
Clipping 2015 
 
 

Setembro 
 

 
1. Dez aplicativos móveis úteis para os produtores rurais - 

http://agro.gazetadopovo.com.br/noticias/tecnologia/tecnologia-poe-safra-na-palma-das-
maos/ (Suplementa Certo) 
 

2. Abertura da Bienal da Agricultura acontece nesta segunda-feira - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/08/abertura-da-bienal-da-agricultura-acontece-
nesta-segunda-feira/  
 

3. SENAR-RS destaca boas práticas por meio de aplicativo - http://www.senar-
rs.com.br/saladeimprensa/noticias/senarrs_destaca_boas_praticas_por_meio_de_aplicativ
o/524 (BPA) 
 

4. ILPF atrai produtores do Brasil Central - http://www.portaldbo.com.br/Revista-
DBO/Noticias/ILPF-atrai-produtores-do-Brasil-Central/13719 (Ademir Zimmer) 
 

5. Abertura da Bienal é marcada por invasões de propriedade em MS - 
http://capitalnews.com.br/rural/abertura-da-bienal-e-marcada-por-invasoes-de-propriedade-
em-ms/282937 
 

6. Reunião da CNA debate retirada da vacina da febre aftosa - 
http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Reuniao-da-CNA-debate-retirada-da-
vacina-da-febre-aftosa/13722 (Roberto Giolo) 
 

7. Boas práticas na Expointer - http://fernandoalbrecht.blog.br/boas-praticas-na-expointer/ 
(BPA) 
 

8. Fundação MS e Embrapa selam convênio para pesquisas em ILP - 
http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=104319 (Cleber Soares) 
 

9. Simpósio sobre reprodução bovina é realizado no mês de setembro em Campo Grande - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/09/simposio-sobre-reproducao-bovina-e-realizado-
no-mes-de-setembro-em-campo-grande/  
 

10. Superintendente do SENAR Tocantins participa de encontro nacional sobre avanços da 
assistência técnica para os produtores rurais - 
http://surgiu.com.br/noticia/211002/superintendente-do-senar-tocantins-participa-de-
encontro-nacional-sobre-avancos-da-assistencia-tecnica-para-os-produtores-rurais.html 
(BPA) 
 

11. Embrapa comemora 20 anos de pesquisa com integração em evento - 
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/09/embrapa-comemora-20-anos-de-
pesquisa-com-integracao-em-evento.html 
 

12. Oficina do Senar apresenta boas práticas para a agropecuária - 
http://www.expointer.rs.gov.br/conteudo/21821/oficina-do-senar-apresenta-boas-praticas-
para-a-agropecuaria (BPA) 
 

13. Melhoradores tem tourada de trio do MS - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Melhoradores-tem-tourada-de-trio-do-MS/13757 
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14. Sindicato Rural realiza 28° Encontro de Tecnologias para a Pecuária de Corte - 
http://www.acritica.net/editorias/geral/sindicato-rural-realiza-28o-encontro-de-tecnologias-
para-a-pecuaria/154294/ 
 

15. Farsul aponta que resultados da Expointer demonstram força do agronegócio - 
http://radioprogresso.com.br/?pg=desc_noticia&id=18533&nome=Farsul%20aponta%20qu
e%20resultados%20da%20Expointer%20demonstram%20for%E7a%20do%20agroneg%F
3cio (BPA) 
 

16. Encontro de Tecnologias para a Pecuária de Corte começa em setembro - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/encontro-de-tecnologias-para-a-pecuaria-de-corte-
comeca-em-setembro/283134 
 

17. Reprodutores LS fazem R$ 8.400 de média - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Reprodutores-LS-fazem-R-8.400-de-media/13776 
 

18. Touros Verdana tem genética provada pelo Geneplus - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-
de-Leiloes/Resultados/Touros-Verdana-tem-genetica-provada-pelo-Geneplus/13821 
 

19. Programa Água Brasil apresenta exposição digital sobre o Cerrado - 
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,784495,Programa_Agua_Brasil_apresenta_ex
posicao_digital_sobre_o_Cerrado,784495,1.htm 
 

20. ILPF atrai produtores do Brasil Central - http://www.abrafrigo.com.br/noticias-
abrafrigo/clipping-da-abrafrigo-no-103-de-02-de-setembro-de-2015/ (Ademir Zimmer) 
 

21. Foz do Iguaçu recebe Simpósio de Sementes de Forrageiras - http://gazeta.inf.br/foz-do-
iguacu-recebe-simposio-de-sementes-de-forrageiras/ (Jaqueline Verzignassi) 
 

