(NOTÍCIAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À ANATER E À ATER)

Quinta-feira, 28 de novembro de 2019
28/11/2019 – DE OLHO NA CIDADE
Projeto gratuito que vai atender mais de 8 mil produtores na BA será lançado em Feira
Será lançado na próxima segunda-feira, 2 de dezembro, em Feira de Santana, o “Prospera
Agropecuária Semiárido”, maior projeto gratuito da história do País voltado exclusivamente para a
região semiárida. Em todo o Brasil, serão mais de 17 mil produtores beneficiados com Assistência
Técnica e Gerencial só na primeira etapa do programa – que acontecerá por dois anos. A Bahia
terá o maior número de produtores atendidos. O projeto é uma parceria do Ministério da
Agricultura, através da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), o
Senar Central (Brasília) e as administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural. Além da Bahia, o programa vai acontecer em outros nove estados: Alagoas, Ceará,
Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Leia no site
27/11/2019 – AGÊNCIA BRASIL
Jovem no campo contribui para modernizar agricultura, diz especialista
Autoridades, acadêmicos e gestores públicos e privados estão preocupados com a quantidade de
jovens que têm deixado o campo para tentar a vida na cidade. O assunto foi destaque na abertura
do Seminário Alimento e Sociedade – Estado Geral da Alimentação no Brasil, promovido hoje (27),
em Brasília, pelo Instituto Fórum do Futuro.
Leia no site
27/11/2019 – OLHANDO A NOTÍCIA
Ministra defende a criação de mecanismos para manter mulheres e jovens no campo
A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) disse nesta quarta-feira (27)
que a manutenção das mulheres e dos jovens no campo é fundamental para o desenvolvimento
da atividade agropecuária do país. A declaração foi feita durante discurso de abertura do
Seminário Alimento e Sociedade, evento realizado na sede da representação brasileira do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA Brasil).
Leia no site
27/11/2019 – DE OLHO NA CIDADE
Agricultura familiar movimenta a economia no país
A agricultura familiar é um dos principais setores que fomentam o crescimento econômico do
Brasil. Dados mais recentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam que
existem 4,4 milhões de famílias agricultoras no país, o que faz com que o cultivo de alimentos em
pequena escala já seja responsável pela produção de metade do que é consumido por brasileiros.
Ainda de acordo com o último Censo Agropecuário, a agricultura familiar é considerada a atividade
principal da economia de municípios com até 20 mil habitantes, além de ser fonte de renda para
40% da população brasileira e 70% das ocupações de trabalho.
Leia no site
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