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1. Sesc inaugura consultório odontológico na Embrapa Gado de Corte - 
http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=111899 (Cleber Soares) 

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

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/03/sesc-inaugura-consultorio-odontologico-na-
embrapa-gado-de-corte/ (Cleber Soares) 

 
3. Benefícios da integração lavoura-pecuária-floresta serão debatidos em março - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=260274&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=Not
%C3%ADcias (Roberto Giolo) 
 

4. Integração lavoura, pecuária e floresta é destaque em evento em MS - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/03/integracao-lavoura-pecuaria-
e-floresta-e-destaque-em-evento-em-ms.html (Roberto Giolo) 
 

5. Sanidade em bovinos tem espaço na Dinapec 2014 - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2014/03/sanidade-em-bovinos-tem-espaco-na-dinapec-
2014/ (Paulo Cançado e Renato Andreotti) 
 

6. Sanidade em bovinos tem espaço na Dinapec 2014 - 
http://www.folhadedourados.com.br/noticias/brasil-mundo/sanidade-em-bovinos-tem-
espaco-na-dinapec-2014 (Paulo Cançado e Renato Andreotti) 
 

7. Centro tecnológico da pecuária será implantado em Campo Grande - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/03/centro-tecnologico-da-
pecuaria-sera-implantado-em-campo-grande.html 
 

8. Senar/MS lança EAD e Centro Tecnológico de Pecuária durante Dinapec - 
http://midiaflex.com/lerNoticias.asp?NotID=22511 
 

9. Centro tecnológico da pecuária será implantado em Campo Grande - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/03/centro-tecnologico-da-
pecuaria-sera-implantado-em-campo-grande.html 
 

10. Embrapa e Unipasto farão pesquisas com melhoramento de forrageiras em MT - 
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-
Tecnologia/noticia/2014/03/embrapa-e-unipasto-farao-pesquisas-com-melhoramento-de-
forrageiras-em-mt.html 
 

11. Laboratório dos EUA tem interesse em teste de tuberculose da Embrapa Gado de Corte - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2014/03/laboratorio-dos-eua-tem-interesse-em-teste-de-
tuberculose-da-embrapa-gado-de-corte/ (Flabio Araújo) 
 

12. Laboratório dos EUA tem interesse em teste de tuberculose da Embrapa Gado de Corte - 
http://bbcnews.com.br/noticia/135862-laboratorio-dos-eua-tem-interesse-em-teste-de-
tuberculose-da-embrapa-gado-de-corte.html (Flabio Araújo) 
 

13. Feira de tecnologia em MS também vai discutir a sanidade bovina - 
http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2014/03/feira-de-tecnologia-em-ms-
tambem-vai-discutir-sanidade-bovina.html (Paulo Cançado e Renato Andreotti) 
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14. Fundação MS aborda expansão da agricultura em áreas de pastagem na Dinapec 2014 - 

http://midiaflex.com/lerNoticias.asp?NotID=22539 
 

15. Brasil leva experiencia sobre Integração lavoura-pecuária para sede da ONU - 
http://www.suinoculturaindustrial.com.br/noticia/brasil-leva-experiencia-sobre-integracao-
lavoura-pecuaria-para-sede-da-onu/20140311100143_S_493 (Cleber Soares, Davi 
Bungenstab e Roberto Giolo) 

 
16. DINAPEC começa nesta quarta na Embrapa Gado de Corte - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/03/dinapec-comeca-nesta-quarta-na-embrapa-
gado-de-corte/ 
 

17. Produção de Ovinos está em crescimento no Brasil e será um dos temas da Dinapec - 
http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=260513&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=Not
%C3%ADcias (Fernando Reis) 

 
18. Programação inclui divulgação de novas tecnologias, resultados de pesquisas, 

demonstrações práticas, cursos e atendimento a produtores - 
http://www.caprilvirtual.com.br/noticias3p.php?recordID=5583 
 

19. DINAPEC começa amanhã na Embrapa Gado de Corte - 
http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/caprinos-e-ovinos-2094/dinapec-comeca-
amanha-na-embrapa-gado-de-corte-105662 (Fernando Reis) 
 

20. Sistema produtivo de sucesso de MS será mostrado em Nova Iorque - 
http://www.correiodecorumba.com.br/?s=noticia&id=13677 (Cleber Soares, Davi 
Bungenstab e Roberto Giolo) 
 

21. Parceiros incrementam Dinapec nas apresentações de tecnologias da Embrapa - 
http://www.folhadedourados.com.br/noticias/brasil-mundo/parceiros-incrementam-dinapec-
nas-apresentacoes-de-tecnologias 
 

22. Laboratório do exterior tem interesse em teste de tuberculose bovina - 
http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/laboratorio-do-exterior-tem-interesse-em-
teste-de-tuberculose-bovina (Flabio Araujo) 
 

23. Agricultura pode ser usada como ferramenta na formação de pastagem - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2014/03/agricultura-pode-ser-usada-como-ferramenta-
na-formacao-de-pastagem/ 
 

24. Dinapec apresenta inovações na pecuária leiteira - 
http://www.acrissul.com.br/noticias/ver/8341/dinapec-apresenta-inovacoes-na-pecuaria-
leiteira 
 

