Segunda-feira, 15 de julho de 2019.
13/07/2019 – O NORTÃO
A ASBRAER está fechada com a ANATER

A declaração foi feita pelo presidente da Asbraer, Nivaldo Magalhães, durante
encontro realizado em Brasília.
Leia a notícia
13/07/2019 – PORTAL ANATER
Anater e Asbraer constroem agenda positiva para o sistema de Ater
Durante o encontro, foram discutidas medidas para alinhamento das ações dos projetos realizados
em parceria entre a Anater e as empresas associadas da Asbraer.
Leia a notícia
13/07/2019 – PORTAL ASBRAER
A ASBRAER está fechada com a ANATER
A declaração foi feita pelo presidente da Asbraer, Nivaldo Magalhães, durante encontro realizado
em Brasília.
Leia a notícia
13/07/2019 – PORTAL ANATER
Representantes do Codesul propõem agenda conjunta com a Anater
A proposta é desenvolver uma agenda positiva para incluir nos projetos e ações da Anater
mulheres que trabalham na agricultura familiar nos Estados que integram o Codesul
Leia a notícia
12/07/2019 – JORNAL BOA VISTA
Emater/RS-Ascar capacita associados de cooperativas de leite do Alto Uruguai
Os desafios para a atividade leiteira e as Instruções Normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento (Mapa), que tratam das as novas exigências de qualidade do leite,
pautaram a atividade técnica realizada com produtores de Benjamim Constant do Sul, nesta
quinta-feira (11/07), no salão paroquial. A atividade integra as ações operacionais do programa
Mais Gestão, executadas pela Emater/RS-Ascar e efetuadas através de um contrato de parceria
com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
Leia a notícia
12/07/2019 – JORNAL BOM DIA
Emater/RS-Ascar capacita associados de cooperativas de leite do Alto Uruguai
Os desafios para a atividade leiteira e as Instruções Normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento (Mapa), que tratam das as novas exigências de qualidade do leite,
pautaram a atividade técnica realizada com produtores de Benjamim Constant do Sul, nesta
quinta-feira (11/07), no salão paroquial. A atividade integra as ações operacionais do programa
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Mais Gestão, executadas pela Emater/RS-Ascar e efetuadas através de um contrato de parceria
com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
Leia a notícia
14/07/2019 – GLOBO RURAL
Frio intenso e geada causam estragos na produção rural de pelo menos três estados
Agricultores e pecuaristas do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais começam a calcular os
prejuízos deixados pelo gelo.
Leia a notícia
13/07/2019 – AGÊNCIA BRASÍLIA
Emater vai implantar, até o final do ano, as primeiras creches rurais do DF
Até 2022, outras seis – cada uma com capacidade para atender 30 crianças em período integral
– estarão em funcionamento
Leia a notícia
13/07/2019 – FOLHA SE SÃO PAULO
Agricultura familiar é essencial para a segurança alimentar
Atividade está exposta a fragilidades que podem prejudicar o seu desenvolvimento
Leia a notícia
13/07/2019 – CORREIO DO ESTADO
Tereza Cristina recebe vice-ministros da Agricultura nesta semana
Evento antecede reunião de ministros de cinco países em Bonito
Leia a notícia

MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
13/07/2019 – O NORTÃO: A ASBRAER está fechada com a ANATER

A declaração foi feita pelo presidente da Asbraer, Nivaldo Magalhães, durante
encontro realizado em Brasília.
Em encontro realizado nesta quinta-feira (11/07), em Brasília/DF, com o propósito
de construir uma agenda positiva para alinhar as ações dos projetos realizados em
parceria entre a Agência Nacional de assistência Técnica e Extensão Rural (Anater)
e as empresas associadas da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer), o presidente Nivaldo Moreno de
Magalhães afiançou que a Asbraer está fechada com a Anater. “Esse encontro está
sendo muito importante por nos dar a oportunidade de traçar metas, discutir
propostas e dar encaminhamento para a solução das dificuldades. Com certeza, nós
da Asbraer e a Anater estamos juntos para o bem da agricultura familiar brasileira.
A Asbraer está fechada com a Anater”, declarou.
Com pouco mais de 60 dias na presidência da Anater, o presidente Ademar Silva Jr
explicou que nesse período fez uma análise de todos os projetos em execução.
“Estamos trabalhando para ajustar os projetos ao novo contexto político e
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econômico do País e à nova perspectiva de Estado, mas ressaltamos que estamos
aqui para promover um alinhamento, de forma que a missão da Anater de fortalecer
e reestruturar o setor no Brasil possa ser cumprida, com a parceria, apoio e
participação efetiva dos Estados. São muitas as dificuldades e queremos buscar,
junto com vocês, soluções possíveis de execução para avançarmos rumo ao nosso
objetivo maior, que é promover mais qualidade de vida para o produtor rural e o
desenvolvimento rural sustentável do Brasil”.
