
Clipping 2015 
 
 
Novembro 
 

 
1. Começa hoje a 2º etapa de vacinação contra a aftosa no Pantanal e Planalto - 

http://www.campograndenews.com.br/rural/comeca-hoje-a-2o-etapa-de-vacinacao-contra-
a-aftosa-no-pantanal-e-planalto (Cleber Soares) 
 

2. Começa hoje período de vacinação contra aftosa no Planalto e Pantanal - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/comeca-hoje-periodo-de-vacinacao-contra-
aftosa-no-planalto-e-pantanal  
 

3. Amanhã na Embrapa lançamento da 2ª etapa da vacinação contra aftosa - 
http://www.campograndenews.com.br/economia/amanha-na-embrapa-lancamento-da-2a-
etapa-da-vacinacao-contra-aftosa  
 

4. ILPF: curso começa dia 30 de novembro na Embrapa Gado de Corte - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=32348&secao=Not%E
Dcias 
 

5. Com início das chuvas, começa o plantio de eucaliptos no Estado - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/com-inicio-das-chuvas-comeca-o-plantio-de-
eucaliptos-no-estado (André Dominghetti) 
 

6. Curso de ILPF - http://www.portaldbo.com.br/Agro-DBO/Noticias/Da-mesa-do-editor/14451  
 

7. ILPF: curso começa dia 30 de novembro na Embrapa Gado de Corte - 
http://www.agroin.com.br/noticias/5438/ilpf-curso-comeca-dia-30-de-novembro-na-
embrapa-gado-de-corte (André Dominghetti) 
 

8. Aberta simbolicamente a vacinação contra a aftosa na etapa de novembro - 
https://brasilagro.wordpress.com/2015/11/05/aberta-simbolicamente-a-vacinacao-contra-a-
aftosa-na-etapa-de-novembro/  
 

9. Heróis da Revolução Verde - http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/11/17/revolucao-verde/ 
(Luiz Otávio) 
 

10. Como fazer um bom manejo de árvores em sistemas ILPF - 
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Como-fazer-um-bom-manejo-de-
arvores-em-sistemas-ILPF/14445 (André Dominghetti)  
 

11. Famasul e Embrapa fazem abertura de vacinação contra aftosa - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/famasul-e-embrapa-fazem-abertura-de-vacinacao-
contra-aftosa/284926  
 

12. Começa nesta terça vacinação contra aftosa no Planalto e Pantanal de MS - 
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/11/comeca-nesta-terca-vacinacao-
contra-aftosa-no-planalto-e-pantanal-de-ms.html  
 

13. Notas - http://www.portaldbo.com.br/Agro-DBO/Noticias/Da-mesa-do-editor/14451  
 

14. Com início das chuvas, começa o plantio de eucaliptos no Estado - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/com-inicio-das-chuvas-comecam-os-plantios-
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de-eucaliptos-no-estado (André Dominghetti)  
 

15. Começa hoje a segunda etapa da vacinação contra a aftosa - http://idest.com.br/noticia-
16,comeca-hoje-a-segunda-etapa-da-vacinacao-contra-a-aftosa,66676.htm  
 

16. Troca de experiências motiva visita técnica da Embrapa à Fundação MS - 
http://jornaldiadia.com.br/troca-de-experiencias-motiva-visita-tecnica-da-embrapa-a-
fundacao-ms/ (Lucimara Chiari)  
 

17. Troca de experiências motiva visita técnica da Embrapa à Fundação MS - 
http://www.dihitt.com/n/noticias-locais/2015/11/03/troca-de-experiencias-motiva-visita-
tecnica-da-embrapa-a-fundacao-ms 
 

18. Troca de experiências motiva visita técnica da Embrapa à Fundação MS - 
http://www.campograndenoticias.com.br/troca-de-experiencias-motiva-visita-tecnica-da-
embrapa-a-fundacao-ms/15136/ (Lucimara Chiari) 
 

19. Embrapa visita Fundação MS para troca de experiências - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/embrapa-visita-fundacao-ms-para-troca-de-
experiencias/284961 (Lucimara Chiari)  
 

20. Insetos descobertos por pesquisadores da Embrapa são catalogados - 
http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=105266 (Thadeu Barros e Wilson 
Koller) 
 

21. Embrapa Gado de Corte abre inscrições para o 4º curso de ILPF - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-abre-inscricoes-para-o-4o-
curso-de-ilpf 
 

22. Rebanho de 7,8 milhões deve ser imunizado na região do Pantanal e Planalto - 
http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/rebanho-de-78-milhoes-deve-ser-imunizado-
na-regiao-do-pantanal-e/156888/  
 

23. Mata Velha vende quase 200 matrizes pela TV - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Mata-Velha-vende-quase-200-matrizes-pela-TV/14479  
 

