(Publicações veiculadas na imprensa que fazem referência à Anater.)
Sexta-feira, 17 de junho de 2019.
14/06/2019 – PORTAL GOVERNO DO CEARÁ
Técnicos da Anater destacam trabalho de cooperativas e Ematerce no Mais Gestão
A segunda comunidade visita pela comitiva da Anater, os técnicos puderam conhecer a realidade
e o crescimento de um dos setores que mais tem se desenvolvido na agricultura familiar cearense,
as cooperativas. No Sítio Carneiro, também em Juazeiro do Norte, os técnicos visitaram a
Cooperativa dos Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais do Cariri.
Leia a notícia
14/06/2019 – PORTAL GOVERNO DO CEARÁ
Comitiva da Anater visita comunidades do Projeto Dom Hélder e Mais Gestão no Ceará
Em visita ao município de Juazeiro do Norte, Região do Cariri, técnicos da Anater (Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural) visitaram comunidades beneficiadas com o
Projeto Dom Hélder Câmara. A visita tem o objetivo de acompanhar o trabalho de Ater que é
coordenado pela Ematerce junto a agricultores familiares de baixa renda. Projeto será
desenvolvido até 2020 em 85 municípios cearenses.
Leia a notícia
14/06/2019 – JORNAL BOA VISTA
Emater capacita famílias indígenas
Aproximadamente 120 famílias indígenas Caingangues (Reserva Indígena do Votouro) e
Guaranis, de Benjamin Constant do Sul, beneficiárias do Programa Fomento às Atividades
Produtivas Rurais, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), com
execução da Emater/RS-Ascar, participaram de uma capacitação, nesta terça e quarta-feira (11 e
12/06), realizada no município.
Leia a notícia
14/06/2019 – AGÊNCIA PARÁ
Emater discute políticas públicas na Região do Baixo Tocantins
O município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, recebeu, esta semana, uma equipe de
extensionistas rurais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
(Emater) para debater novos rumos e diretrizes do planejamento territorial de produção na região,
como dendê, pimenta do reino, açaí, coco, mandioca, além da atividade de pesqueira.
Leia a notícia
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14/06/2019 – PORTAL GOVERNO DO CEARÁ: Técnicos da Anater destacam trabalho de
cooperativas e Ematerce no Mais Gestão
A segunda comunidade visita pela comitiva da Anater, os técnicos puderam conhecer a realidade
e o crescimento de um dos setores que mais tem se desenvolvido na agricultura familiar cearense,
as cooperativas. No Sítio Carneiro, também em Juazeiro do Norte, os técnicos visitaram a
Cooperativa dos Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais do Cariri.
Atualmente, a Cooperativa dos Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais do Cariri
fornecem produtos para sete municípios da região como Caririaçu, Altaneira, Missão Velha, Lavras
da Mangabeira, Barbalha, Nova Olinda e no próprio Juazeiro do Norte, onde fica sediada a
cooperativa formada por 170 agricultores familiares.
A variedade de produtos comercializados vem fortalecendo a estrutura institucional e econômica
da entidade, que recebe apoio do Programa Mais Gestão, uma parceria da Anater com execução
no Ceará da Ematerce.
Ocupando uma área concedida pelo Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra às Secas),
a cooperativa, presidida pelo produtor Francisco Ferreira Filho, mais conhecido por De Assis,
percorreu uma longa etapa desde 2013 para chegar nos padrões de produção, atendimento e
comercialização atuais, com 15 mil pés de abacaxi, 400 pés de manga e 400 de abacate, uma
unidade de fabricação de bolos, uma de beneficiamento de polpa de frutas e uma terceira de
produção de carne, onde chega a vender R$45mil/mês via Pnae (Programa Nacional de
Alimentação Escolar), programa do Governo Federal com os municípios do país, onde as escolas
podem adquirir até 30% dos produtos da agricultura familiar.
A área irrigada por micro aspersão também cultiva goiaba, graviola, abacaxi, manga e mamão.
Atualmente, a cooperativa fornece também para o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), o
PAA Conab, feiras livres e as vendas institucionais já não agregam toda a produção dos
cooperados, que também vendem individualmente com o uso da DAP (Declaração de Aptidão ao
Pronaf), amparados legalmente pela cooperativa.
“Desde o começo contamos com o apoio da Ematerce, ainda quando éramos uma associação do
açude, os técnicos nos assessoram montando projeto junto ao Banco do Nordeste, o Sérgio
Linhares, o Lóssio ou outro técnico sempre vem quando precisamos. Com o Luz para Todos foi
assim, quando não tínhamos energia, orientação para trabalhar com máquinas roçadeiras para
aproveitamento de toda matéria orgânica do solo”, enfatiza De Assis.
