(NOTÍCIAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À ANATER E À ATER)

Quinta-feira, 02 de janeiro de 2020
02/01/2020 – PORTAL ANATER
O Terceiro Salto
A história dos brasileiros que fizeram o futuro chegar conta a trajetória de transformações
na área do alimento no Brasil, nos últimos 50 anos. Trata-se de uma verdadeira revolução,
construída a partir de uma plataforma de ciência, tecnologia e inovação que viabilizou a
produção de alimentos na zona tropical do planeta.

Assista ao vídeo

02/01/2020 – PORTAL ANATER

Definidas normas para fabricação artesanal de derivados de leite
As normas para produção artesanal de derivados de leite necessárias à concessão do Selo Arte
foram publicadas na segunda-feira (30/12), no Diário Oficial da União. A concessão do Selo Arte
permitirá a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, como queijos, embutidos,
derivados de mel e de pescados. A certificação é um sonho antigo de produtores artesanais, que
poderão acessar mais mercados e aumentar sua renda.
Leia no site
02/01/2020 - AGÊNCIA BRASÍLIA
Ação focada na valorização da área rural
Em 2019, a Emater-DF reforçou seu perfil de incentivadora da qualificação dos trabalhadores do
campo, com ajuda da tecnologia, e chegou a 150 mil atendimentos. Por meio de convênio da
Anater, que vai até abril de 2020, a Emater-DF tem prestado serviços de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater) a 500 famílias do grupo da agricultura familiar do DF. Só neste ano, foram
500 diagnósticos, 500 projetos produtivos, 2,5 mil visitas técnicas e 42 eventos coletivos de
formação, demandando recursos de pouco mais de R$ 540 mil.
Leia no site
02/01/2020 - AGÊNCIA PARÁ
Emater analisa projetos e metas cumpridas para o desenvolvimento rural em 2019
Quatro novos escritórios foram entregues pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado do Pará (Emater), no interior do Estado. O município de Santa Bárbara, na Região
Metropolitana de Belém ganhou uma Unidade de Referência Tecnológica (URT), que trabalha com
manejo de abelha sem ferrão. A implantação da unidade faz parte de convênio entre a Emater e
a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). Para o ano de 2020, a
Emater vai fortalecer a aplicação de créditos rurais nos 144 municípios paraenses.
Leia no site
02/01/2020 – SURGIU
Ruraltins tem balanço positivo e assegura recursos de R$ 30 milhões para ações
estratégicas em 2020
Para valorizar a agricultura familiar e o produtor rural, respeitando a vocação agrícola de cada
região, o Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins
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(Ruraltins), desenvolve ações prioritárias como estratégia de crescimento regional. São
programas, convênios e parcerias que, com a assistência técnica e extensão rural, vêm
contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário, principalmente a
agricultura familiar.
Leia no site
02/01/2020 – INDEPENDENTE
Emater regional prestou 170 mil atendimentos em extensão rural em 2019
O gerente regional adjunto da Emater-RS/Ascar, Carlos Lagemann, falou sobre o balanço de
atividades desempenhadas pela entidade em 2019 na região dos vales do Taquari e Caí. A
entidade de extensão rural prestou assistência a 21 mil pessoas, com 170 mil atendimentos —
uma média de 8 atendimentos por empreendimento rural.
Leia no site
02/01/2020 – PORTAL EMATERCE
Com 263 vagas, concurso da Ematerce é homologado
O concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) foi
homologado, na sexta-feira (27), pelo governador Camilo Santana. São 263 vagas para agente de
assistência técnica e extensão rural e de agente auxiliar de assistência técnica e extensão rural.
Leia no site
02/01/2020 – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ
Governo vai focar ações na agricultura familiar
Depois de 50 anos vacinando o gado contra febre aftosa, o Paraná finalmente ficou livre da
obrigação de vacinar o rebanho de bovinos e de bubalinos. Num balanço sobre as ações
executadas em 2019, o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara,
destaca que essa foi uma grande conquista dos produtores, das entidades e do Governo do
Estado, que venceram uma importante etapa rumo à conquista definitiva que será o
reconhecimento internacional do Estado como área livre de febre aftosa, sem vacinação.
Leia no site
02/01/2020 – CANAL RURAL
Confira 7 fatos que marcaram o setor de agricultura familiar em 2019
O fortalecimento do cooperativismo e assistência técnica para que agricultores familiares possam
ser incluídos em cadeias produtivas foram prioridade do governo em 2019.
Leia no site
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