
Clipping 2016 
 

Abril 
 

Título Acesso Fonte 

1.  Sistema São Mateus: 25@ de carne e 62 sacas 
de soja/ ha/ ano 

http://www.portaldbo.com.br/Revista-DBO/Noticias/Sistema-Sao-Mateus-25-de-carne-e-
62-sacas-de-soja-ha-ano/16043  

(citação) 

2.  Irak Bons será destaque no Trio Bonsucesso http://www.portaldbo.com.br/Portal/Racas/Irak-Bons-sera-destaque-no-Trio-
Bonsucesso/16037  

(citação Embrapa 
Geneplus) 

3.  Evento sobre tecnologia e pecuária reúne 
pesquisadores renomados na segunda 

http://www.campograndenews.com.br/rural/evento-sobre-tecnologia-e-pecuaria-reune-
pesquisadores-renomados-na-segunda  

(citação Fabiana 
Villa)  

4.  Projeto de melhoramento de braquiária convida 
pesquisadora para ministrar curso no Quênia  

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/04/projeto-de-melhoramento-de-braquiaria-
convida-pesquisadora-para-ministrar-curso-no-quenia/  

Cacilda Valle 

5.  Nota – tuberculose bovina na FAO http://www.portaldbo.com.br/agro-dbo/noticias/da-mesa-do-editor/15960  Flábio Araújo  

6.  Palestras e plantões marcam participação da 
Embrapa na Expogrande que vai até o dia 17 de 
abril  

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=32932&secao=Agrot
emas  

Cleber Soares 

Denise Montagner 

7.  Nelore IPB negocia touros a R$ 13.562 http://www.portaldbo.com.br/Portal/Resultados/Nelore-IPB-negocia-touros-a-R-
13.562/16055  

Embrapa-Geneplus  

8.  Itália: pesquisador da Embrapa fala sobre 
diagnóstico da tuberculose bovina na FAO 

http://www.paginarural.com.br/noticia/226773/pesquisador-da-embrapa-fala-sobre-
diagnostico-da-tuberculose-bovina-na-fao  

Flábio Araújo 

9.  Temporal localizado derruba árvores e alaga vias 
em Campo Grande, MS 

http://deolhonotempo.com.br/index.php/nacional/5219-temporal-localizado-derruba-
arvores-e-alaga-vias-em-campo-grande-ms  

(citação)  
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10.  Touros Top Senepol registra média de 83,8 
arrobas 

http://www.portaldbo.com.br/Jornal-de-Leiloes/Resultados/Touros-Top-Senepol-registra-
media-de-838-arrobas/16011  

(citação Embrapa 
Geneplus) 

11.  Embrapa e Sistema Famato/Senar apresentam 
novas tecnologias para sistemas produtivos em 
Mato Grosso 

http://www.grupocultivar.com.br/noticias/embrapa-e-sistema-famato-senar-apresentam-
novas-tecnologias-para-sistemas-produtivos-em-mato-grosso  

(citação Valéria 
Pacheco) 

12.  Cruzamento das raças canchim e nelore é opção 
para elevar qualidade da carne 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/04/cruzamento-das-racas-canchim-e-nelore-e-
opcao-para-elevar-qualidade-da-carne/  

Luiz Otávio 

13.  Exigências do mercado fazem ovinocultor 
procurar saídas 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/04/exigencias-do-mercado-fazem-ovinocultor-
procurar-saidas/  

Fernando Reis 

14.  Pecuaristas conferem trabalho de precocidade 
sexual a fim de genética superior em Goiás 

http://www.campograndenoticias.com.br/2016/04/pecuaristas-conferem-trabalho-de-
precocidade-sexual-a-fim-de-genetica-superior-em-goias/  

(citação Embrapa 
Geneplus) 

15.  Público mato-grossense conhece novas 
tecnologias em dia de campo sobre sistemas 
integrados 

http://www.expressomt.com.br/economia-agronegocio/publico-mato-grossense-conhece-
novas-tecnologias-em-dia-de-c-153604.html  

(citação Valéria 
Pacheco) 

16.  Programa de Melhoramento Genético diminui 
taxa de descarte de animais 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/04/programa-de-melhoramento-genetico-diminui-
taxa-de-descarte-de-animais/  

(citação Embrapa 
Geneplus) 

17.  Seleção genômica será apresentada em dia de 
campo neste sábado 

http://www.correiodoestado.com.br/rural/selecao-genomica-sera-apresentada-em-dia-de-
campo-neste-sabado/276427/  