22. No Congresso Brasileiro de Sementes 2015 a Embrapa apresenta sua contribuição para 
este mercado - http://jornaldiadia.com.br/no-congresso-brasileiro-de-sementes-2015-a-
embrapa-apresenta-sua-contribuicao-para-este-mercado/ 
 

23. Foz do Iguaçu recebe Simpósio de Sementes de Forrageiras - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=32135&secao=Not%E
Dcias (Jaqueline Verzignassi) 
 

24. Foz do Iguaçu recebe Simpósio de Sementes de Forrageiras - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/09/foz-do-iguacu-recebe-simposio-de-sementes-
de-forrageiras/ (Jaqueline Verzignassi) 
 

25. Escolha de espécie e manejo de árvores afeta qualidade da madeira em ILPF - 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=32174&secao=Agrotem
as (André Dominghetti) 
 

26. Plantio de árvores pode recuperar área degradada e ainda gerar lucros - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/plantio-de-arvores-pode-recuperar-area-
degradada-e-ainda-gerar-lucros 
 

27. ILPF: escolha de espécie e manejo de árvores é essencial para qualidade da madeira - 
http://www.agroin.com.br/noticias/5054/ilpf-escolha-de-especie-e-manejo-de-arvores-e-
essencial-para-qualidade-da-madeira (André Dominghetti) 
 

28. ILPF: escolha de espécie e manejo de árvores é essencial para qualidade da madeira - 
http://www.boiapasto.com.br/noticias/ilpf-escolha-de-especie-manejo-de-arvores-essencial-
para-qualidade-da-madeira/8486/1 (André Dominghetti) 
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29. ILPF: escolha de espécie e manejo de árvores é essencial para qualidade da madeira - 
http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/ilpf-escolha-de-especie-e-manejo-de-
arvores-e-essencial-para-qualidade-da-madeira-134967 (André Dominghetti) 
 

30. ILPF: escolha de espécie e manejo de árvores é essencial para qualidade da madeira - 
http://paginarural.thiva.kinghost.net/noticia/220560/ilpf-escolha-de-especie-e-manejo-de-
arvores-e-essencial-para-qualidade-da-madeira (André Dominghetti) 
 

31. Programa transforma produtores rurais em conservadores de águas - 
http://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/programa-transforma-produtores-
rurais-em-conservadores-de-aguas (Rodiney Mauro) 
 

32. GTPS participa de workshop sobre desafios da intensificação da pecuária - 
http://www.segs.com.br/demais/58855-gtps-participa-de-workshop-sobre-desafios-da-
intensificacao-da-pecuaria.html (BPA) 
 

33. Terra Grande faz a maior oferta de touros de TO - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Terra-Grande-faz-a-maior-oferta-de-touros-do-Tocantins/13850   
 

34. Recuperação de pastagens aumenta produção pecuária - 
http://www.canalrural.com.br/noticias/jornal-da-pecuaria/recuperacao-pastagens-aumenta-
producao-pecuaria-58792 (Roberto Giolo) 
 

35. Secretário participa de evento que comemora 20 anos de pesquisa em integração 
lavoura/pecuária da Embrapa Agropecuária Oeste - 
http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=104519 
 

36. Embrapa e AGCZ reforçam parceria em Goiânia - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Embrapa-e-AGCZ-reforcam-parceria-em-Goiania/13903 
 

37. Criadores discutem novas tecnologias e soluções políticas para pecuária - 
http://www.campograndenews.com.br/rural/criadores-discutem-novas-tecnologias-e-
solucoes-politicas-para-pecuaria  
 

38. Terra Grande enche a pista com fêmeas - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Terra-Grande-enche-a-pista-com-femeas/13921 
 

39. Manual do boi de corte - http://lanafazenda.blogspot.com.br/2015/09/manual-do-boi-de-
corte.html 
 

40. ILPF: escolha de espécie e manejo de árvores é essencial para qualidade da madeira - 
http://www.capitalnews.com.br/rural/ilpf-escolha-de-especie-e-manejo-de-arvores-e-
essencial-para-qualidade-da-madeira/283646 (André Dominghetti) 
 

41. Plantio de árvores pode recuperar área degradada e ainda gerar lucros - 
http://www.grandefm.com.br/noticias/brasil/plantio-de-arvores-pode-recuperar-area-
degradada-e-ainda-gerar-lucros (André Dominghetti) 
 

42. Brasil tem tecnologia para reduzir emissões além da meta do Plano ABC - 
http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRFWwJlUsRmdXxmVaNGbKVVV
B1TP (José Raul Valério, Manuel Macedo e Haroldo Queiroz) 
 

