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Fevereiro 
 
1. Embrapa Gado de Corte e Senar capacitam instrutores de dez estados brasileiros - 

http://www.douradosnews.com.br/regiao/embrapa-gado-de-corte-e-senar-capacitam-
instrutores-de-dez-estados-brasileiros (Cleber Soares) 

 
2. Março chega e Dinapec também - http://www.agorams.com.br/jornal/2014/02/marco-chega-e-

dinapec-tambem/ 
 
3. Dinapec 2014 reforça visita ao campo - http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/dinapec-2014-

reforca-visita-ao-campo 
 
4. DINAPEC 2014 A vitrine tecnológica da Embrapa Gado de Corte - 

http://www.jales.net.br/rural-2/dinapec-2014-a-vitrine-tecnologica-da-embrapa-gado-de-corte/ 
 
5. Estudantes vencem concurso da Embrapa e representarão Centro-Oeste em Brasília - 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/estudantes-vencem-concurso-da-
embrapa-e-representarao-centro-oeste-em-brasilia (Rodrigo Alva) 

 
6. Embrapa seleciona escola rural da Capital como 1ª colocada de projeto - 

http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=111258 (Rodrigo Alva) 
 
7. Dinapec 2014 acontece no próximo mês - http://fundect.ledes.net/news/3438/dinapec-2014-

acontece-no-pra-ximo-ma%C2%AAs 
 
8. Vereador homenageia Embrapa por projeto com escola rural de Campo Grande - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/02/vereador-homenageia-embrapa-por-projeto-com-
escola-rural-de-campo-grande/ 

 
9. Vereador homenageia Embrapa por projeto com escola rural de Campo Grande - 

http://bbcnews.com.br/noticia/135414-vereador-homenageia-embrapa-por-projeto-com-
escola-rural-de-campo-grande.html (Rodrigo Alva) 

 
10. Embrapa seleciona escola rural de Campo Grande como 1ª colocada de projeto no Centro-

Oeste - http://www.agorams.com.br/jornal/2014/02/embrapa-seleciona-escola-rural-de-campo-
grande-como-1a-colocada-de-projeto-no-centro-oeste/ (Rodrigo Alva) 

 
11. Embrapa lançará capim-Zuri durante Dinapec - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=259861&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=Agrone
g%C3%B3cio (Rodrigo Amorim) 

 
12. Embrapa Gado de Corte lança BRS Zuri na Dinapec em Campo Grande - 

http://bbcnews.com.br/noticia/135446-embrapa-gado-de-corte-lanca-brs-zuri-na-dinapec-em-
campo-grande.html  (Rodrigo Amorim) 

 
13. Mapa lança Plano Mais Pecuária - http://www.agorams.com.br/jornal/2014/02/mapa-lanca-

plano-mais-pecuaria/ (Cleber Soares e Guilherme Malafaia) 
 
14. Sesc dará atendimento odontológico a colaboradores da Embrapa Gado de Corte - 

http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=111780 
 
15. Capacitação de instrutores Senar e Embrapa Gado de Corte - 

http://www.douradosnews.com.br/regiao/embrapa-gado-de-corte-e-senar-capacitam-instrutores-de-dez-estados-brasileiros
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http://famasul.com.br/fotos_internas/capacitacao-de-instrutores-senar-e-embrapa-gado-de-
corte/99/ (FOTOS) 

 
16. Embrapa Gado de Corte e Senar capacitam instrutores de dez estados brasileiros - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/embrapa-gado-de-corte-e-senar-capacitam-
instrutores-de-dez-estados-brasileiros/24884/ (Cleber Soares) 

 
17. Sesc inaugura consultório odontológico na Embrapa Gado de Corte - 

http://www.douradosnews.com.br/regiao/sesc-inaugura-consultorio-odontologico-na-embrapa-
gado-de-corte (Cleber Soares) 

 
18. Sesc inaugura consultório odontológico na Embrapa Gado de Corte - 

http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=111899 (Cleber Soares) 
 

19. Dinapec 2014; BRS Zuri será lançada no evento - 
http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/dinapec-2014-brs-zuri-sera-lancada-no-evento  

 
20. Artigo “Suplementação mineral nas águas: a hora de cuidar (e ganhar mais) é agora”, por 

Sérgio Raposo - http://www.atribunanews.com.br/artigos/suplementacao-mineral-nas-aguas-
sergio-raposo-de-medeiros 

 
21. Artigo “Tuberculose bovina: sintomas, prejuízos, medidas preventivas”, por Flábio Ribeiro de 

Araújo - http://www.agorams.com.br/jornal/2014/02/tuberculose-bovina-sintomas-prejuizos-
medidas-preventivas-por-flabio-ribeiro-de-araujo/ 

 
22. Artigo “Tuberculose bovina: sintomas, prejuízos, medidas preventivas”, por Flábio Araújo - 

http://www.atribunanews.com.br/artigos/tuberculose-bovina-flabio-ribeiro-de-araujo 
 
23. Artigo “Tuberculose bovina: sintomas, prejuízos, medidas preventivas”, por Flábio Araújo - 

http://www.campograndenews.com.br/artigos/tuberculose-bovina-sintomas-prejuizos-medidas-
preventivas 

 
24. Artigo “Tuberculose bovina: sintomas, prejuízos, medidas preventivas”, por Flábio Araújo - 

http://www.cassilandianoticias.com.br/ultimas-noticias/tuberculose-bovina-sintomas-prejuizos-
medidas-preventivas 

 
25. Artigo “Suplementação mineral nas águas: a hora de cuidar (e ganhar mais) é agora”, por 

Sérgio Raposo - http://www.portaldoagronegocio.com.br/artigo/suplementacao-mineral-nas-
aguas-a-hora-de-cuidar-e-ganhar-mais-e-agora-3595 

 
26. Artigo “Suplementação mineral nas águas: a hora de cuidar (e ganhar mais) é agora”, por 

Sérgio Raposo - http://www.agorams.com.br/jornal/2014/02/suplementacao-mineral-nas-
aguas-a-hora-de-cuidar-e-ganhar-mais-e-agora/ 
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