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Março 
 
1. Biogénesis-Bagó patrocina Workshop sobre Ameaças Sanitárias - 

http://www.beefworld.com.br/noticias/post/biogenesis-bago-patrocina-workshop-sobre-
ameacas-sanitarias 

 
2. Três dias de dinâmica na Embrapa da Capital - 

http://flip.siteseguro.ws/pub/correiodoestado/index.jsp?ipg=41429 
 
3. Embrapa Gado de Corte realiza DINAPEC em Campo Grande - http://gir-

leiteiro.com/embrapa-gado-de-corte-realiza-dinapec-em-campo-grande  
 
4. Sedesc e Fundtur-MS lançam projeto para fomento do turismo rural em Campo 

Grande - http://www.pmcg.ms.gov.br/cgnoticias/noticiaCompleta?id_not=16504 
 
5. 2º Workshop em Araçatuba mostrou avanços na área da genômica pecuária - 

Representantes de 4 países discutiram desafios e rumos da seleção genômica - 
http://www.cigeneticabovina.com.br/index.php?ref=04&id=2477  

 
6. Cursos para produtores, técnicos e acadêmicos acontecem nesta quarta-feira - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=228808&ed=Agronegócio&cat=Notícia
s  

 
7. Dinapec 2012 chega com novos cursos para produtores, técnicos e acadêmicos - 

http://www.agrosoft.org.br/agropag/221007.htm  
 

8. Dinapec 2012 chega com novos cursos para produtores, técnicos e acadêmicos - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2012/03/dinapec-2012-chega-com-novos-cursos-
para-produtores-tecnicos-e-academicos/  

 
9. Em sua 7a edição, Dinapec reúne 14 Unidades da Embrapa - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=82282  
 
10. SAÚDE ANIMAL - Embrapa Gado de Corte almeja a identificação mais rápida de 

doenças e verminoses - 
http://www.revistarural.com.br/Edicoes/2012/Artigos/rev168_saude.htm  

 
11. Dinapec aumenta para 40 o número de Roteiros Tecnológicos - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2012/03/dinapec-aumenta-para-40-o-numero-de-
roteiros-tecnologicos/ 

 
12. Tortuga participa da VII Dinapec com tecnologias para a produção sustentável - 

http://www.porkworld.com.br/noticias/post/tortuga-participa-da-vii-dinapec-com-
tecnologias-para-a-producao-sustentavel 

 
13. Biogénesis-Bagó patrocina Workshop sobre Ameaças Sanitárias - 

http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=193438 
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14. Tortuga participa da VII DINAPEC com tecnologias para a produção sustentável - 
http://agregario.com/tortuga-participa-vii-dinapec-tecnologias-producao-sustentavel 

 
15. Tortuga participa da VII DINAPEC com tecnologias para a produção sustentável - 

http://www.agronline.com.br/agronoticias/noticia.php?id=29371 
 
16. Dinapec aumenta para 40 o número de Roteiros Tecnológicos - 

http://www.faeb.org.br/detalhe-
faeb.html?tx_ttnews[tt_news]=2994&cHash=e149e54c732c4246f3bba37085b9b9b4 

 
17. Workshop - Ameaças sanitárias para cadeias produtivas de carnes no Brasil - 

http://ruralcentro.uol.com.br/eventos/2207/workshop-ameacas-sanitarias-para-
cadeias-produtivas-de-carnes-no-brasil 

 
18. Biogénesis-Bagó patrocina Workshop sobre Ameaças Sanitárias - 

http://www.beefworld.com.br/noticias/post/biogenesis-bago-patrocina-workshop-sobre-
ameacas-sanitarias 

 
19. Disciplina em Tópicos Especias I “Ameaças Sanitárias para cadeias produtivas de 

carnes” - https://sistemas.ufms.br/sigpos/portal/noticias/view/292/cursoId:90 
 
20. Embrapa Gado de Corte realiza DINAPEC em Campo Grande - http://gir-

leiteiro.com/embrapa-gado-de-corte-realiza-dinapec-em-campo-grande/ 
 
21. Sedesc e Fundtur-MS lançam projeto para fomento do turismo rural em Campo 

Grande - http://www.pmcg.ms.gov.br/cgnoticias/noticiaCompleta?id_not=16504 
 
22. 2º Workshop em Araçatuba mostrou avanços na área da genômica pecuária 

Representantes de 4 países discutiram desafios e rumos da seleção genômica - 
http://www.cigeneticabovina.com.br/index.php?ref=04&id=2477] 

 
23. Cursos para produtores, técnicos e acadêmicos acontecem nesta quarta-feira - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=228808&ed=Agronegócio&cat=Notícia
s 
 

24. Dinapec 2012 chega com novos cursos para produtores, técnicos e acadêmicos - 
http://www.agrosoft.org.br/agropag/221007.htm 

 
25. Dinapec 2012 chega com novos cursos para produtores, técnicos e acadêmicos -

http://www.creams.org.br/Default.aspx?tabid=308&ItemId=785 
 
26. Abertura da Dinapec é amanhã - http://www.agorams.com.br/jornal/2012/03/abertura-

da-dinapec-e-amanha/ 
 
27. Embrapa Caprinos e Ovinos Participa da 7ª Dinapec - 

http://www.caprilvirtual.com.br/noticias3p.php?recordID=1877 
 
28. Gir Leiteiro - http://gir-leiteiro.com/dinapec-2012-14-unidades-da-embrapa-participam-

do-evento/ 
 
29. Embrapa apresenta tecnologias na VII DINAPEC em Campo Grande, MS - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2012/03/embrapa-apresenta-tecnologias-na-vii-
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dinapec-em-campo-grande-ms/ 
 
30. Dinapec 2012 chega com novos cursos para produtores, técnicos e acadêmicos - 

http://www.do.ufgd.edu.br/gesaf/index.php/blog/10-eventos/382-dinapec-2012-chega-
com-novos-cursos-para-produtores-tecnicos-e-academicos 

 
31. Embrapa sedia Dinâmica Agropecuária em Campo Grande - 

http://www.faeb.org.br/detalhe-
faeb.html?tx_ttnews[tt_news]=3092&cHash=132378aa154a9b255fbe9f3d4dc4c6b5 
 

32. Vice-ministro da Bolívia ministra palestra na Dinapec - 
http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=82510 

 
33. Embrapa apresenta tecnologias na VII DINAPEC em Campo Grande - 

http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=195720 
 
34. Abertura da Dinapec acontece hoje na sede da Embrapa Gado de Corte - 

http://www.ecofinancas.com/noticias/abertura-dinapec-acontece-hoje-sede-embrapa-
gado-corte 
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