(NOTÍCIAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À ANATER E À ATER)

Segunda-feira, 25 de novembro de 2019
23/11/2019 – AGÊNCIA SENADO
Comissão de Agricultura debaterá política nacional para o leite
Por requerimento do senador Dério Berger (MDB-SC), a Comissão de Agricultura (CRA) irá
debater com especialistas nesta quarta-feira (27), a partir das 10h, a produção nacional de leite.
Segundo o senador, a situação atual necessita de um debate entre todas as partes para
estabelecer uma política nacional para o setor.
Leia no site
23/11/2019 – AGÊNCIA BRASÍLIA
Agricultura familiar abastece 100% das escolas públicas do DF
A distribuição de frutas e verduras na rede pública subiu para mais de 82%; já o fornecimento de
alimentos como biscoitos caiu 600 toneladas.
Leia mais
23/11/2019 – GLOBO.COM
UFV assina convênio de cooperação para desenvolvimento da agricultura na África
Expectativa é que o local receba até 180 estudantes, em 2020. Objetivo é que as tecnologias
apresentadas nos cursos sejam replicadas e adaptadas nos países africanos.
Leia no site
23/11/2019 – DIÁRIO ON-LINE
Agricultura familiar garante alimento aos paraenses
De acordo com o último Censo Agropecuário, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), 85% dos estabelecimentos agrícolas do Pará são da agricultura familiar,
fazendo do setor o responsável por 38,65% do valor total da produção agrícola do Estado.
Leia no site
22/11/2019 – PORTAL DBO
Agricultura conectada e trabalho
Agricultura 4.0 está chegando aos poucos, é necessário antever problemas futuros e nos
prepararmos para dar soluções agora.
Leia no site
JR NOTÍCIAS
Turma de jovens rurais é formada no Extremo Oeste
Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, através da Epagri, em parceria
com o Ministério de Agricultura e Abastecimento e Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Anater).
Leia no site
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22/11/2019 – NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
CNC fecha parcerias para otimizar renda ao produtor
O Conselho Nacional do Café (CNC) vem realizando uma série de negociações e parcerias, em
novembro, para potencializar seu foco de atuação na geração de renda ao cafeicultor do país.
Pensando na redução dos custos de produção, o presidente da entidade, Silas Brasileiro, recebeu,
no dia 13, o presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater),
Ademar Silva Junior, e o assessor técnico da estatal, Juarez Tavora.
Leia no site
22/11/2019 – EMATER-RO
Recurso da educação poderá fortalecer serviços de assistência técnica e extensão rural
Reunidos em Brasília, no DF, para uma ampla discussão das ações de Ater, presidente das
Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural do país pedem mais recursos para
fortalecimento dos serviços prestados aos produtores rurais. O lançamento do pacto pela
reconstrução da Ater pública brasileira contou com a participação de entidades representativas de
setores como: Asbraer, Anater, Faser, Consepa e Contag, todos voltados para o desenvolvimento
do setor produtivo nacional.
Leia no site
22/11/2019 – NSC TOTAL
Programa AgroConsciente vai mudar diretriz da produção, diz secretário da Agricultura
O Governo do Estado de SC lançou, durante a comemoração dos 28 anos da Epagri, o programa
AgroConsciente, que tem como objetivo estimular a produção orgânica e reduzir o uso de
agrotóxicos nos cultivos tradicionais em que não é possível eliminar totalmente. O objetivo é usar
tecnologias e pesquisas para produção mais eficiente e com menos químicos.
Leia no site
22/11/2019 – AEN PARANÁ
Plano de desenvolvimento do Vale do Ivaí inclui agricultura e turismo
Mais de 120 lideranças de 28 municípios da região do Vale do Ivaí participaram do Fórum Regional
de Secretários Municipais do Planejamento, realizado no município de Faxinal, quinta-feira (21).
As lideranças locais receberam o Plano de Desenvolvimento do Vale do Ivaí, elaborado pela
equipe da Paraná Projetos, que prevê, entre outras ações, a valorização da agricultura familiar e
criação de uma rota cicloturística.
Leia mais
22/11/2019 – SP NOTÍCIAS
Secretaria de Agricultura fortalece ações de controle da raiva dos herbívoros
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio da Coordenadoria de Defesa
Agropecuária, é a executora do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros
(PECRH). Até o dia 10 de novembro deste ano, São Paulo contabilizou 181 casos positivos da
doença em herbívoros (bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos e ovinos), transmitida pelo morcego
hematófago (que se alimenta de sangue).
Leia no site
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