
 

 

Clipping 2012 
 

   

Junho 
 
1. Embrapa Gado de Corte: Sustentabilidade e inovação em 35 anos - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=87200 
 
2. Famasul atribui qualidade da carne de MS à Embrapa - 

http://www.aquidauananews.com/0,0,00,2773-200945-
FAMASUL+ATRIBUI+QUALIDADE+DA+CARNE+DE+MS+A+EMBRAPA.htm 

 
3. Formandos farão especialização na Embrapa - 

http://www.correiodoestado.com.br/noticias/formandos-farao-especializacao-na-
embrapa_150819/ 

 
4. Formandos da Escola Agrícola iniciam em julho especialização na Embrapa com 

parceria da UFMS e Governo do Estado - 
http://www.noticias.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=136&id_comp=1068&id_reg
=176758&voltar=home&site_reg=136&id_comp_orig=1068 

 
5. Russo participa dos 35 anos da Embrapa Gado de Corte - 

http://www.senado.gov.br/senadores/senador/antoniorusso/detalha_noticias.asp?codig
o=109390 

 
6. Embrapa Gado de Corte completa 35 anos - 

http://www.pantanalecoturismo.tur.br/NOTICIA-PANTANAL-3466-
EMBRAPA+GADO+DE+CORTE+COMPLETA+35+ANOS.htm 

 
7. Embrapa lança régua de manejo na festividade de seus 35 anos - 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=75482 
 

8. Embrapa Gado de Corte: sustentabilidade e inovação em 35 anos de atividades - 
http://www.agorams.com.br/jornal/2012/06/embrapa-gado-de-corte-sustentabilidade-e-
inovacao-em-35-anos-de-atividades/ 

 
9. Prefeito assina termo de cooperação com Embrapa Gado de Corte - 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/137bce0b38a95788 
 

10. Embrapa Gado de Corte lança nova tecnologia - 
http://bonitonoticias.com.br/noticia/embrapa-gado-de-corte-lanca-nova-tecnologia 

 
11. Embrapa Gado de Corte: sustentabilidade e inovação em 35 anos de atividades - 

http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/embrapa-gado-de-corte-
sustentabilidade-e-inovacao-em-35-anos-de-atividades/ 

 
12. Famasul apresenta experiências sustentáveis de sucesso na Rio+20 - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2012/06/famasul-apresenta-experiencias-
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sustentaveis-de-sucesso-na-rio20/ 
 

13. Pecuarista Rubens Catenacci participa da comemoração dos 35 anos da Embrapa 
Gado de Corte - http://www.alcinopolis.com/pecuarista-rubens-catenacci-participa-da-
comemoracao-dos-35-anos-da-embrapa-gado-de-corte,10,1,11326,leitura.htm 

 
14. Dejetos bovinos e esgoto podem ser usados para gerar energia em MS - 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2012/06/dejetos-bovinos-e-esgoto-
podem-ser-usados-para-gerar-energia-em-ms.html 

 
15. Especialista aponta que MS precisa recuperar 6% de pastagens ao ano - 

http://www.jptl.com.br/?pag=ver_noticia&id=49990 
 

16. Pesquisa da Embrapa atesta ativos ambientais do agronegócio de MS na Rio+20 - 
http://www.midiamax.com/noticias/802268-
pesquisa+embrapa+atesta+ativos+ambientais+agronegocio+ms+rio+20.html 

 
17. Rio+20: pesquisa da Embrapa atesta ativos ambientais de MS - 

http://www.agrolink.com.br/noticias/rio-20--pesquisa-da-embrapa-atesta-ativos-
ambientais-do-agroneg--243-cio-de-ms_150779.html 

 
18. Pesquisa da Embrapa atesta ativos ambientais do agronegócio de MS na Rio+20 - 

http://www.midiamax.com/noticias/802268-
pesquisa+embrapa+atesta+ativos+ambientais+agronegocio+ms+rio+20.html 

 
19.  Rio + 20: Geração de energia alternativa é um dos ativos ambientais de MS - 

http://www.fatimanews.com.br/noticias/rio-20-geracao-de-energia-alternativa-e-um-
dos-ativos-ambientais-de-m_134789/ 

 
20.  Com experiências de sucesso, MS mostra na Rio+20 que é possível aliar produção e 

sustentabilidade - http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=86307 
 
21.  ENTREVISTA: Confira a entrevista com Cleber Oliveira Soares - Chefe Geral da 

Embrapa Gado de Corte - 
http://www.noticiasagricolas.com.br/videos/entrevistas/106979-entrevista-confira-a-
entrevista-com-cleber-oliveira-soares---chefe-geral-da-embrapa-gado-de-corte.html 

