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Título Acesso Fonte 

1.  Manejo de pastagens pode aumentar produção de 
carne brasileira em 30% 

http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/177255-manejo-de-pastagens-pode-
aumentar-producao-de-carne-brasileira-em-30.html#.V_gBZOArKUk  Ademir Zimmer 

2.  Legal da Bela foi destaque do Leilão Bela Alvorada http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Legal-da-Bela-foi-destaque-do-
Leilao-Bela-Alvorada/17493  

(citação Geneplus) 

3.  Embrapa lança primeiro aplicativo para nutrição de 
bovinos de corte do mercado 

https://ranchodajuda.blogspot.com.br/2016/08/embrapa-lanca-primeiro-aplicativo-
para.html  

Sérgio Raposo 

4.  Fazendeiro de Machadinho receberá Medalha do 
Mérito Legislativo 

http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/fazendeiro-de-machadinho-recebera-medalha-
do-merito-legislativo,118189.shtml  

(citação BPA) 

5.  Virtual VRC CVVR faz mais de R$ 8.000 de média http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Virtual-VRC-CVVR-faz-mais-de-
R-8.000-de-media/17520  

(citação Geneplus) 

6.  Terra Grande bate novo recorde no Tocantins http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Terra-Grande-bate-novo-
recorde-no-Tocantins/17552  

(citação Geneplus)  

7.  ExpoMS tem Ciclo de Palestras da Embrapa http://www.agorams.com.br/jornal/2016/08/expoms-tem-ciclo-de-palestras-da-embrapa/  (citação) 

8.  II Repronutri aborda a reprodução, produção e 
nutrição bovina em MS 

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=184475  (citação) 

9.  Mudanças do clima podem afetar agricultura http://www.grupocultivar.com.br/noticias/mudancas-do-clima-podem-afetar-agricultura  Lucimara Chiari 

10.  Embrapa realiza palestras gratuitas durante a 
ExpoMS Rural 

http://www.campograndenews.com.br/rural/embrapa-realiza-palestras-gratuitas-durante-
a-expoms-rural  

(citação)  

11.  Reprodução e nutrição de bovinos será discutido em http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/reproducao-e-nutricao-de-bovinos-sera- (citação)  
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http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/177255-manejo-de-pastagens-pode-aumentar-producao-de-carne-brasileira-em-30.html#.V_gBZOArKUk
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Legal-da-Bela-foi-destaque-do-Leilao-Bela-Alvorada/17493
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Legal-da-Bela-foi-destaque-do-Leilao-Bela-Alvorada/17493
https://ranchodajuda.blogspot.com.br/2016/08/embrapa-lanca-primeiro-aplicativo-para.html
https://ranchodajuda.blogspot.com.br/2016/08/embrapa-lanca-primeiro-aplicativo-para.html
http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/fazendeiro-de-machadinho-recebera-medalha-do-merito-legislativo,118189.shtml
http://www.rondoniadinamica.com/arquivo/fazendeiro-de-machadinho-recebera-medalha-do-merito-legislativo,118189.shtml
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Virtual-VRC-CVVR-faz-mais-de-R-8.000-de-media/17520
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Virtual-VRC-CVVR-faz-mais-de-R-8.000-de-media/17520
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Terra-Grande-bate-novo-recorde-no-Tocantins/17552
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Terra-Grande-bate-novo-recorde-no-Tocantins/17552
http://www.agorams.com.br/jornal/2016/08/expoms-tem-ciclo-de-palestras-da-embrapa/
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=184475
http://www.grupocultivar.com.br/noticias/mudancas-do-clima-podem-afetar-agricultura
http://www.campograndenews.com.br/rural/embrapa-realiza-palestras-gratuitas-durante-a-expoms-rural
http://www.campograndenews.com.br/rural/embrapa-realiza-palestras-gratuitas-durante-a-expoms-rural
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/reproducao-e-nutricao-de-bovinos-sera-discutido-em-campo-grande--ms-


Campo Grande (MS) discutido-em-campo-grande--ms-  

12.  Reprodutores Ribalta MSA fatura alto no Centro-
Oeste 

http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Reprodutores-Ribalta-MSA-
fatura-alto-no-Centro-Oeste/17642  