A presidente Edilene Steinwandter disse que a Epagri vem enfrentando algumas
dificuldades para acompanhar as demandas dos projetos em parceria, como
aquisição de equipamentos mais modernos para utilizar o aplicativo do Sistema de
Gestão de Ater, o SGA Mobile, e também para cumprir as metas do plano de
trabalho, devido ao contingenciamento de recursos. “Desde 2017, a Epagri mantém
uma parceria muito interessante com a Anater, com os projetos Piloto, Diversificação
da Cultura do Tabaco e o Programa Ater Mais Gestão. E esses projetos estão
fortalecendo o que a Epagri já desenvolvia no meio rural, mas com um olhar
diferenciado, com um aporte de recurso também interessante. Com a nossa
expertise e conhecimento, somados à capacitação e os recursos disponibilizados
pela Anater, podemos entregar à sociedade catarinense um trabalho mais
qualificado, com resultados que venham ao encontro da missão da nossa empresa,
que é desenvolver o meio rural com sustentabilidade, trazendo para a população
alimentos seguros, limpos, visando a renda do agricultor, a preservação ambiental
e o desenvolvimento social das comunidades. Precisamos do apoio e da parceria da
Anater para manter esses resultados”, destaca.
Para Gustavo Laterza, presidente da Emater-MG, é fundamental a parceria das
Emateres com a Anater para a implementação de políticas públicas e atendimento
às famílias rurais. “Em Minas temos uma parceria muito profícua, com vários projetos
sendo desenvolvidos, levando essa oportunidade ao campo. Para nós é
fundamental que a Anater continue forte e continue fazendo essa agenda positiva
com as Emateres visando subsidiar recursos e construir ações que possam
promover o desenvolvimento no campo”, conclui.
ENCAMINHAMENTOS
Ao final do encontro, o presidente Nivaldo Magalhães informou que a Asbraer
realizará assembleia-geral no dia 07 de agosto, em Brasília/DF, reunindo
representantes das associadas de todos os estados. O presidente da Anater se
comprometeu em apresentar na assembleia-geral o resultado da análise dos
projetos que estão sendo realizados em parceria com as Emateres e as proposta
para superar as eventuais dificuldades com a operação com o SGA Mobile.
Leia no site

13/07/2019 – PORTAL ANATER: Anater e Asbraer constroem agenda positiva para o
sistema de Ater
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Durante o encontro, foram discutidas medidas para alinhamento das ações dos projetos
realizados em parceria entre a Anater e as empresas associadas da Asbraer.
Em reunião nesta quarta-feira (26/06), o presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Anater), Ademar Silva Jr, e a presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Pará (Emater–PA), Cleide Amorim retomaram o diálogo para
fortalecimento da parceria entre as duas instituições. A reunião ocorreu na sede da Anater, em
Brasília/DF.
A presidente da Emater destacou a importância da parceria com a Anater e disse que a proposta
é torná-la ainda mais efetiva. “O Pará integra o Projeto Piloto da Anater, com atendimento a 1000
agricultores familiares em 40 municípios. As ações estão previstas até 2020 e já executamos
90% das atividades previstas. Nossa proposta é concluir o projeto e iniciar nova parceria, de
forma que a Emater possa dar continuidade ao trabalho”, explica.
Segundo a presidente, as ações do Projeto Piloto possibilitaram a atualização do trabalho dos
técnicos no campo. “Fazer Ater no Pará é um desafio porque o Estado possui uma grande
dimensão geográfica, enorme diversidade produtiva com grandes produções como cacau e açaí,
a agricultura familiar forte, tem a diversidade da população com o ribeirinho, o extrativista, o
indígena, regiões inteiras formadas por assentamentos da Reforma Agrária, e precisamos nos
reinventar para realizar um serviço de Ater que abarque toda essa diversidade. As ações do
Projeto Piloto estão contribuindo para ampliar o acesso do produtor à uma assistência técnica
diferenciada, especialmente nas atividades coletivas, qualificando ainda mais a produção”,
avalia.
O presidente Ademar Silva Jr explica que a Anater está sensível e é parceira da Emater no
enfrentamento desses desafios. “Estamos analisando os projetos em execução pela Anater,
identificando as demandas e avaliando as propostas de novos projetos para desenhar um
planejamento que assegure a continuidade e a ampliação da assistência técnica em todas as
regiões do país”, afiança.
Reunião
Também participaram da reunião Mariana Ferreira Matias, diretora-executiva da Associação
Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer), Deyse
Souza, gestora de Projetos da Emater-PA e Fabrício Sena, assessor jurídico da Anater.