 
22.  MS mostra Estado sustentável e pioneiro em programas de preservação na abertura 

da Rio+20 - http://www.radiocoracao.org/noticias/rio-20-ms-mostra-estado-
sustentavel-e-pioneiro-em-programas-de-preservacao 

 
23.  MS mostra na Rio+20 como aliar produção e sustentabilidade  - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=87822 
 
24. Rio + 20: Geração de energia alternativa é um dos ativos ambientais de MS - 

http://www.douradosnews.com.br/brasil-mundo/rio-20-geracao-de-energia-alternativa-
e-um-dos-ativos-ambientais-de-ms 

 

25.  Tecnologias podem permitir aumento da produção com ganhos ambientais - 
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http://www.agrosoft.org.br/agropag/221982.htm 
 
26.  Pesquisadores criam capim indicado para solos encharcados e pobres - 

http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/06/pesquisadores-criam-
capim-indicado-para-solos-encharcados-e-pobres.html 

 
27. Encontro Estadual promete discutir soluções para melhorar a pastagem degradada no 

MS - 
http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=233163&ed=Agroneg%C3%B3cio&cat
=Not%C3%ADcias 

 
28.  MS apresenta ações de sustentabilidade do agronegócio na Rio+20 -

http://www.agrodebate.com.br/_conteudo/2012/06/noticias/2776-ms-apresenta-acoes-
de-sustentabilidade-do-agronegocio-na-rio+20.html 

 
29.  MS apresenta integração na Rio+20 - http://www.correiodoestado.com.br/noticias/ms-

apresenta-integracao-na-rio-20_152350/ 
 
30.  Ex-ministro da agricultura palestrará aos produtores de MS - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=87996 
 
31.  Gestão de fazendas de gado de corte: o grande desafio da cadeia produtiva brasileira 

- http://www.beefpoint.com.br/radares-tecnicos/gerenciamento/gestao-de-fazendas-de-
gado-de-corte-o-grande-desafio-da-cadeia-produtiva-brasileira/ 

 
32.  MS apresenta integração na Rio+20 - http://www.correiodoestado.com.br/noticias/ms-

apresenta-integracao-na-rio-20_152350/ 
 
33.  Ex-ministro da agricultura palestrará aos produtores de MS - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=87996 
 
34.  Rio+20:Brasil é destaque no Dia da Agricultura e Desenvolvimento Rural - 

http://www.embrapa.br/embrapa/imprensa/noticias/2012/junho/4a-semana/rio-20-
brasil-e-destaque-no-dia-da-agricultura-e-desenvolvimento-rural 

 
35.  Aquecimento global e pecuária: o que todo pecuarista deve saber sobre ele - 

http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/sustentabilidade/aquecimento-global-e-
pecuaria-o-que-todo-pecuarista-deve-saber-sobre-ele/ 

 
36.  Contratações na agropecuária em MT aumentam 4% no acumulado do ano 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/06/contratacoes-na-agropecuaria-em-
mt-aumentam-4-no-acumulado-do-ano.html 

 
37.  MS tem aumento de 35% de crédito para safra agrícola - 

http://www.msnoticias.com.br/?p=ler&id=88241 
 
38.  “Atividades do Senar/MS se enquadram nos conceitos da Rio + 20”, afirma 

representante da CNA - http://www.pantanalnews.com.br/contents.php?CID=86632 
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39.  Cientista da Embrapa Gado de Corte oriente alunos do Instituto como escolher 
carreiras na área das exatas - 
http://www.lutherking.com.br/index.php?pagina=noticias-ver&codigo_noticia=83 

 
40.  Em MS, produtores se antecipam para não ter problemas com a seca - 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2012/06/em-ms-produtores-se-
antecipam-para-nao-ter-problemas-com-seca.html 

 
41.  A efetiva contribuição da Genômica para a cadeia da carne bovina - 

http://www.srcg.com.br/noticias.php?id=8222 
 

42.  Paralisação, Em MS, funcionários de duas das três unidades da Embrapa aderem a 
greve nacional - http://www.agrodebate.com.br/_conteudo/2012/06/noticias/2905-em-
ms-funcionarios-de-duas-das-tres-unidades-da-embrapa-aderem-a-greve-
nacional.html 

 

43. Senar/MS realiza encontro ProOvinos - 
http://www.noticias.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=136&id_comp=1068&id_reg
=178757&voltar=home&site_reg=136&id_comp_orig=1068 

 
44.  Palestrante aborda cuidados com solo e recuperação de pastagens, em Bataguassu - 

http://www.agorams.com.br/jornal/2012/06/palestrante-aborda-cuidados-com-solo-e-
recuperacao-de-pastagens-em-bataguassu/ 
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