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1. Conselho Estadual de Recursos Hídricos publica lista de entidades para processo 

eleitoral - http://www.jptl.com.br/?pag=ver_noticia&id=46467  
 
2. Estação de monta aumenta produção - 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=4&cid=76406 (Paula Miranda) 
 
3. Programa difunde conhecimentos sobre plantação de solos e pastagens - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2012/02/programa-difunde-conhecimentos-sobre-
plantacao-de-solos-e-pastagens/  (Armindo Kichel) 

 
4. 4º Curso de Melhoramento de Bovinos de Corte - PampaPlus - 

http://www.hereford.com.br/?bW9kdWxvPTAmY29ybW9kdWxvPSNmZmZmZmYmYX
JxdWl2bz1jb250ZXVkby5waHA=&cont=1257&menu=33  

 
5. Programa difunde conhecimentos sobre plantação de solos - 

http://douradosnews.com.br/regiao/programa-difunde-conhecimentos-sobre-
plantacao-de-solos (Armindo Kichel)  

 
6. Ataques de onças a ovelhas preocupa pesquisadores da Embrapa em MS - 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2012/02/ataques-de-oncas-ovelhas-
preocupa-pesquisadores-da-embrapa-em-ms.html (Fernando Reis, João Batista Catto 
e Cleber Oliveira Soares)  

 
7. Quarenta ovelhas foram atacadas por uma onça em uma fazenda em Terenos - 

http://msrecord.com.br/noticia/ver/69071/quarenta-ovelhas-foram-atacadas-por-uma-
onca-em-uma-fazenda-em-terenos  (João Batista Catto e Joel Ferreira da Silva) 

 
8. Onças pardas atacam ovelhas da Embrapa - 

http://www.correiodoestado.com.br/noticias/oncas-pardas-atacam-ovelhas-na-
embrapa_140821/ (Fernando Alvarenga Reis) 

 
9. Senar/MS incentiva o plantio de pastagens em Coxim e Bandeirantes - 

http://www.midiamax.com/noticias/785732-
senar+ms+incentiva+plantio+pastagens+coxim+bandeirantes.html (Armindo Kichel) 

  
10. MS poderia dobrar a produção na pecuária  - 

http://www.correiodoestado.com.br/noticias/ms-poderia-dobrar-a-producao-na-
pecuaria_140945/ (Armindo Kichel) 

 
11. Acrobustite bovina (umbigueira) e a importância da avaliação do sistema reprodutor 

de bovinos de corte - http://www.vetmaxi.com/2012/02/08/acrobustite-bovina-
umbigueira-e-a-importancia-da-avaliacao-do-sistema-reprodutor-de-bovinos-de-corte-
2/ 

 
12. Estação do Conhecimento é atração da Embrapa no Show Rural - 

http://www.showrural.com.br/blog/agricultura/estacao-do-conhecimento-e-atracao-da-

http://ruralcentro.uol.com.br/eventos/2141/workshop-de-ameacas-sanitarias-para-cadeias-produtivas-de-carnes
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embrapa-no-show-rural/ 
 
13. Ciclo de palestras para agricultores segue para Bandeirante - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=227329&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat
=Not%C3%ADcias (Armindo Kichel) 

 
14. Ataques de onças a ovelhas preocupam pesquisadores da Embrapa em MS - 

http://anco.cnpc.embrapa.br/noticias.php?sequencia=1165 (Fernando Alvarenga Reis  
e João Batista Catto) 

 
15. Embrapa apresenta tecnologias em feira, no Paraná - 

http://aphc.com.br/2012/02/embrapa-apresenta-tecnologias-em-feira-no-parana/  
 

16. Workshop em Bandeirantes aborda recuperação de pastagens - 
http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=80620  

 
17. Ataques de onças a ovelhas preocupa pesquisadores da Embrapa em MS - 

http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=81277 (Fernando Alvarenga Reis 
João Batista Catto e Cleber Oliveira Soares) 

 
18. Integração lavoura/pecuária floresta pode aumentar comércio de carne em MS - 

http://www.senarrn.com.br/site2011/imprensa.php?id=2928&titulo=integraaaacaaaao-
lavoura/pecuaaaaria-floresta-pode-aumentar-comaaaercio-de-carne-em-ms (Armindo 
Kichel e Clodoaldo Martins) 

 
19. Integração lavoura/pecuária floresta pode - 

http://fabov.com.br/site/noticias_d.php?cod=2676 (Armindo Kichel e Clodoaldo 
Martins) 

 
20. Produção de carne bovina aumentou 77% em 17 anos - 

http://www.douradosagora.com.br/brasil-mundo/economia/producao-de-carne-bovina-
aumentou-77-em-17-anos  

 
21. Embrapa Gado de Corte realiza VII Dinapec em março - 

http://www.capitaldopantanal.com.br/cdp/component/content/article/54-destaque-de-
corpo/12253--embrapa-gado-de-corte-realiza-vii-dinapec-em-marco.html (Websten 
Cesário da Silva e Pedro Paulo Pires) 

 
22. Embrapa aconselha a estação de monta para aumentar a produção em bovinos - 

http://www.revistaveterinaria.com.br/2012/02/17/embrapa-aconselha-a-estacao-de-
monta-para-aumentar-a-producao-em-bovinos/ (Paula Miranda) 

 
23. 4º Curso de Melhoramento de Bovinos de Corte - http://agroevento.com/agenda/4-

curso-melhoramento-bovinos-corte/  
 

24. Embrapa Gado de Corte realiza VII Dinapec em março - 
http://capitaldopantanal.com.br/cdp/esporte-e-lazer/12253--embrapa-gado-de-corte-
realiza-vii-dinapec-em-marco.html (Websten Cesário da Silva) 

 
25. Workshop debate ameaças sanitárias à cadeia da carne - 

http://www.conjunturaonline.com.br/novo/0,0,00,7116-172001-
WORKSHOP+DEBATE+AMEACAS+SANITARIAS+A+CADEIA+DA+CARNE.htm  
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26. Workshop debate ameaças sanitárias à cadeia da carne - 
http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=81468  

 
27. Ameaças sanitárias é tema de workshop em Campo Grande - 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=228106&ed=Agronegócio&cat=Notícia
s  
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