Luiz Otávio 

18.  Embrapa participa da ExpoZebu Dinâmica 2016 http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,833206,Embrapa_participa_da_ExpoZebu_Di
namica_2016_,833206,4.htm  

(citação) 

19.  MG: Embrapa participa da ExpoZebu Dinâmica 
2016 

http://www.paginarural.com.br/noticia/227730/embrapa-participa-da-expozebu-dinamica-
2016  

(citação) 

20.  Governo do Estado lança campanha contra 
febre aftosa no próximo dia 3 

http://www.progresso.com.br/caderno-a/rural/governo-lanca-campanha-contra-febre-
aftosa-no-proximo-dia-3  

(citação) 
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21.  Pesquisador da Embrapa fala sobre diagnóstico 
da tuberculose bovina na FAO 

http://www.agorams.com.br/jornal/2016/04/pesquisador-da-embrapa-fala-sobre-
diagnostico-da-tuberculose-bovina-na-fao/  

Flábio Araújo  

22.  Pesquisador da Embrapa fala sobre diagnóstico 
da tuberculose bovina na FAO 

http://sna.agr.br/pesquisador-da-embrapa-fala-sobre-diagnostico-da-tuberculose-bovina-
na-fao/  

Flábio Araújo  

23.  Pesquisador da Embrapa fala sobre diagnóstico 
da tuberculose bovina na FAO 

http://www.agrolink.com.br/noticias/pesquisador-da-embrapa-fala-sobre-diagnostico-da-
tuberculose-bovina-na-fao_348914.html  

Flábio Araújo  

24.  Pesquisador da Embrapa fala sobre diagnóstico 
da tuberculose bovina na FAO 

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=32889&secao=Not%
EDcias  

Flábio Araújo  

25.  MS sedia simpósio internacional sobre gases de 
efeito estufa em junho 

http://sna.agr.br/ms-sedia-simposio-internacional-sobre-gases-de-efeito-estufa-em-junho/  Roberto Giolo 

26.  Projeto de melhoramento de braquiária convida 
pesquisadora para ministrar curso no Quênia 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/projeto-de-melhoramento-de-braquiaria-
convida-pesquisadora-para-ministrar-curso-no-quenia-142816  

Cacilda Valle 

27.  MS recebe em junho Simpósio Internacional 
sobre Gases de Efeito Estufa 

http://mspontocom.com.br/site/ms-recebe-em-junho-simposio-internacional-sobre-gases-
de-efeito-estufa/  

(citação) 

28.  Caminho certo para recuperar área degradada e 
ainda lucrar 

http://www.agrolink.com.br/noticias/caminho-certo-para-recuperar-area-degradada-e-
ainda-lucrar_348944.html  

Ademir Zimmer 

29.  Projeto de melhoramento de braquiária no 
Quênia conta com participação de pesquisadora 
da Embrapa 

http://agrolink.com.br/noticias/projeto-de-melhoramento-de-braquiaria-no-quenia-conta-
com-participacao-de-pesquisadora-da-embrapa_349240.html  

Cacilda Valle 

30.  Sistema São Mateus é capaz de recuperar até 
três milhões de hectares em MS 

http://www.agrolink.com.br/noticias/sistema-sao-mateus-e-capaz-de-recuperar-ate-tres-
milhoes--de-hectares-em-ms_349338.html  

Ademir Zimmer 

31.  Embrapa MT apresenta novas tecnologias em 
dia de campo sobre sistemas integrados 

http://agrolink.com.br/noticias/embrapa-mt-apresenta-novas-tecnologias-em-dia-de-
campo-sobre-sistemas-integrados_349667.html  

(citação Valéria 
Pacheco) 

32.  Cruzamento das raças canchim e nelore é opção http://agrolink.com.br/noticias/cruzamento-das-racas-canchim-e-nelore-e-opcao-para- Luiz Otávio 
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para elevar qualidade da carne elevar-qualidade-da-carne_349542.html  

33.  Programa Geneplus-Embrapa apresenta 
resultados da Prova de Avaliação de 
Desempenho do Senepol 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/programa-geneplus-embrapa-apresenta-
resultados-da-prova-de-avaliacao-de-desempenho-do-senepol-143123  

Gilberto Menezes 

34.  Acrimat leva conhecimento técnico da pecuária 
de corte a pecuaristas de MT 

http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/acrimat-leva-conhecimento-tecnico-da-
pecuaria-de-corte-a-pecuaristas-de-mt.html  

