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Julho 
 
1. Senador Antonio Russo ressalta avanço da 'economia verde' de MS - 

http://www.midiamax.com/noticias/805368-
senador+antonio+russo+ressalta+avanco+economia+verde+ms.html 

 
2. Produtores de Santa Rita aprendem melhoramento de pastagens - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=89110 
 
3. Governador apresenta infraestrutura logística do Estado para empresa norueguesa de 

biofertilizantes - 
http://www.seprotur.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=118&id_comp=1068&id_reg
=179538&voltar=home&site_reg=136&id_comp_orig=567 

 
4. Passivo no pasto desconhecido - 

http://www.correiodopovo.com.br/Impresso/?Ano=117&Numero=282&Caderno=11&Not
icia=441531 

 
5. ESBAM Firma convênio com Embrapa e possibilita estágios voltados à produção 

bovina - http://www.esbam.edu.br/site/?p=2277 
 
6. Pastagem degradada produz 86% menos que área em boas condições, afirma 

pesquisador - http://tvterraviva.band.com.br/noticia.aspx?n=605192 
 
7. Produtividade de pastagem degradada é 86% menor, diz pesquisador - 

http://www.cenariomt.com.br/noticia.asp?cod=213274&codDep=6 
 
8. Sistemas de produção de grãos e fibras são alternativas para sustentabilidade da 

lavoura - http://www.odocumento.com.br/materia.php?id=399156 
 
9. Produtores rurais de Santa Rita do Pardo recebem capacitação para melhoramento de 

pastagens - http://www.senarms.org.br/imprensa-relese/impresa-release.php?id=2494 
 
10. Melhoramento genético em bovinos melhora qualidade de leilão de touros - 

http://ruralcentro.uol.com.br/noticias/58654/melhoramento-genetico-em-bovinos-
melhora-qualidade-de-leilao-de-touros 

 
11.  Recuperar a pastagem para continuar a crescer - 

http://www.campograndenews.com.br/artigos/recuperar-a-pastagem-para-continuar-a-
crescer 

 
12. Fundect realiza reunião da Rede Pró Centro-Oeste - 

http://fundect.ledes.net/?section=news&itemId=1162 
 

13.  Embrapa lança sua primeira cultivar de Brachiaria humidicola - 
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http://www.abn.com.br/editorias1.php?id=70749 
 
14. Régua de Manejo de Pastagem chega ao Planalto Central - 

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=26823&secao=Not
%EDcias 

 
15. Embrapa lança sua primeira cultivar de Brachiaria humidicola - 

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/noticias/2012/07/embrapa-lanca-sua-primeira-
cultivar-de-brachiaria-humidicola 

 
16. Importância da genômica para a pecuária de corte é tema de palestra no sindicato - 

http://www.srcg.com.br/noticias.php?id=8301 
 
17. Recuperação de pastagens tem início no diagnóstico da propriedade rural - 

http://www.senarms.org.br/imprensa-relese/impresa-release.php?id=2533 
 
18. Com 18 anos de pesquisa, Embrapa de Campo Grande lança nova Brachiaria 

humidicola - 
http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=234898&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat=
Not%C3%ADcias 

 
19.  Régua de Manejo de Pastagem chega ao Planalto Central - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2012/07/regua-de-manejo-de-pastagem-chega-ao-
planalto-central/ 

 
20.  Embrapa lança sua primeira cultivar de capim para pastagem brachiaria humidicola - 

http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2012/07/embrapa-lanca-sua-primeira-cultivar-de-
capim-para-pastagem-brachiaria-humidicola-3827302.html 

 
21. Abertura da 49ª Reunião Anual da SBZ é marcada por prêmios e homenagens - 

http://www.sondabrasil.com.br/new.asp?cod=9485&dpto=1 
 

22. Curso de melhoramento genético começa dia 5 na Embrapa  - 
http://www.cidadesms.com/noticias/63004-Curso-de-melhoramento-genetico-comeca-
dia-5-na-Embrapa-.html 

 
23. Técnico da JBS profere palestra dia 30 no Sindicato Rural de Cáceres - 

http://www.jornaloeste.com.br/?pg=noticia&idn=22027 
 
24.  Palestrante aborda cuidados com solo e recuperação de pastagens, em Bataguassu - 

http://www.campograndenoticias.com.br/economia/11300-palestrante-aborda-
cuidados-com-solo-e-recuperacao-de-pastagens-em-bataguassu.html 
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