24. Embrapa realiza Dia de Campo sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta dia 12 em 
Porto Velho - http://www.ariquemesonline.com.br/noticia.asp?cod=298508&codDep=50  
 

25. Após falhas, governo vai reestruturar programa Novilho Precoce MS - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/apos-falhas-governo-vai-reestruturar-programa-
novilho-precoce-ms  
 

26. MS reestrutura incentivo fiscal do Novilho Precoce - http://www.portaldbo.com.br/Revista-
DBO/Noticias/MS-reestrutura-incentivo-fiscal-do-Novilho-Precoce/14513  
  

27. Governo estadual cria grupo para reformular incentivo ao programa Novilho Precoce - 
http://www.msnoticias.com.br/editorias/agronegocios/governo-estadual-cria-grupo-para-
reformular-incentivo-ao-programa/63466/  
 

28. MS eleva a qualidade dos animais encaminhados para os frigoríficos - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/11/ms-eleva-a-qualidade-dos-animais-
encaminhados-para-os-frigorificos/ (Cleber Soares) 
 

29. Sistemas de integração viabilizam produção em solos arenosos - 
http://jornaldiadia.com.br/sistemas-de-integracao-viabilizam-producao-em-solos-arenosos/ 
(Ademir Zimmer)  
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30. Dinapec Agropecuária 2015 - http://www.agrosoft.com/br/dinamica-agropecuaria-dinapec-

2015/tecnologia 
 

31. Pesquisadores e produtores se reúnem em fórum sobre ILPF - 
http://jornaldiadia.com.br/pesquisadores-e-produtores-se-reunem-em-forum-sobre-ilpf/ 
(Ademir Zimmer)  
 

32. Novas tecnologias para agricultura e pecuária são destaques do Showtec 2016 - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/11/novas-tecnologias-para-agricultura-e-pecuaria-
sao-destaques-do-showtec-2016/  
 

33. Minibibliotecas no Pantanal - 
http://www.institutoruralsantamonica.org.br/?conteudo=biz__galeria2&canal_id=34&gal_id=
47 –  
 

34. Agraer e Embrapa discutem parceria para transferência de tecnologias - 
http://www.sepaf.ms.gov.br/agraer-e-embrapa-discutem-parceria-para-transferencia-de-
tecnologias/ (Cleber Soares)  
 

35. Embrapa dá curso de Integração Lavoura-Pecuária - 
http://www.agropecuariarodeio.com.br/noticia/embrapa-da-curso-de-integracao-lavoura-
pecuaria/  
 

36. Grupo discute detalhes para reestruturar programa Novilho Precoce - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/grupo-discute-detalhes-para-reestruturar-
programa-novilho-precoce  
 

37. Integração ajuda a elevar produtividade na pecuária - 
http://www.progresso.com.br/caderno-a/rural/integracao-ajuda-a-elevar-produtividade-na-
pecuaria 
 

38. Verdana retoma oferta do programa GEN+ - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Verdana-retoma-oferta-do-programa-GEN/14710 
 

39. Grupo faz simulação e apresenta novas regras do Novilho Precoce em 10 dias - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/grupo-faz-simulacao-e-apresenta-novas-regras-
do-novilho-precoce-em-10-dias 
 

40. Embrapa Gado de Corte promove 4º curso de ILPF em MS - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-promove-4o-curso-de-ilpf-
em-ms  
 

41. Nota Curso ILPF - http://www.portaldbo.com.br/Agro-DBO/Noticias/Da-mesa-do-
editor/14741  
 

42. Embrapa promove curso sobre ILPF em Mato Grosso do Sul - 
http://www.canalrural.com.br/noticias/noticias/embrapa-promove-curso-sobre-ilpf-mato-
grosso-sul-59862  
 

43. Novas tecnologias para agricultura e pecuária marcarão o Showtec 2016 - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/novas-tecnologias-para-agricultura-e-pecuaria-
marcarao-o-showtec-2016 
 

44. ILPF: curso começa dia 30 de novembro na Embrapa Gado de Corte - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/ilpf-curso-comeca-dia-30-de-novembro-na-embrapa-
gado-de-corte/39158/ 