(citação Armindo 
Kichel) 

35.  Embrapa Sinop e Famato/Senar apresentam 
novas tecnologias para sistemas produtivos em 
MT 

http://www.agronoticiasmt.com.br/noticias/embrapa-sinop-e-famatosenar-apresentam-
novas-tecnologias-para-sistemas-produtivos-em-mt.html  

(citação Valéria 
Pacheco) 

36.  Palestras e plantões marcam participação da 
Embrapa na Expogrande que vai até o dia 17 de 
abril 

http://www.plantaonews.com.br/conteudo/show/secao/45/materia/142526/t/Palestras+e+
plant%F5es+marcam+participa%E7%E3o+da+Embrapa+na+Expogrande+que+vai+at%E9+o+
dia+17+de+abril  

Cleber Soares 

Denise Montagner 

37.  Público mato-grossense conhece novas 
tecnologias em dia de campo sobre sistemas 
integrados 

http://www.olhardireto.com.br/agro/noticias/exibir.asp?noticia=publico-mato-grossense-
conhece-novas-tecnologias-em-dia-de-campo-sobre-sistemas-integrados&edt=0&id=23159  

(citação Valéria 
Pacheco) 

38.  Embrapa participa da ExpoZebu Dinâmica 2016 http://www.agorams.com.br/jornal/2016/04/embrapa-participa-da-expozebu-dinamica-
2016/  

(citação) 

39.  Sindicato Rural de Campo Grande realiza 
Encontro de Tecnologias para Pecuária de Corte 

http://www.folhadedourados.com.br//noticias/economia/sindicato-rural-realiza-encontro-
de-tecnologias-para-pecuaria-de  

(citação Fabiana 
Villa)  

40.  MS vai sediar simpósio internacional sobre 
gases do efeito estufa 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/04/ms-vai-sediar-simposio-
internacional-sobre-gases-do-efeito-estufa.html  

Roberto Giolo 

41.  Sistema Famasul e Embrapa lançam simpósio 
sobre gases de efeito estufa 

http://www.acritica.net/editorias/agropecuaria/sistema-famasul-e-embrapa-lancam-
simposio-sobre-gases-de-efeito-estufa/165439/  

Roberto Giolo 

42.  Mato Grosso do Sul sedia simpósio 
internacional sobre gases de efeito estufa em 
junho 

http://www.agrolink.com.br/noticias/mato-grosso-do-sul-sedia-simposio-internacional-
sobre-gases-de-efeito-estufa-em-junho_349258.html  

Roberto Giolo 
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43.  Exigências do mercado fazem ovinocultor 
procurar saídas 

http://www.agrolink.com.br/noticias/exigencias-do-mercado-fazem-ovinocultor-procurar-
saidas_349567.html  

Fernando Reis 

44.  Mato Grosso do Sul sedia simpósio 
internacional sobre gases de efeito estufa em 
junho 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/mato-grosso-do-sul-sedia-simposio-
internacional-sobre-gases-de-efeito-estufa-em-junho-142823  

Roberto Giolo 

45.  Exigências do mercado fazem ovinocultor 
procurar saídas 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/exigencias-do-mercado-fazem-
ovinocultor-procurar-saidas-143076  

Fernando Reis 

46.  Sistema Famasul e Embrapa lançam simpósio 
sobre gases de efeito estufa no dia 05 de maio 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/sistema-famasul-e-embrapa-lancam-
simposio-sobre-gases-de-efeito-estufa-no-dia-05-de-maio-143452  

Roberto Giolo 

47.  Sistema FAMASUL e Embrapa lançam simpósio 
sobre gases de efeito estufa no dia 05 de maio 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/520273/sistema-famasul-e-embrapa-lancam-
simposio-sobre-gases-de-efeito-estufa-no-dia-05-de-maio.html 

Roberto Giolo 

    

48.  Artigo “Genômica e melhoramento genético em 
bovinos” 

http://sna.agr.br/genomica-e-melhoramento-genetico-em-bovinos/  Fabiane Siqueira 

49.  Artigo “Genômica e melhoramento genético em 
bovinos” 

http://noticiasdapecuaria.com.br/noticia/artigo-genomica-e-melhoramento-genetico-em-
bovinos  

Fabiane Siqueira 

50.  Artigo “Genômica e melhoramento genético em 
bovinos”  

http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/genomica-e-melhoramento-genetico-em-
bovinos-142935  

Fabiane Siqueira 
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