
Clipping 2014 
 
 
Abril 
 
1. Saiba como manter seu pasto mais produtivo no outono - 

http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2014/04/saiba-como-manter-seu-pasto-mais-produtivo-
no-outono-4466061.html (Valéria Pacheco) 

 
2. Fazenda Terra Boa é a campeã das campeãs do Fazenda Sustentável - 

http://revistagloborural.globo.com/Colunas/fazenda-sustentavel/noticia/2014/04/fazenda-terra-
boa-e-campea-das-campeas-do-fazenda-sustentavel.html 

 
3. Diagnóstico de gestação em bovinos: quanto mais cedo, melhor o manejo - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/04/diagnostico-de-gestacao-em-bovinos-quanto-mais-
cedo-melhor-o-manejo/ (Alessandra Nicacio) 

 
4. Dia de campo apresentou sistema de integração diferenciado para o Bolsão de MS - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/04/dia-de-campo-apresentou-sistema-de-integracao-
diferenciado-para-o-bolsao-de-ms/ (Ademir Zimmer) 

 
5. Diagnóstico de gestação em bovinos: quanto mais cedo, melhor o manejo - 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=4&cid=195511 (Alessandra Nicacio) 
 
6. Veja a programação completa da Expogrande 2014 - 

http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=116318 
 
7. Higienização de propriedade rural é ferramenta eficiente para combater moscas - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=262430&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=Not%C
3%ADcias (Paulo Cançado) 

 
8. Embrapa 41 anos: trabalhos da Embrapa Gado de Corte são destacados durante solenidade - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2014/04/embrapa-41-anos-trabalhos-da-embrapa-gado-de-
corte-sao-destacados-durante-solenidade/  

 
9. Famasul abre vacinação contra febre aftosa - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=262535&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=Not%C
3%ADcias 

 
10. Planalto e Pantanal iniciam vacinação contra febre aftosa em Mato Grosso do Sul - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/planalto-e-pantanal-iniciam-vacinacao-contra-febre-
aftosa-em-mato-grosso-do-sul/26612/ 

 
11. Abertura simbólica da vacinação contra a febre aftosa - 

http://famasul.com.br/fotos_internas/abertura-simbolica-da-vacinacao-contra-a-febre-
aftosa/126/ (FOTOS) 

 
12. Famasul abre hoje vacinação contra febre aftosa - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/famasul-abre-hoje-vacinacao-contra-febre-
aftosa/26549/ 

 
13. Proposta do Mais Inovação II é levar tecnologia para o campo - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/proposta-do-mais-inovacao-ii-e-levar-tecnologia-para-o-
campo/26543/ 
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14. Higienização de propriedade rural é ferramenta eficiente no combate de mosca - 

http://famasul.com.br/assessoria_interna/higienizacao-de-propriedade-rural-e-ferramenta-
eficiente-no-combate-de-mosca/26512/ (Paulo Cançado) 

 
15. Embrapa completa 41 anos e destaca papel preventivo das pesquisas - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/embrapa-completa-41-anos-e-destaca-papel-
preventivo-das-pesquisas/26495/ 

 
16. Resultados do Programa Mais Inovação serão apresentados em Três Lagoas - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/resultados-do-programa-mais-inovacao-serao-
apresentados-em-tres-lagoas/26475/ 

 
17. Diagnóstico de gestação em bovinos: quanto mais cedo, melhor o manejo - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/diagnostico-de-gestacao-em-bovinos-quanto-mais-
cedo-melhor-o-manejo/26363/ (Alessandra Nicacio) 

 
18. Sistema de Integração Lavoura e Pecuária é destaque em MS - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/sistema-de-integracao-lavoura-e-pecuaria-e-destaque-
em-ms/26161/ (Ademir Zimmer) 

 
19. Saiba como manter seu pasto mais produtivo no outono - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/saiba-como-manter-seu-pasto-mais-produtivo-no-
outono/26103/ (Valéria Pacheco) 

 
20. Embrapa mostra resultados do sistema ILP durante Dia de Campo - 

http://famasul.com.br/noticias_interna/embrapa-mostra-resultados-do-sistema-ilp-durante-dia-
de-campo/26129/ (Ademir Zimmer) 

 
21. Vacinação contra brucelose passa a ser obrigatória - 

http://www.noticiasdapecuaria.com.br/noticia/vacinacao-contra-brucelose-passa-a-ser-
obrigatoria (Gracia Rosinha) 

 
22. Artigo “Pecuária Brasileira: Pequenas atitudes, grandes resultados” - Por Sergio Raposo - 

http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,663845,Pecuaria_Brasileira_Pequenas_atitutes_
grandes_resultados_-_Por_Sergio_Raposo_de_Medeiros_,663845,4.htm 

 
23. Artigo “Pecuária Brasileira: Pequenas atitudes, grandes resultados Sergio Raposo de 

Medeiros (Pesquisador Nutrição Animal – Embrapa Gado de Corte)” - 
http://bbcnews.com.br/noticia/136867-pecuaria-brasileira-pequenas-atitutes-grandes-
resultados-sergio-raposo-de-medeiros-pesquisador-nutricao-animal-embrapa-gado-de-
corte.html 

 
24. Artigo “Brucelose bovina: desafios e perspectivas”, por Gracia Rosinha - 

http://famasul.com.br/artigos_interna/brucelose-bovina-desafios-e-perspectivas/26505/ 
 

25. Artigo “Brucelose bovina: desafios e perspectivas”, por Gracia Rosinha - 
http://www.atribunanews.com.br/artigos/brucelose-bovina-desafios-e-perspectivas-gracia-
maria-soares-rosinha 

 
26. Artigo “Brucelose bovina: desafios e perspectivas”, por Gracia Rosinha - 

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?secao=Artigos%20Especiais
&id=30124 

 
27. Artigo “Brucelose bovina: desafios e perspectivas”, por Gracia Rosinha - 

http://www.miti.com.br/ce2/?a=noticia&nv=_6Nykft7T71-I_ids8kFog 
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28. Artigo “Pecuária Brasileira: Pequenas atitudes, grandes resultados Sergio Raposo de 
Medeiros - http://famasul.com.br/artigos_interna/pecuaria-pequenas-atitutes-grandes-
resultados/26089/ 

 
29. Artigo “Pecuária Brasileira: Pequenas atitudes, grandes resultados Sergio Raposo de 

Medeiros - http://www.agorams.com.br/jornal/2014/04/pecuaria-brasileira-pequenas-atitutes-
grandes-resultados/ 
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