(citação)  

13.  Embrapa debaterá de raças taurinas a pastagem 
durante exposição em MS 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/08/embrapa-debatera-de-racas-
taurinas-pastagem-durante-exposicao-em-ms.html  

(citação)  

14.  Embrapa Rondônia realizará Circuito Tecnológico na 
Portoagro 

http://www.onortao.com.br/noticias/embrapa-rondonia-realizara-circuito-tecnologico-na-
portoagro,74335.php  

(citação Ademir 
Zimmer) 

15.  MS quer criar uma política estadual para o 
rastreamento de bovinos 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/08/ms-quer-criar-uma-politica-
estadual-para-o-rastreamento-de-bovinos.html  

(citação) 

16.  Centro de Proteção Ambiental (CPA) realiza 
atualização de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
na Embrapa Gado de Corte 

http://www.bombeiros.ms.gov.br/centro-de-protecao-ambiental-cpa-realiza-atualizacao-
de-prevencao-contra-incendio-e-panico-na-embrapa-gado-de-corte-unidade-campo-
grande/  

(citação) 

17.  ExpoMS Rural oferece Ciclo de Palestras da Embrapa http://www.capitalnews.com.br/rural/expoms-rural-oferece-ciclo-de-palestras-da-
embrapa/294840  

(citação) 

18.  Adubação bem-feita aumenta em até 4x lotação no 
pasto 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Adubacao-bem-feita-aumenta-ate-4x-
lotacao-no-pasto/17726  

Marcelo Pereira 

19.  Reserva ExpoGenética tem touros bons de carne http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Reserva-ExpoGenetica-tem-
touros-bons-de-carne/17772  

(citação Geneplus) 

20.  Vale a pena investir em touros melhoradores? http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Ate-que-ponto-vale-a-pena-investir-
em-touros-melhoradores/17792  

Thaís Basso  

21.  RS: Programa de Boas Práticas Agropecuárias é tema 
de oficina do Senar-RS na Expointer 

http://www.paginarural.com.br/noticia/233205/programa-de-boas-praticas-agropecuarias-
e-tema-de-oficina-do-senar-rs-na-expointer  

(citação BPA) 

22.  Homem que espancou e matou vítima com canivete 
será julgado amanhã 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/homem-que-espancou-e-matou-
vitima-com-canivete-sera-julgado-amanha  

(citação) 

23.  MS quer criar uma política estadual para o 
rastreamento de bovinos 

http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=363776  (citação) 
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24.  Manejo de pastagens pode aumentar produção de 
carne brasileira em 30% 

http://www.agrolink.com.br/noticias/manejo-de-pastagens-pode-aumentar-producao-de-
carne-brasileira-em-30-_358938.html  

Ademir Zimmer 

25.  Indea avalia resultados de vacinação contra aftosa 
em Mato Grosso 

http://www.agrolink.com.br/noticias/indea-avalia-resultados-de-vacinacao-contra-aftosa-
em-mato-grosso_359258.html  

Lenita Ramires 

26.  Mudanças do clima podem afetar agricultura http://www.agrolink.com.br/noticias/mudancas-do-clima-podem-afetar-
agricultura_359438.html  

Lucimara Chiari 

27.  II Repronutri aborda a reprodução, produção e 
nutrição bovina em MS 

http://www.agrolink.com.br/noticias/ii-repronutri-aborda-a-reproducao--producao-e-
nutricao-bovina-em-ms_359556.html  

(citação) 

28.  Vídeo apresenta tecnologia para recuperação de 
pastagens degradadas 

http://www.agrolink.com.br/noticias/video-apresenta-tecnologia-para-recuperacao-de-
pastagens-degradadas_359579.html  

(citação) 

29.  Programa ABC Cerrado realiza treinamento técnico 
sobre sistema de integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) 

http://www.agrolink.com.br/noticias/programa-abc-cerrado-realiza-treinamento-tecnico-
sobre-sistema-de-integracao-lavoura-pecuaria-floresta--ilpf-_360201.html  

(citação) 

