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(NOTÍCIAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À ANATER E À ATER)

Quarta-feira, 23 de outubro de 2019
22/10/2019 – PORTAL ANATER
Câmara do agro 4.0 promove debate sobre conectividade e novas tecnologias para o meio
rural
O objetivo da Câmara é implementar ações destinadas à expansão da internet no meio rural, ao
aumento da produtividade no campo, e à difusão de novas tecnologias para o agronegócio.
Leia mais
22/10/2019 – PORTAL ANATER
Aprovada emenda de R$ 250.000.000,00 para Ater na Comissão de Agricultura da Câmara
dos Deputados
Nesta terça-feira (22) a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados aprovou emenda no valor de R$ 250 milhões para a
assistência técnica e extensão rural.
Leia mais
22/10/2019 – AGÊNCIA PARÁ
Emater discute gestão pública e planejamento na região sul e sudeste
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) realizou, em
Marabá, o I Encontro de Gestores da região sul e sudeste que reúne 21 municípios de abrangência
da regional Marabá, e 15 de Conceição do Araguaia. O encontro discutiu gestão pública e
administrativa para potencializar as ações das atividades de assistência técnica na região.
Leia no site
22/10/2019 – CANAL RURAL
Agricultura: secretário de SP fala de demandas e ações de incentivo ao setor
O corte de quase 60% no orçamento da assistência técnica e extensão rural deve inviabilizar
projetos do Governo Federal. De acordo com o secretário de agricultura e abastecimento de São
Paulo, Gustavo Junqueira, o trabalho principal em torno do desenvolvimento rural e principalmente
para a agricultura familiar, gira em torno da modernização do sistema de assistência técnica para
a atualidade e ainda sofre com algumas dificuldades.
Assista ao vídeo
22/10/2019 – SUL 21
Representantes sindicais lançam campanha em defesa do serviço prestado pela Emater/RS
Na reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul, representantes do Fórum de Representação Sindical lançaram uma campanha
em defesa do serviço prestado pela ASCAR-EMATER/RS. Intitulada ‘S.O.S EMATER:
Desenvolvimento Econômico, Ambiental e Social, só com Extensão Rural’ a mobilização foi criada
em razão da ausência de informações sobre o Grupo de Trabalho que discute a personalidade
jurídica da Emater.
Leia no site
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22/10/2019 - PORTAL DA CÂMARA
Agricultura aprova isenção de IPI para vinho colonial produzido por agricultor familiar
A lei considera vinho colonial aquele feito com no mínimo de 70% de uvas colhidas no imóvel do
agricultor.
Leia no site
22/10/2019 – G1
Na terra da pecuária, agricultura familiar também é destaque
Com produção sustentável, pequenos produtores de Corumbá e Ladário contribuem para
preservação do meio ambiente.
Leia no site
22/10/2019 – ÉPOCA
Governo vai lançar programa para incentivar agricultura orgânica
Após a crise internacional com as queimadas na Amazônia, o governo lançará um programa para
incentivar a agricultura orgânica. O Programa Nacional de Insumos para a Agricultura Orgânica,
batizado de Programa Bioinsumos, será anunciado em cerimônia no Palácio do Planalto no mês
que vem. A primeira etapa do projeto terá orçamento de R$ 10 milhões.
Leia no site
MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
22/10/2019 – PORTAL ANATER: Câmara do Agro 4.0 promove debate sobre conectividade
e novas tecnologias para o meio rural
O objetivo da Câmara é implementar ações destinadas à expansão da internet no meio rural,
ao aumento da produtividade no campo, e à difusão de novas tecnologias para o
agronegócio.
Na primeira reunião da Câmara do Agro 4.0, nesta terça-feira (22), durante a programação da 16ª
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece até domingo no Pavilhão de Exposições
do Parque da Cidade, em Brasília/DF, representantes dos diversos órgãos e instituições que
compõem o colegiado empreenderam um debate sobre conectividade e difusão de novas
tecnologias para o meio rural.
Resultado de um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o objetivo da
Câmara do Agro 4.0 é implementar ações destinadas à expansão da internet no meio rural, ao
aumento da produtividade no campo, e à difusão de novas tecnologias e serviços inovadores,
principalmente nas pequenas e médias propriedades rurais. O grupo também pretende estimular
a capacitação profissional dos produtores rurais para manipular as novas tecnologias no mundo
agro.
Na abertura dos trabalhos, na manhã desta terça-feira, os secretários de Inovação,
Desenvolvimento Rural e Irrigação do Mapa, Fernando Camargo, e de Empreendedorismo e
Inovação do (MCTIC), Paulo César Rezende de Carvalho Alvim destacaram a importância da
reunião para aproximar os membros e para elencar e discutir os temas prioritários da Câmara. “A
proposta é articular e alinhar ações para o agronegócio frente aos desafios vivenciados pelo setor”,
explica Fernando Camargo.
