(NOTÍCIAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À ANATER E À ATER)

Terça-feira, 19 de novembro de 2019
18/11/2019 – JORNAL MONTES CLAROS
Parceria entre Anater e Senar vai levar desenvolvimento para produtores do semiárido
Projeto vai beneficiar mais de 17 mil produtores dos nove estados nordestinos e parte de Minas
Gerais, e em dois anos chegará a 230 municípios onde vivem 1,7 milhões de pessoas.
Leia no site
18/11/2019 – AGRONEWS BRASIL
Parceria entre Anater e Senar vai levar desenvolvimento para produtores do semiárido
Leia no site
18/11/2019 – AGÊNCIA PARÁ
Belém sedia assembleia que reúne Emateres do Brasil
Belém sedia, pela segunda vez, na próxima quinta e sexta-feira (21 e 22), a Assembleia Geral
Ordinária da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Asbraer).
Leia no site
18/11/2019 – DIÁRIO DO NORDESTE
Ministra quer apoio do Banco Mundial para o AgroNordeste
Leia no site
18/11/2019 – ISTO É
‘Agricultura que exporta não tem nada a ver com Amazônia’, diz ministra
Leia mais
18/11/2019 – REPÓRTER BRASIL
Maior concentração de terras revelada pelo Censo Agropecuário incentiva desmatamento
e conflitos
Leia no site
18/11/2019 – RPA NEWS
Secretaria da Agricultura autoriza mais R$ 15 milhões para Seguro Rural
Produtores rurais do Estado de São Paulo terão mais recursos do Seguro Rural para se proteger
das alterações climáticas.
Leia no site
18/11/2019 – A CRÍTICA
MS passa a ter Calendário de Produção da Agricultura Familiar
Leia no site
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MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
18/11/2019 – JORNAL MONTES CLAROS: Parceria entre Anater e Senar vai levar
desenvolvimento para produtores do semiárido
Projeto vai beneficiar mais de 17 mil produtores dos nove estados nordestinos e parte de
Minas Gerais, e em dois anos chegará a 230 municípios onde vivem 1,7 milhões de pessoas.
Agricultores atendidos pelo AgroNordeste vão receber assistência técnica através da parceria
entre a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar). O projeto Prospera Semiárido, lançado na quarta-feira (13/11),
vai beneficiar mais de 17 mil produtores dos nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais, e
em dois anos chegará a 230 municípios onde vivem 1,7 milhões de pessoas.
Na solenidade de lançamento, em Brasília/DF, a ministra Tereza Cristina (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento) explicou que o AgroNordeste é voltado para pequenos e médios
produtores que já comercializam parte da produção, mais ainda encontram dificuldades para
expandir o negócio. “Vamos ter as pessoas saindo da linha da pobreza no meio rural, produzindo,
gerando riqueza e tendo estímulo para melhorar cada vez mais”.
O AgroNordeste foi elaborado a partir dos estudos das cadeias produtivas que têm relevância
socioeconômico e potencial de crescimento na região. Entre elas, o arroz, leite, mel, frutas, ovinos
e caprinos, crustáceos e cachaça. A escolha dos municípios levou em conta o clima, solo, recursos
naturais, situação agrária, agropecuária, de infraestrutura e socioeconômica das localidades.
A parceria com a Anater e o Senar prevê a implantação de controles gerenciais em 100% das
propriedades atendidas, apoio ao empreendedorismo, inovação e implantação de tecnologias de
gestão, produção e boas práticas agropecuárias, e aumento da produtividade e lucratividade das
propriedades rurais atendidas.
Leia no site
18/11/2019 – AGÊNCIA PARÁ: Belém sedia assembleia que reúne Emateres do Brasil
Belém sedia, pela segunda vez, na próxima quinta e sexta-feira (21 e 22), a Assembleia Geral
Ordinária da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Asbraer). O evento será realizado no Salão Carajás do Hotel Princesa Louçã, na capital
paraense. O governador do Pará, Helder Barbalho, participará da solenidade de abertura, às 8h30
do dia 21 (quinta-feira).
A 56ª edição reúne dirigentes e representantes de todas as 27 Emateres de todo o Brasil (incluindo
a do Distrito Federal). A presidente da Emater-Pará, Cleide Amorim, que é a atual vice-presidente
da entidade, fará a abertura, em conjunto com o presidente da Asbraer, Nivaldo Magalhães.
Atualmente, o órgão paraense atende mais de 70 mil famílias com regularidade, nas mais diversas
áreas de atuação. Os planos para os próximos anos são expansão e qualificação do serviço, com
cada vez mais acesso a tecnologias, crédito rural e demais políticas públicas.
Estão confirmados o secretário de Estado de Desenvolvimento agropecuário e da Pesca do Pará,
Hugo Suenaga; o presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Bruno Kono, e representantes
nacionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Ministério da
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Anater).
Algumas das pautas são a análise do cenário político da Ater atual, diálogos e as parcerias entre
as Emateres, o contexto atual da Amazônia Legal e apresentação de estudos científicos, como a
aplicação de tanino no abacaxi, do pesquisador Rêmulo Carvalho, da Empresa Paraibana de
Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), da Paraíba.
Leia no site
________________________________
Assessoria de Comunicação Anater
Jornalista Responsável: Jerusia Arruda
Telefone: (61) 3521-5801
www.anater.org
twitter.com/Anaterorg
facebook.com/anater.org
instagram.com/Anaterorg
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