43. Reprodução bovina é tema de simpósio em Campo Grande - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2015/09/reproducao-bovina-e-tema-de-simposio-em-
campo-grande/  
 

44. Para aumentar produção de gado em MS, Embrapa promove simpósio na Capital - 
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http://www.campograndenews.com.br/rural/para-aumentar-producao-de-gado-em-ms-
embrapa-promove-simposio-na-capital  
 

45. Para aumentar produção de gado em MS, Embrapa promove simpósio na Capital - 
http://www.regiaonews.com.br/noticias/195242/Para-aumentar-producao-de-gado-em-MS--
Em-rapa-promove-simposio.html  
 

46. Canchim Primavera bate recorde - http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-
Leiloes/Resultados/Canchim-Primavera-bate-recorde/14019  
 

47. Brasil tem tecnologia para reduzir emissões além da meta do Plano ABC - 
http://www.agroin.com.br/noticias/5073/brasil-tem-tecnologia-para-reduzir-emissoes-alem-
da-meta-do-plano-abc  (José Raul Valério, Manuel Macedo e Haroldo Queiroz) 
 

48. Reprodução bovina é tema de simpósio em Campo Grande - 
http://www.agroin.com.br/noticias/5072/reproducao-bovina-e-tema-de-simposio-em-campo-
grande  
 

49. Evento sobre tecnologias para pecuária de corte começa 6ª feira em MS - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/evento-sobre-tecnologias-para-pecuaria-de-corte-
comeca-6a-feira-em-ms 
 

50. Fundação MS e Embrapa firmam convênio para pesquisas em ILP - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/fundacao-ms-e-embrapa-firmam-convenio-para-
pesquisas-em-ilp (Cleber Soares) 
 

51. Brasil tem tecnologia para reduzir emissões além da meta do Plano ABC - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/brasil-tem-tecnologia-para-reduzir-emissoes-alem-
da-meta-do-plano-abc/38458/ (José Raul Valério, Manuel Macedo e Haroldo Queiroz) 
 

52. Nutrição e melhoramento genético podem aumentar oferta de animais para abate - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/nutricao-e-melhoramento-genetico-podem-
aumentar-oferta-de-animais-para-abate/38399/  
 

53. Simpósio em Campo Grande vai discutir a reprodução bovina - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/simposio-em-campo-grande-vai-discutir-a-
reproducao-bovina/38361/ 
 

54. ILPF: escolha de espécie e manejo de árvores é essencial para qualidade da madeira - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/ilpf-escolha-de-especie-e-manejo-de-arvores-e-
essencial-para-qualidade-da-madeira/38275/ (André Dominghetti) 
 

55. Encontro de Tecnologias para Pecuária de Corte abordará principais temas do setor - 
http://famasul.com.br/assessoria_interna/encontro-de-tecnologias-para-pecuaria-de-corte-
abordara-principais-temas-do-setor/38206/ 
 

56. Técnicas sustentáveis aumentam rentabilidade do pecuarista - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/tecnicas-sustentaveis-aumentam-rentabilidade-do-
pecuarista/38178/ (Armindo Kichel) 
 

57. Pesquisas em ILP completam duas décadas na Embrapa Agropecuária Oeste - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/pesquisas-em-ilp-completam-duas-decadas-na-
embrapa-agropecuaria-oeste/38044/  
 

58. Solenidade comemora 20 anos pesquisa com ILP na Embrapa Agropecuária Oeste - 
http://famasul.com.br/noticias_interna/solenidade-comemora-20-anos-pesquisa-com-ilp-na-
embrapa-agropecuaria-oeste/38173/ 
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59. Artigo “Estratégias de acasalamento em gado de corte”, por Alessandra Nicacio - 

http://www.agroin.com.br/noticias/4896/estrategias-de-acasalamento-em-gado-de-corte 
 

60. Artigo “Estratégias de acasalamento em gado de corte”, por Alessandra Nicacio - 
http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-estrategias-de-acasalamento-em-gado-de-
corte  
 

61. Artigo “Estratégias de acasalamento em gado de corte”, por Alessandra Nicacio - 
http://www.clubeamigosdocampo.com.br/noticia/estrategias-de-acasalamento-em-gado-de-
corte-9603 
 

62. Artigo “Estratégias de acasalamento em gado de corte”, por Alessandra Nicacio - 
http://famasul.com.br/artigos_interna/estrategias-de-acasalamento-em-gado-de-
corte/37901/  
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