http://www.agrosoft.com/br/dinamica-agropecuaria-dinapec-2015/tecnologia
http://www.agrosoft.com/br/dinamica-agropecuaria-dinapec-2015/tecnologia
http://jornaldiadia.com.br/pesquisadores-e-produtores-se-reunem-em-forum-sobre-ilpf/
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/11/novas-tecnologias-para-agricultura-e-pecuaria-sao-destaques-do-showtec-2016/
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/11/novas-tecnologias-para-agricultura-e-pecuaria-sao-destaques-do-showtec-2016/
http://www.institutoruralsantamonica.org.br/?conteudo=biz__galeria2&canal_id=34&gal_id=47
http://www.institutoruralsantamonica.org.br/?conteudo=biz__galeria2&canal_id=34&gal_id=47
http://www.sepaf.ms.gov.br/agraer-e-embrapa-discutem-parceria-para-transferencia-de-tecnologias/
http://www.sepaf.ms.gov.br/agraer-e-embrapa-discutem-parceria-para-transferencia-de-tecnologias/
http://www.agropecuariarodeio.com.br/noticia/embrapa-da-curso-de-integracao-lavoura-pecuaria/
http://www.agropecuariarodeio.com.br/noticia/embrapa-da-curso-de-integracao-lavoura-pecuaria/
http://www.campograndenews.com.br/rural/grupo-discute-detalhes-para-reestruturar-programa-novilho-precoce
http://www.campograndenews.com.br/rural/grupo-discute-detalhes-para-reestruturar-programa-novilho-precoce
http://www.progresso.com.br/caderno-a/rural/integracao-ajuda-a-elevar-produtividade-na-pecuaria
http://www.progresso.com.br/caderno-a/rural/integracao-ajuda-a-elevar-produtividade-na-pecuaria
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Verdana-retoma-oferta-do-programa-GEN/14710
http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Verdana-retoma-oferta-do-programa-GEN/14710
http://www.campograndenews.com.br/rural/grupo-faz-simulacao-e-apresenta-novas-regras-do-novilho-precoce-em-10-dias
http://www.campograndenews.com.br/rural/grupo-faz-simulacao-e-apresenta-novas-regras-do-novilho-precoce-em-10-dias
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-promove-4o-curso-de-ilpf-em-ms
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-promove-4o-curso-de-ilpf-em-ms
http://www.portaldbo.com.br/Agro-DBO/Noticias/Da-mesa-do-editor/14741
http://www.portaldbo.com.br/Agro-DBO/Noticias/Da-mesa-do-editor/14741
http://www.canalrural.com.br/noticias/noticias/embrapa-promove-curso-sobre-ilpf-mato-grosso-sul-59862
http://www.canalrural.com.br/noticias/noticias/embrapa-promove-curso-sobre-ilpf-mato-grosso-sul-59862
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/novas-tecnologias-para-agricultura-e-pecuaria-marcarao-o-showtec-2016
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/novas-tecnologias-para-agricultura-e-pecuaria-marcarao-o-showtec-2016
http://famasul.com.br/noticias_interna/ilpf-curso-comeca-dia-30-de-novembro-na-embrapa-gado-de-corte/39158/
http://famasul.com.br/noticias_interna/ilpf-curso-comeca-dia-30-de-novembro-na-embrapa-gado-de-corte/39158/


 
45. Aberta simbolicamente a vacinação contra a aftosa na etapa de novembro - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/aberta-simbolicamente-a-vacinacao-contra-a-
aftosa-na-etapa-de-novembro/39163/ 
 

46. Com início das chuvas, começam os plantios de eucaliptos no MS - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/com-inicio-das-chuvas-comecam-os-plantios-de-
eucaliptos-no-ms/39168/ (André Dominghetti) 
 

47. Troca de experiências motiva visita técnica da Embrapa à Fundação MS - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/troca-de-experiencias-motiva-visita-tecnica-da-
embrapa-a-fundacao-ms/39191/ (Lucimara Chiari)  
 

48. Governo de MS cria grupo para reestruturar o programa de incentivo fiscal ao Novilho 
Precoce - http://famasul.com.br/assessoria_interna/governo-de-ms-cria-grupo-para-
reestruturar-o-programa-de-incentivo-fiscal-ao-novilho-precoce/39229/ 
 

49. MS: Incentivo fiscal para pecuária será adequado a realidade econômica - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/ms-incentivo-fiscal-para-pecuaria-sera-adequado-a-
realidade-economica/39285/  
 

50. Embrapa e Copasul mostram que integração entre lavoura, pecuária e floresta é viável 
onde a tradição é pecuarista - http://famasul.com.br/noticias_interna/embrapa-e-copasul-
mostram-que-integracao-entre-lavoura-pecuaria-e-floresta-e-viavel-onde-a-tradicao-e-
pecuarista/39719/ 
 

51. Governo de MS cria grupo de trabalho para reestruturar o programa de incentivo fiscal ao 
Novilho Precoce - http://www.agroin.com.br/noticias/5478/governo-de-ms-cria-grupo-de-
trabalho-para-reestruturar-o-programa-de-incentivo-fiscal-ao-novilho-precoce  

 
52. Artigo “Produção de novilho precoce: o desafio de uma corrida por qualidade”, por Rodrigo 

Gomes - http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/producao-de-novilho-precoce-o-desafio-
de-uma-corrida-por-qualidade  
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