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1. Uso de ureia e sal mineral na alimentação de bovinos no período da seca - 

http://brasilagro.wordpress.com/2012/05/01/uso-de-ureia-e-sal-mineral-na-
alimentacao-de-bovinos-no-periodo-da-seca/ 

 
2. Comércio de Canchim domina praça de Campo Grande - 

http://www.portaldbo.com.br/novoportal/site/JornalDeLeiloes/RESULTADOS/3498,,Co
mercio+de+Canchim+domina+praca+de+Campo+Grande.aspx 

 
3. Recuperação de pasto é a solução para a entressafra - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=231540&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat
=Not%C3%ADcias 

 
4. Ministro da Agricultura participa da abertura oficial da Expoagro em Dourados - 

http://www.fatimanews.com.br/noticias/ministro-da-agricultura-participa-da-abertura-
oficial-da-expoagro-em-d_133462/ 

 
5. Encontro de Bovinocultura de Corte discute aumento de produção e Meio Ambiente - 

http://surgiu.com.br/noticia/32414/encontro-de-bovinocultura-de-corte-discute-
aumento-de-producao-e-meio-ambiente.html 

 
6. Encontro de Bovinocultura de Corte discute aumento de produção e Meio Ambiente - 

http://seagro.to.gov.br/noticia.php?id=2756 
 
7. Circuito Feicorte NFT 2012 etapa CG será aberto no dia 21 - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=86248 
 
8. Dia 21 será lançado o Circuito Feicorte NFT - Etapa Campo Grande - 

http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=60121 
 
9. Meio Ambiente também é tema do livro “Gado de Corte: o produtor pergunta, a 

Embrapa responde” - 
http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=231889&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat
=Not%C3%ADcias 

 
10. Capital sediará Simpósio Brasileiro de Bioinformática 2012 - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=86352 
 
11. Ministro da Agricultura abre 48ª Expoagro que contou com presença da Embrapa - 

http://www.cpao.embrapa.br/portal/noticias/visualiza.php?id=702 
 
12. Pastagem ocupa 58% do solo de Mato Grosso do Sul - 

http://www.midiamax.com/noticias/798723-
pastagem+ocupa+58+solo+mato+grosso+sul.html 

 
13. Rebanho bovino de MS cai 5% ao ano com manejo irregular - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=86619 
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14. Rebanho de MS chega a cair 5% ao ano por conta de manejo irregular - 

http://www.jptl.com.br/?pag=ver_noticia&id=49564 
 
15. Instrutores de oito Estados concluem capacitação rural em MS - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=86770 
 
16. 24º Curso de Melhoramento de Gado de Corte - http://agroevento.com/agenda/24-

curso-melhoramento-gado-corte/ 
 
17. Segundo a Embrapa, manejo irregular causa queda de 5% por ano no rebanho bovino 

- http://olharms.com.br/noticias/detalhes/9213/segundo-a-embrapa,-manejo-irregular-
causa-queda-de-5-por-ano-no-rebanho-bovino 

 
18. Pastagem degradada causa perda de 5% por ano da produtividade do rebanho, diz 

pesquisador - http://www.agrodebate.com.br/_conteudo/2012/05/noticias/2584-
pastagem-degradada-causa-perda-de-5-por-ano-da-produtividade-do-rebanho-diz-
pesquisador.html 

 
19. Começa hoje o Programa Mais Pastagem em Mato Grosso do Sul - 

http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/comeca-hoje-o-programa-
mais-pastagem-em-mato-grosso-do-sul 

 
20. Instrutores de oito Estados concluem capacitação rural em MS - 

http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/57079/instrutores-de-oito-estados-concluem-
capacitacao-rural-em-ms 

 
21. Embrapa Gado de Corte comemora 35 anos - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=232411&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat
=Not%C3%ADcias 

 
22. Embrapa Gado de Corte comemora 35 anos - 

http://www.agrosoft.org.br/agropag/221808.htm 
 
23. Prefeito assina termo de cooperação com Embrapa Gado de Corte - 

http://www.campograndenews.com.br/politica/prefeito-assina-termo-de-cooperacao-
com-embrapa-gado-de-corte 

 
24. Nelsinho Trad assina acordo de cooperação técnica entre Embrapa e Prefeitura - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=232485&ed=Geral&cat=Not%C3%ADci
as 
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