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1. Qualidade da água é fator fundamental para o desempenho do rebanho - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/qualidade-da-agua-e-fator-fundamental-para-o-
desempenho-do-rebanho/27295/ (Rodiney Mauro) 

 
2. Descarte de vacas é essencial para manter produtividade nas propriedades - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/descarte-de-vacas-e-essencial-para-manter-
produtividade-nas-propriedades/27270/ (Alessandra Nicacio) 

 
3. Produtor deve registrar sua propriedade no CAR - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/produtor-deve-registrar-sua-propriedade-no-car/26962/ 
(Rodiney Mauro)  

 
4. Campo Grande terá capacitação em método de tosquia de ovinos - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/campo-grande-tera-capacitacao-em-metodo-de-
tosquia-de-ovinos/26875/ 

 
5. Melhoramento vegetal de Mato Grosso do Sul é tema de workshop em Dourados - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/melhoramento-vegetal-de-mato-grosso-do-sul-e-
tema-de-workshop-em-dourados/26876/ 

 
6. Workshop em MS discute o melhoramento vegetal para o Cerrado - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/workshop-em-ms-discute-o-melhoramento-vegetal-
para-o-cerrado/26859/ (Sanzio Barrios) 

 
7. Parceiros são homenageados nos 80 anos da ABCZ - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/parceiros-sao-homenageados-nos-80-anos-da-
abcz/26808/ 

 
8. Aplicativo da Embrapa indica suplemento ideal para aumentar a rentabilidade do rebanho - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/aplicativo-da-embrapa-indica-suplemento-ideal-para-
aumentar-a-rentabilidade-do-rebanho/26620/ (Sérgio Raposo) 

 
9. Aberta a temporada de vacinação contra febre aftosa - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/aberta-a-temporada-de-vacinacao-contra-febre-
aftosa/26615/ 

 
10. Planalto e Pantanal iniciam vacinação contra febre aftosa - 

http://www.correiodecorumba.com.br/?s=noticia&id=14136%22 
 
11. Famasul abre vacinação contra febre aftosa nesta quarta-feira às 14 horas - 

http://www.aquidauananews.com/0,0,00,1469-258218-
FAMASUL+ABRE+VACINACAO+CONTRA+FEBRE+AFTOSA+NESTA+QUARTA+FEIRA+AS
+14+HORAS.htm 

 
12. Mato Grosso do Sul atento à febre aftosa - http://www.agorams.com.br/jornal/2014/05/mato-

grosso-do-sul-atento-a-febre-aftosa/ 
 
13.  Workshop discute melhoramento genético de plantas - 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/357736/workshop-discute-melhoramento-genetico-de-
plantas.html 
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14. Produtores de MS e Embrapa discutem pesquisa e transferência de tecnologia - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/05/produtores-de-ms-e-embrapa-discutem-pesquisa-
e-transferencia-de-tecnologia/ (Pedro Paulo) 

 
15. Produtores de MS e Embrapa discutem pesquisa e transferência de tecnologia – 

http://www.bbcnews.com.br/noticia/138309-produtores-de-ms-e-embrapa-discutem-pesquisa-
e-transferencia-de-tecnologia.html (Pedro Paulo) 

 
16. Melhoramento genético do Cerrado brasileiro é tema de debate - 

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/05/melhoramento-genetico-do-cerrado-
brasileiro-e-tema-de-debate (Sanzio Barrios) 

 
17. MS deverá imunizar 19 milhões de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=263125&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=Not%C
3%ADcias 

 
18. Produtor deve registrar sua propriedade no CAR - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/05/produtor-deve-registrar-sua-propriedade-no-car/ 
(Rodiney Mauro) 

 
19. Pesquisador da Embrapa dá exemplos para recuperação de áreas degradadas - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/pesquisador-da-embrapa-da-exemplos-para-
recuperacao-de-areas-degradadas (Rodiney Mauro) 

 
20. Entrega de obras marcam os 37 anos da Embrapa Gado de Corte - 

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/05/entrega-de-obras-nos-37-anos-da-
embrapa-gado-de-corte 

 
21. Descarte de vacas é essencial para manter produtividade nas propriedades - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/05/descarte-de-vacas-e-essencial-para-manter-
produtividade-nas-propriedades/ (Alessandra Nicacio) 