O treinamento e a capacitação também foram decisivos para o incremento produto e o
melhoramento das condições de trabalho para os associados. Segundo o diretor da Anater
Benjamin Maranhão, o intercâmbio entre cooperativas para aprimoramento produtivo é uma
política do Ministério da Agricultura, como já acontece entre os estados do Rio Grande do Sul e
Alagoas.
Além do fardamento, a cooperativa conta com transporte com câmara refrigerada para
armazenamento de carne, máquinas agrícolas e unidade equipada para beneficiamento de polpa
de fruta.
Protagonismo feminino e familiar
Para o presidente da Ematerce Antônio Amorim, o Mais Gestão e o Projeto Dom Hélder são atores
fundamentais para a formação de uma nova mentalidade sócio econômica no campo. “Na
comunidade do Junco vimos como pouco investimento é capas de alterar a realidade de muitas
pessoas, da horticultura, avicultura até o artesanato e suas variedades. E aqui, no Sítio Carneiro,
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percebemos a evolução de um processo de trabalho, de engajamento das famílias, dos jovens e
mulheres, do manejo da inovação e tecnologia na produção”, destacou Amorim.
No Sítio Carneiro, atualmente, 45 mulheres participam da cooperativa, desde a parte
administrativa a produtiva, com um impacto sócio econômico dentro e fora da comunidade onde
vivem. Vanderleia de Matos Lima, 32 anos trabalha na cozinha da fábrica de bolos e já planeja
fazer a própria casa. “Antes eu era dona de casa, mas quando surgiu a chance de vir trabalhar
aqui há três anos não perdi. Tô muito animada!”, disse a cozinheira.
Leia no site
14/06/2019 – PORTAL GOVERNO DO CEARÁ: Comitiva da Anater visita comunidades do
Projeto Dom Hélder e Mais Gestão no Ceará
Em visita ao município de Juazeiro do Norte, Região do Cariri, técnicos da Anater (Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural) visitaram comunidades beneficiadas com o
Projeto Dom Hélder Câmara. A visita tem o objetivo de acompanhar o trabalho de Ater que é
coordenado pela Ematerce junto a agricultores familiares de baixa renda. Projeto será
desenvolvido até 2020 em 85 municípios cearenses.
Desenvolvimento, compromisso e resultados. Essas situações poderiam traduzir de alguma
maneira a realidade do Projeto Dom Hélder Câmara atualmente no Estado do Ceará. Antes das
8h, desta quarta-feira (12), a comitiva formada por três técnicos da Anater, da Ematerce e do
Projeto Dom Hélder Câmara chegam à propriedade do agricultor familiar José Milton Aureliano
Sousa, 53 anos, no Sítio Junco, a cerca de 25 quilômetros da sede em Juazeiro do Norte.
A comitiva acompanhou durante a visita ação desenvolvida pelo projeto Mais Gestão, também sob
a coordenação executiva da Ematerce.
Dedinho como é mais conhecido em toda a comunidade é um dos beneficiários do projeto que
começou a ser desenvolvido em 2018 e, agora em sua segunda etapa, contemplará 85 municípios
cearenses beneficiando 5.344 mil produtores rurais em situação de baixa renda ou extrema
pobreza. O produtor recebeu a primeira parcela do total de R$2,4mil e já mostrou o potencial de
trabalho e desenvolvimento econômico que o programa de fomento é capaz de atingir.
Com R$1mil da primeira parcela, Dedinho já comprou material para confecção de artesanato e
cerâmica, um galinheiro e ainda comprou alguns porcos para iniciar a atividade de suinocultura.
Durante a visita dos técnicos da Anater e Ematerce, o agricultor que ainda ajuda o filho com uma
horta, já pediu pra permissão para com a segunda etapa do recurso, adquirir material de
construção para ampliar o espaço do artesanato onde a nora trabalha.
Economia integrada
Inicialmente, o projeto não prevê aplicação do recurso em tijolo, telha, cimento, mas segundo o
diretor técnico da Anater Benjamin Maranhão, como o projeto prevê melhorias nas atividades
iniciadas e acompanhadas pelo técnico de campo, neste caso, a melhoria do trabalho com o
artesanato, não tem problema nenhum. “O projeto tem esse grande objetivo de fomentar as
potencialidades já vocacionadas de cada região, comunidade e agricultores, incrementando a
economia local e criando uma estrutura de renda para toda a família”, explicou o diretor técnico
Benjamin.
O Projeto Dom Hélder Câmara será executado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Ematerce) em parceria com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Anater) e a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead) num
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total de investimentos de R$19,5 milhões pelo período de 30 meses sendo 13,3 milhões pela Sead
e R$6,2 milhões referente ao trabalho dos técnicos da Ematerce.