25. Embrapa lança livro “Melhoramento genético aplicado em gado de corte” - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2014/03/embrapa-lanca-livro-melhoramento-genetico-
aplicado-em-gado-de-corte/ (Antonio Rosa) 
 

26. Embrapa lança livro sobre melhoramento genético aplicado em gado de corte - 
http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/embrapa-lanca-livro-sobre-melhoramento-
genetico-aplicado-em-gado-de-corte.html (Antonio Rosa) 

 
27. Embrapa oficializa cessão de área para construção de unidade da UEMS em Campo 

Grande - http://www.uems.br/portal/noticia.php?idnot=7460 (Cleber Soares) 
 

28. DINAPEC começa nesta quarta-feira na Embrapa Gado de Corte - 
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http://www.agorams.com.br/jornal/2014/03/dinapec-comeca-nesta-quarta-feira-na-
embrapa-gado-de-corte/ (Fernando Reis)  
 

29. Comitê estrutura Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte em MS - 
http://www.aquidauananews.com/0,0,00,7250-254046-
COMITE+ESTRUTURA+CENTRO+DE+EXCELENCIA+EM+BOVINOCULTURA+DE+COR
TE+EM+MS.htm  
 

30. Embrapa lança livro sobre sistemas de produção na sede da ONU - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2014/03/embrapa-lanca-livro-sobre-sistemas-de-
producao-na-sede-da-onu/ (Cleber Soares, Davi Bungenstab e Roberto Giolo) 
 

31. Embrapa compartilha tecnologias sustentáveis em acordos internacionais - 
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/03/embrapa-compartilha-tecnologias-
sustentaveis-em-acordos-internacionais  

 
32. Régua desenvolvida pela Embrapa ajuda pecuarista a conferir a qualidade do pasto – 

http://correiocentral.com.br/noticias-det.php?cod=3893 (Haroldo Queiroz) 
 

33. Régua desenvolvida pela Embrapa ajuda pecuarista a conferir a qualidade do pasto - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/regua-desenvolvida-pela-embrapa-ajuda-pecuarista-
a-conferir-a-qualidade-do-pasto/25736/ (Haroldo Queiroz) 
 

34. Estande do Senar/MS na Dinapec recebe cerca de 500 visitantes - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/estande-do-senar-ms-na-dinapec-recebe-cerca-
de-500-visitantes/25625/ 
 

35. Comitê estrutura Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte em MS - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/comite-estrutura-centro-de-excelencia-em-
bovinocultura-de-corte-em-ms/25638/ 
 

36. Agricultura pode ser usada como ferramenta na formação de pastagem - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/agricultura-pode-ser-usada-como-ferramenta-na-
formacao-de-pastagem/25605/ 
 

37. Parceiros incrementam Dinapec nas apresentações para pecuária leiteira - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/parceiros-incrementam-dinapec-nas-apresentacoes-
para-pecuaria-leiteira/25595/ 
 

38. Dinapec 2014 é marcada por resultados de esforços conjuntos - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/dinapec-2014-e-marcada-por-resultados-de-
esforcos-conjuntos/25570/ (Antonio Rosa, Liana Jank e Renato Andreotti) 
 

39. Senar e Embrapa lançam dois projetos para ampliar o acesso à informação no campo - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/senar-e-embrapa-lancam-dois-projetos-para-
ampliar-o-acesso-a-informacao-no-campo/25538/ (Cleber Soares) 
 

40. Teste de tuberculose bovina criado em MS desperta interesse nos EUA - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/teste-de-tuberculose-bovina-criado-em-ms-desperta-
interesse-nos-eua/25517/ (Flabio Araujo) 

 
41. Dinapec 2014 - http://famasul.com.br/fotos_internas/dinapec-2014/107/ (FOTOS) 

 
42. Sistema produtivo de sucesso de MS será mostrado em exposição, em Nova Iorque - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/sistema-produtivo-de-sucesso-de-ms-sera-
mostrado-em-exposicao-em-nova-iorque/25494/ (Cleber Soares, Davi Bungenstab e 
Roberto Giolo) 
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43. Dia de Campo irá mostrar resultados obtidos na fazenda São Mateus - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/dia-de-campo-ira-mostrar-resultados-obtidos-na-
fazenda-sao-mateus/25502/ 
 

44. Dinapec começa amanhã na Embrapa Gado de Corte - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/dinapec-comeca-amanha-na-embrapa-gado-de-
corte/25504/ 
 

45. Produção de ovinos está em crescimento no Brasil e será um dos temas da Dinapec - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/producao-de-ovinos-esta-em-crescimento-no-brasil-
e-sera-um-dos-temas-da-dinapec/25505/ (Fernando Reis) 

 
46. Senar/MS lança EAD e Centro Tecnológico de Pecuária durante a Dinapec – 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/senar-ms-lanca-ead-e-centro-tecnologico-de-
pecuaria-durante-a-dinapec/25444/ 
 

47. Integração lavoura, pecuária e floresta é destaque em evento em MS – 
http://famasul.com.br/noticias_interna/integracao-lavoura-pecuaria-e-floresta-e-destaque-
em-evento-em-ms/25401/ 
 

48. Benefícios da integração Lavoura-Pecuária-Floresta e Integração Lavoura-Pecuária na 
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