 
22. Pesquisadora da Embrapa Gado de Corte recomenda cuidado no descarte de vacas - 

http://www.nftalliance.com.br/noticias/bovinos-de-corte/pesquisadora-da-embrapa-gado-de-
corte-recomenda-cuidado-no-descarte-de-vacas (Alessandra Nicacio) 

 
23. Encontro Verdana apresenta novas tecnologias utilizadas na pecuária - 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/encontro-verdana-apresenta-novas-tecnologias-
utilizadas-na-pecuaria (Antonio Rosa) 

 
24. Tabu TE Cal conquista 1º lugar no Teste de Progênie ABCGIL/Embrapa - 

http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/tabu-te-cal-conquista-1o-lugar-no-teste-de-
progenie-abcgil-embrapa 

 
25. Expozebu 2014; Confira a programação para este domingo - 

http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/expozebu-2014-confira-a-programacao-para-
este-domingo 

 
26. Famasul abre hoje vacinação contra febre aftosa - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/famasul-abre-hoje-vacinacao-contra-febre-
aftosa/26549/ 

 
27. Proposta do Mais Inovação II é levar tecnologia para o campo - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/proposta-do-mais-inovacao-ii-e-levar-tecnologia-para-o-
campo/26543/ 
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28. Higienização de propriedade rural é ferramenta eficiente no combate de mosca - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/higienizacao-de-propriedade-rural-e-ferramenta-
eficiente-no-combate-de-mosca/26512/ (Paulo Cançado) 

 
29. Embrapa completa 41 anos e destaca papel preventivo das pesquisas - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/embrapa-completa-41-anos-e-destaca-papel-
preventivo-das-pesquisas/26495/ 

 
30. Resultados do Programa Mais Inovação serão apresentados em Três Lagoas - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/resultados-do-programa-mais-inovacao-serao-
apresentados-em-tres-lagoas/26475/ 

 
31. Diagnóstico de gestação em bovinos: quanto mais cedo, melhor o manejo - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/diagnostico-de-gestacao-em-bovinos-quanto-mais-
cedo-melhor-o-manejo/26363/ (Alessandra Nicacio) 

 
32. Sistema de Integração Lavoura e Pecuária é destaque em MS - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/sistema-de-integracao-lavoura-e-pecuaria-e-destaque-
em-ms/26161/ (Ademir Zimmer) 

 
33. Saiba como manter seu pasto mais produtivo no outono - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/saiba-como-manter-seu-pasto-mais-produtivo-no-
outono/26103/ (Valéria Pacheco) 

 
34. Embrapa mostra resultados do sistema ILP durante Dia de Campo - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/embrapa-mostra-resultados-do-sistema-ilp-durante-dia-
de-campo/26129/ (Ademir Zimmer) 

 
35. Pesquisadora fala sobre a importância do descarte de vacas - 

http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/pesquisadora-fala-sobre-a-importancia-do-
descarte-de-vacas (Alessandra Nicacio) 

 
36. Artigo “Pecuária Brasileira: Pequenas atitutes, grandes resultados - Por Sergio Raposo de 

Medeiros*” - 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,663845,Pecuaria_Brasileira_Pequenas_atitutes_
grandes_resultados_-_Por_Sergio_Raposo_de_Medeiros_,663845,4.htm 

 
37. Artigo “Pecuária Brasileira: Pequenas atitutes, grandes resultados Sergio Raposo de 

Medeiros (Pesquisador Nutrição Animal – Embrapa Gado de Corte)” - 
http://bbcnews.com.br/noticia/136867-pecuaria-brasileira-pequenas-atitutes-grandes-
resultados-sergio-raposo-de-medeiros-pesquisador-nutricao-animal-embrapa-gado-de-
corte.html 

 
38. Artigo “Brucelose bovina: desafios e perspectivas”, por Gracia Rosinha - 

http://famasul.com.br/artigos_interna/brucelose-bovina-desafios-e-perspectivas/26505/ 
 

39. Artigo “Febre aftosa: a importância da vacinação”, por Paula Miranda - 
http://famasul.com.br/artigos_interna/febre-aftosa-a-importancia-da-vacinacao/26741/ 

 
40. Artigo “Febre aftosa: a importância da vacinação”, por Paula Miranda - 

http://www.paginarural.thiva.kinghost.net/artigo/2440/febre-aftosa-a-importancia-da-vacinacao 
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