Leia no site
13/07/2019 – PORTAL ANATER: Representantes do Codesul propõem agenda conjunta
com a Anater
A proposta é desenvolver uma agenda positiva para incluir nos projetos e ações da Anater
mulheres que trabalham na agricultura familiar nos Estados que integram o Codesul
O presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), Ademar Silva
Jr, recebeu nesta quinta-feira (11/07), em Brasília/DF, a vice-governadora de Santa Catarina
Daniela Cristina Reinehr, acompanhada da secretária Especial de Cidadania do Mato Grosso do
Sul, Luciana Azambuja Roca, da secretária-adjunta Maria Thereza Trad, e da secretária do
Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), Magda Correa.
Durante a audiência, a comitiva relatou ao presidente a necessidade de se desenvolver uma
agenda positiva para a inclusão, nos projetos e ações da Anater, das mulheres trabalham na
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agricultura familiar nos Estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do
Sul, que integram o Codesul.
O presidente Ademar Jr ressaltou que, historicamente, as mulheres sempre tiveram papel
destacado no desenvolvimento da agricultura, sendo as principais responsáveis pela garantia da
segurança alimentar e nutricional das famílias. “O Brasil tem um papel de protagonismo mundial
na produção de alimentos, e certamente não teria alcançado resultados tão relevantes sem
participação da mulher na organização do processo produtivo da agricultura familiar. Temos uma
relevante participação das mulheres produtoras rurais nos projetos da Anater e podemos
percebemos que elas estão cada vez mais conscientes do seu papel e fazendo valer seus direitos
e o reconhecimento do trabalho que desenvolvem. Uma proposta que tenha o objetivo de fortalecer
ainda mais essa participação é sempre muito bem-vinda ”, acolhe.
A vice-governadora Daniela Cristina Reinehr comemora a possibilidade de construir uma agenda
conjunta com a Anater. “Saio daqui muito contente com esse sinal verde de uma agenda positiva
que podemos desenvolver juntos para beneficiar nossas mulheres catarinenses e dos demais
estados que compõem o Codesul, mulheres que vivem no campo e que tanto precisam desta
atenção”.
Para Luciana Azambuja, é muito importante que se reconheça a participação das mulheres nos
pequenos arranjos produtivos locais. “Ao sinalizar positivamente, o presidente Ademar Jr abre
portas para que a gente possa pensar alguns projetos, algumas ações, e retornar para uma
próxima conversa, definindo ações eficazes e efetivas nos estados do Codesul com nossas
mulheres fronteiriças, com nossas mulheres do campo”, completa.
Leia no site
12/07/2019 – JORNAL BOA VISTA: Emater/RS-Ascar capacita associados de cooperativas
de leite do Alto Uruguai
Os desafios para a atividade leiteira e as Instruções Normativas 76 e 77 do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento (Mapa), que tratam das as novas exigências de qualidade do leite,
pautaram a atividade técnica realizada com produtores de Benjamim Constant do Sul, nesta
quinta-feira (11/07), no salão paroquial. A atividade integra as ações operacionais do programa
Mais Gestão, executadas pela Emater/RS-Ascar e efetuadas através de um contrato de parceria
com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
O Programa abrange 124 cooperativas. Na região administrativa do Escritório Regional de Erechim
são contempladas dez cooperativas, entre elas a Cooperativa dos Pequenos Agropecuaristas de
Erval Grande (Cooperval). O objetivo é qualificar as ações em seis áreas funcionais dos
empreendimentos: governança, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de produção e
processos, gestão comercial e gestão socioambiental.
Com a Cooperval, a Emater/RS-Ascar está realizando uma rodada de reuniões com os
associados, focando na área de produção e processos. O doutor em Agroecossistemas e
assistente técnico regional em Sistemas de Produção Animal da Emater/RS-Ascar, Vilmar
Fruscalso, e o médico veterinário Frederico Modri Neto, da Unidade de Cooperativismo de
Erechim, repassaram informações sobre qualidade do leite e a conjuntura atual e perspectivas
futuras da atividade leiteira. Também foram abordados os fatores que influenciam a percepção e
o sucesso do produtor de leite
Conforme Vilmar Fruscalso, adotar um sistema bem definido de produção, profissionalizar-se,
buscar assistência técnica qualificada e continuada, aliado à estipulação de metas com
autorresponsabilidade são fundamentais para o sucesso da granja leiteria.
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Para a diretoria da Cooperval, o Programa Mais Gestão é uma grande oportunidade de aperfeiçoar
as mais variadas áreas funcionais, principalmente no setor de produção e processos, onde é
trabalhada a capacitação dos associados. A reunião técnica contou com a presença do vicepresidente da Cooperval, Giovani Tessaro, e técnicos da cooperativa.
Além de Erval Grande, as reuniões técnicas já foram realizadas em Faxinalzinho, Itatiba do Sul
Barão de Cotegipe, São Valentim e Benjamim Constant do Sul, com a participação mais de 150
associados.
Além da Cooperval, as atividades de qualificação na área do leite do Programa Mais Gestão estão
sendo desenvolvidas com as cooperativas Copaal (Aratiba) e Casa (Sananduva).
Leia a notícia
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