

(citação) 

19.  Gibi: “Gases de Efeito Estufa” é apresentado para 
estudantes 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/gibi-gases-de-efeito-estufa-e-
apresentado-para-estudantes-149885  

Fabiana Villa 

Rodrigo Alva 

20.  Workshop discute novidades e desafios no combate 
ao carrapato bovino 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/10/workshop-discute-novidades-e-desafios-no-
combate-ao-carrapato-bovino/  

(citação Renato 
Andreotti) 

21.  Técnicas agrícolas aumentam produtividade em solo 
arenoso  

http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/tecnicas-agricolas-aumentam-
produtividade-solo-arenoso-64463  

(citação) 

22.  Gibi: “Gases de Efeito Estufa” é apresentado para 
estudantes 

https://www.agrolink.com.br/noticias/gibi---gases-de-efeito-estufa--e-apresentado-para-
estudantes_361835.html  

Fabiana Villa 

Rodrigo Alva 
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23.  Pesquisa da Embrapa contribui com o programa 
governamental Terra Boa 

https://www.agrolink.com.br/noticias/pesquisa-da-embrapa-contribui-com-o-programa-
governamental-terra-boa_364015.html  

(citação) 

24.  Pesquisa da Embrapa contribui com o programa 
governamental Terra Boa 

https://www.agorams.com.br/jornal/2016/10/pesquisa-da-embrapa-contribui-com-o-
programa-governamental-terra-boa/  

(citação) 

25.  MS: pesquisadores da Embrapa iniciam novos 
experimentos para controle de carrapatos 

http://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=235445  Renato Andreotti 

26.  Páginas Amarelas Revista Visão Rondônia (VERSÃO 
IMPRESSA) 

http://www.rondoniagora.com/opiniao/a-ascensao-do-feijao-em-rondonia  Ademir Zimmer 

    

27.  Artigo “O uso de touros melhoradores na monta 
natural” 

http://www.portaldbo.com.br/Portal/Artigos/O-uso-de-touros-melhoradores-na-monta-
natural/18257  

Antonio Rosa, 
Fernando Costa e 
Roberto Torres Jr.  

28. A Artigo “Potencial de retorno econômico pelo uso de 
touros melhoradores em monta natural” 

http://www.douradosagora.com.br/noticias/potencial-de-retorno-economico-pelo-uso-de-
touros-melhoradores-em-monta-natural  

Antonio Rosa, 
Fernando Costa e 
Roberto Torres Jr.  

29.  Artigo “Potencial de retorno econômico pelo uso de 
touros melhoradores em monta natural” 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/potencial-de-retorno-economico-pelo-
uso-de-touros-melhoradores-em-monta-natural-150767  

Antonio Rosa, 
Fernando Costa e 
Roberto Torres Jr.  

30.  Artigo “Saiba como funcionam os Grupos de 
Discussão Livre entre produtores” 

http://www.portaldbo.com.br/Portal/Artigos/Saiba-como-funcionam-os-Grupos-de-
Discussao-Livre-entre-produtores/18368  

Sérgio Raposo  
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