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Na reunião foi apresentado o estudo feito pela ESALQ/Usp para mapear a situação da
conectividade no Brasil. Os resultados preliminares mostram que menos de 4% do território
nacional é conectado à internet e que há uma demanda por pelo menos 5.600 antenas para
melhorar a oferta de banda larga no país.
A Câmara do Agro 4.0 também conta com ampla participação da academia, institutos de ciência
e tecnologia, iniciativa privada e demais atores relevantes do ecossistema de inovação no
contexto do agronegócio nacional.
A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) é uma das parceiras, e
durante a reunião, o presidente Ademar Silva Jr destacou a importância da união da pesquisa,
ensino e extensão rural para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. “Temos
conversado muito com nossos parceiros, tentando quebrar alguns paradigmas, em especial, sobre
transferência de tecnologia. Estamos fazendo um trabalho em conexão com a Embrapa, de forma
que a Anater possa ser esse braço de assistência técnica e extensão rural (Ater), para levar a
tecnologia ali desenvolvida até o produtor rural. E entendemos que essa conexão poderia ser feita
com outras instituições, como universidades e centros de pesquisa, que têm muito conhecimento
que pode ser levado para o campo de forma prática e acessível”, pondera.
Ademar Jr também ressaltou a importância da participação das empresas estaduais de Ater, as
Emateres, na Câmara do Agro 4.0. “Precisamos trazer esses braços, através da Asbraer, para
fortalecer a conexão entre o que está sendo discutido aqui com a ponta, que é o produtor rural no
campo. Sabemos das dificuldades que os estados enfrentam para prestar serviços de Ater, e
participar desse fórum é fundamental para que possam ser inseridos nesse processo de
construção que está sendo empreendido aqui”, reforça.
Além das Emateres, o presidente da Anater também destacou que muitas empresas estão
organizadas para prestar assistência técnica em todo o Brasil. “Temos um universo de cerca de
4,5 milhões de produtores rurais que recebem pouco ou nenhum tipo de assistência técnica, ou
seja, é um universo enorme. Acreditamos na Ater como vetor de tecnologia e inovação, mas
precisamos envolver todas essas instituições e empresas que podem contribuir para superar esse
desafio”.
No período da tarde, os participantes se dividiram em quatro grupos de trabalho, par debater sobre
desenvolvimento; tecnologia e inovação; cadeias produtivas e desenvolvimento de fornecedores;
conectividade no campo e desenvolvimento profissional.
Leia no site
22/10/2019 – PORTAL ANATER: Aprovada emenda de R$ 250.000.000,00 para Ater na
Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados
Nesta terça-feira (22) a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados aprovou emenda no valor de R$ 250 milhões para a
assistência técnica e extensão rural.
O deputado Zé Silva (Solidariedade/MG) afirmou que a assistência técnica e extensão rural é um
serviço básico tão importante quanto a saúde, educação e segurança e por isso precisa de
alocação de recursos para manter esse serviço fundamental à sociedade em perfeito
funcionamento.
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“Talvez a última esperança do agricultor ter a presença do Estado Brasileiro são os extensionistas
rurais. Por tanto colocar recursos aqui na Comissão de Agricultura, tanto no PPA quanto na LOA,
é quase que um dever cívico brasileiro de defender esse serviço tão fundamental, tão essencial
como é a saúde, a educação e a segurança do povo brasileiro”, afirmou o deputado.
Segundo o parlamentar, os estados colocam R$ 2 milhões na assistência técnica e extensão rural.
Além desse recurso, o Governo Federal precisa colocar pelo menos R$ 500 milhões para manter
a Ater funcionando em todo o país. “É preciso que o Governo Federal coloque pelo menos R$ 500
milhões. Ao destinarmos R$ 250 milhões estamos garantindo metade da expectativa do Governo
Federal”, informou.
O deputado Zé Silva falou ainda, na Comissão, que no dia 7 de novembro acontecerá um encontro
de todas as Emateres e demais entidades públicas de Ater, para propor outras fontes de
financiamento para que até 2022 a Ater Pública possa ter outras fontes de recursos, além do
Ministério da Agricultura, de pelo menos mais R$ 1,5 bilhão. Segundo o IBGE, apenas 20% dos
agricultores recebem algum tipo de assistência técnica. Nesse sentido, com o aumento do recurso,
os dirigentes das Ateres Públicas, por meio da Asbraer, pretendem ampliar o atendimento aos
agricultores familiares e pequenos agricultores gerando ainda mais emprego e renda.
Além do montante aprovado para assistência técnica e extensão rural, a comissão aprovou
também emendas para o Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar (R$
15.000.000.000,00), Programa de Pesca e Aquicultura (R$ 5.000.000.000,00), Programa Defesa
Agropecuária (R$ 1.100.000.000,00), Governança Fundiária (R$ 3.500.000.000,00), Pesquisa e
Inovação Agropecuária (R$ 1.350.000.000,00), Programa Agropecuária Sustentável (R$
250.000.000,00), Programa de Aquisição de Alimentos (R$ 200.000.000,00) e Reforma Agrária
Sustentável (R$ 600.000.000,00).
Leia no site
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