Além do diretor técnico da Anater Benjamim Maranhão (foto abaixo), a visita da comitiva do
órgão no Ceará foi formada pelo analista de projeto Flamarion Alencar e o analista de contrato
Alan Kássio Pereira. Pela Ematerce, acompaharam a visita o presidente e o diretor técnico
Antônio Amorim e Itamar Lemos, Sérgio Linhares, gerente do escritório da em Juazeiro do Norte,
o coordenador regional Francisco Lóssio da Rocha e Elcileide Mendonça, técnica de
Desenvolvimento Social da empresa e do Mais Gestão no município do Crato. Os técnicos do
Projeto Dom Hélder Câmara Alan e Emábilie, que acompanham as ações nas comunidades,
também complementaram a comitiva.
No Ceará, os técnicos da Anater irão se reunir durante a semana com representantes de outras
instituições (organizações não-governamentais) que executam projetos financiados pela entidade
como o Instituto Flor do Piquí, através do “Mais Gestão” e ações em regularização fundiária e
Projeto Dom Hélder Câmara, o Idef (Instituto para o Desenvolvimento da Economia Familiar) em
projetos de regularização fundiária e crédito fundiário, o Cetra (Centro de Estudos do Trabalho e
Assessoria ao Trabalhador) com o Projeto Dom Hélder Câmara e a ONG Cactus, que atua com o
projeto Dom Hélder e o Mais Gestão. No total, 85 municípios serão atendidos pela Ematerce e 35
pelas Ong´s.
Leia no site
14/06/2019 – JORNAL BOA VISTA: Emater capacita famílias indígenas
Aproximadamente 120 famílias indígenas Caingangues (Reserva Indígena do Votouro) e
Guaranis, de Benjamin Constant do Sul, beneficiárias do Programa Fomento às Atividades
Produtivas Rurais, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), com
execução da Emater/RS-Ascar, participaram de uma capacitação, nesta terça e quarta-feira (11 e
12/06), realizada no município. Durante os dois dias foram repassadas orientações voltadas a
diversas ações e atividades que vêm sendo realizadas através de projetos produtivos que visam
a qualificação da produção para autoconsumo das famílias.
A extensionista social da Emater/RS-Ascar, Mariéli Luccas, falou sobre as principais ações
realizadas até o momento e destacou a importância do papel das mulheres no contexto da
alimentação da família. A engenheira agrônoma Andreia Maccari falou sobre a criação de frangos
e manejo de horta; e a assistente técnica Regional Social, Nádia da Rosa, abordou o resgate e a
diversidade alimentar. Também chamou atenção para que as famílias evitem “a dependência de
externa de alimentos.
Através do projeto produtivo já foram realizadas ações, individuais e coletivas, como produção de
horta e pomar, artesanato, criação de aves (para produção de ovos e carne), entre outras. A
capacitação contou ainda com a participação dos caciques Darci Borges, do vice-cacique Odair
Amantino, e do presidente do Conselho da Comunidade, Gezen Garcia, entre outras lideranças
indígenas.
Na oportunidade, a psicóloga Jéssica Haiduck falou sobre a campanha do agasalho e o secretário
municipal de Assistência Social, Airton Franceschi, expôs sobre o programa habitacional. Na
região do Alto Uruguai, além de Benjamin Constant do Sul, o projeto atende 22 famílias indígenas
de Erebango e 18 famílias de quilombolas de Sertão. O Programa Fomento às Atividades
Produtivas Rurais tem como objetivo contribuir para a inclusão e emancipação social e produtiva
e melhoria de qualidade de vida de famílias de povos e comunidades tradicionais do Rio Grande
do Sul.
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Leia no site
14/06/2019 – AGÊNCIA PARÁ: Emater discute políticas públicas na Região do Baixo
Tocantins
O município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, recebeu, esta semana, uma equipe de
extensionistas rurais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
(Emater) para debater novos rumos e diretrizes do planejamento territorial de produção na região,
como dendê, pimenta do reino, açaí, coco, mandioca, além da atividade de pesqueira.
A região do Baixo Tocantins representa 10% do território do Estado do Pará e é formada por 11
municípios, daí a importância de fortalecer as relações com municípios, secretarias de meio
ambiente e agricultura para discutir o tema. "Vamos levar fomento e políticas públicas para o
agricultor. Para isso, é preciso todo um planejamento estratégico, afinal, há uma gama de
oportunidades na região e o produtor precisa estar preparado", comenta Geovanny Farache,
supervisor regional da região do Baixo Tocantins.
Ainda de acordo com o supervisor, a Emater vai precisar do apoio dos órgãos competentes para
prestar assistência técnica e extensão rural de qualidade. "É necessária à participação das
prefeituras municipais nesta empreitada. Vamos sugerir um termo de adesão a cada prefeitura da
região, de acordo com cronograma de visitas técnicas", explicou.
A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) é parceira da Emater na
promoção, estímulo e implementação de programas de assistência técnica e extensão rural ao
produtor.
Estiveram presentes os coordenadores locais da Emater dos municípios de Abaetetuba, Tailândia,
Igarapé-Miri, Barcarena, Cametá, Baião, Limoeiro do Ajuru, Acará, Mocajuba e Moju.
Leia no site
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