30.  Como lidar com os surtos da mosca-dos-estábulos http://www.agrolink.com.br/noticias/como-lidar-com-os-surtos-da-mosca-dos-
estabulos_360455.html  

Paulo Cançado 

31.  Adubação bem-feita aumenta em até 4 vezes lotação 
no pasto 

http://www.agrolink.com.br/noticias/adubacao-bem-feita-aumenta-em-ate-4-vezes-
lotacao-no-pasto_360492.html  

Marcelo Pereira 

32.  Manejo de pastagens pode aumentar produção da 
carne brasileira em 30% 

http://www.cnabrasil.org.br/noticias/manejo-de-pastagens-pode-aumentar-producao-da-
carne-brasileira-em-30  

Ademir Zimmer 

33.  Mudanças do clima podem afetar agricultura http://www.cnabrasil.org.br/noticias/mudancas-do-clima-podem-afetar-agricultura  Lucimara Chiari 

34.  MS quer criar uma política estadual para o 
rastreamento de bovinos 

http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/boi/178158-ms-quer-criar-uma-politica-
estadual-para-o-rastreamento-de-bovinos.html#.V_gKU-ArKUl  

(citação) 

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

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/produtores-conhecem-vantagens-da-
carne-carbono-neutro-em-dia-de-campo-da-embrapa-147830  

Fabiana Villa 
Rodrigo Gomes 
Roberto Giolo  

36.  Indea avalia resultados de vacinação contra aftosa 
em Mato Grosso 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/indea-avalia-resultados-de-vacinacao-
contra-aftosa-em-mato-grosso-148217  

Lenita Ramires 
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37.  II Repronutri aborda a reprodução, produção e 
nutrição bovina em MS 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/ii-repronutri-aborda-a-reproducao-
producao-e-nutricao-bovina-em-ms-148506  

(citação) 

38.  Indea avalia resultados de vacinação contra aftosa 
em Mato Grosso 

http://agronoticiasmt.com.br/noticias/indea-avalia-resultados-de-vacinacao-contra-aftosa-
em-mato-grosso.html  

Lenita Ramires  

39.  II Repronutri aborda a reprodução, produção e 
nutrição bovina em MS 

http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/45/materia/155270/t/II+Repronutr
i+aborda+a+reprodu%E7%E3o%2C+produ%E7%E3o+e+nutri%E7%E3o+bovina+em+MS  

(citação) 

40.  Rastreamento de bovinos http://www.agronovas.com.br/rastreamento-de-bovinos/  (citação) 

41.  II Repronutri aborda a reprodução, produção e 
nutrição bovina em MS 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/08/ii-repronutri-aborda-a-reproducao-producao-
e-nutricao-bovina-em-
ms/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+agorams+%2
8Jornal+Agora+MS%29  

(citação) 

42.  ExpoMS tem Ciclo de Palestras da Embrapa http://www.agrolink.com.br/noticias/expoms-tem-ciclo-de-palestras-da-
embrapa_359585.html  

(citação) 

43.  ASAS attends Brazilian Society of Animal Science 
Annual Meeting 

http://takingstock.asas.org/?p=20952  citação (Valéria 
Pacheco) 

44.  New Vaccine May Control Cattle Ticks https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jan/ticks/  (citação Renato 
Andreotti) 

45.  Sanidade animal será tema de edital da Fundect http://fundect.ledes.net/news/4449/sanidade-animal-sera-tema-de-edital-da-fundect  (citação Pedro Paulo) 

46.  McDonald's anuncia compra de carne sustentável da 
Amazônia 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mcdonald-s-anuncia-compra-de-carne-
sustentavel-da-amazonia  

(citação BPA) 

47.  Fazenda inicia processo de integração lavoura e 
pecuária em Rio Crespo, RO 

http://g1.globo.com/ro/ariquemes-e-vale-do-jamari/noticia/2016/08/fazenda-inicia-
processo-de-integracao-lavoura-e-pecuaria-em-rio-crespo-ro.html  

Ademir Zimmer 

    

48.  Artigo “Conservação do solo e da água: uma 
abordagem sistêmica” 

http://www.folhadelondrina.com.br/folha-rural/pecuaria-em-destaque-954351.html  Alexandre Romeiro 
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