(NOTÍCIAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À ANATER E À ATER)

Segunda-feira, 09 de março de 2020
07/03/2020 – FOLHA RONDONENSE
Anater destaca protagonismo da mulher no meio rural
Neste domingo, 08 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) destaca a importância da participação
das mulheres no meio rural, onde desempenham um papel multifuncional, especialmente na
agricultura familiar, impulsionando a produção de alimentos e o desenvolvimento socioeconômico
do País.
Leia mais
05/03/2020 - PORTAL EPAGRI
Agroindústrias da serra catarinense terão facilidade para vender fora do Estado
Com a mudança, a Epagri espera um grande avanço das pequenas agroindústrias familiares da
região.
Leia mais
07/03/2020 – VOZ DA BAHIA
Bahia dá início à primeira chamada pública de Assistência Técnica para mulheres rurais
Reconhecer o trabalho da mulher rural na unidade familiar. Com esse intuito, a Bahia dá início,
neste mês de março, Mês da Mulher, à execução da primeira chamada pública de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Ater) voltada para mulheres agricultoras familiares. O objetivo é atuar
na construção da autonomia econômica de 5,4 mil mulheres.
Leia no site
07/03/2020 – A GAZETA
Agricultores usam cultivo adensado para aumentar produção de café
Nessa modalidade, os pés ficam mais juntos e consomem menos espaço, possibilitando que uma
propriedade amplie o cultivo.
Leia no site
07/03/2020 – JORNAL ESTADO DE MINAS
Cultivo de 'sempre-vivas' garante agricultura que protege a natureza
Programa criado pela FAO identifica sistemas agrícolas que preservam técnicas ancestrais de
manejo e mantêm uma relação sustentável com a natureza. Brasil está prestes a entrar na lista.
Leia no site
06/03/2020 – PORTAL MAPA
Ministério publica regras para avaliação de produtividade de animais
A medida visa promover ganhos genéticos aos rebanhos nacionais.
Leia no site
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MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
07/02/2020 – FOLHA RONDONENSE: Anater destaca protagonismo da mulher no meio rural
As mulheres rurais são as responsáveis por mais da metade da produção de alimentos do
mundo, exercendo também um importante papel na preservação da biodiversidade
Neste domingo, 08 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) destaca a importância da participação
das mulheres no meio rural, onde desempenham um papel multifuncional, especialmente na
agricultura familiar, impulsionando a produção de alimentos e o desenvolvimento socioeconômico
do País.
Além de atuar no plantio, na colheita, no beneficiamento e na comercialização da produção, as
mulheres lideram associações e cooperativas, são empreendedoras, administradoras, e também
contribuem na qualificação do processo, atuando como extensionistas rurais.
Para o presidente da Anater, Ademar Silva Jr, a forma como a mulher se insere na organização
do processo produtivo é fundamental para o equilíbrio e a sucessão na agricultura familiar. “A
mulheres atuam com liderança e protagonismo, contribuindo de forma eficiente e efetiva para a
organização produtiva e na construção de soluções para superação das situações de
desigualdade”, avalia.
De acordo com a Associação Brasileira das Entidades Estaduais Assistência Técnica e Extensão
Rural (Asbraer), as mulheres representam cerca de um terço dos extensionistas rurais que
trabalham nas empresas associadas e, atualmente, sete unidades da Federação possuem uma
mulher como presidente da empresa de Ater pública – Amazonas, Bahia, Distrito Federal,
Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Também na direção da Asbraer as mulheres são destaque. São três mulheres nas diretorias
regionais e uma no Conselho Fiscal, sendo que a vice-presidente nacional é a presidente da
Emater-PA, Cleide Amorim, que também foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente de
uma empresa oficial de Ater no País, em 2011.
Mulheres provedoras
Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a
América Latina e o Caribe contam com cerca de 121 milhões de pessoas no meio rural, que
representam 20% da população total. Destas, 48% são mulheres.
De acordo com a FAO, as mulheres rurais são as responsáveis por mais da metade da produção
de alimentos do mundo, exercendo também um importante papel na preservação da
biodiversidade, na garantia da soberania e da segurança alimentar ao se dedicar a produzir
alimentos saudáveis.
No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 15 milhões de
mulheres vivem na área rural, o que representa 47,5% da população residente no campo. Mesmo
representando pouco menos da metade da população rural, a participação das mulheres na renda
familiar do campo é de 50,3%, sendo o Nordeste a região onde a colaboração monetária é maior.
Dados do instituto, divulgados no Censo Agropecuário 2017, também mostram que entre 2006 e
2017 a responsabilidade das mulheres pela administração dos estabelecimentos agropecuários
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passou de 12% para 18,7% do total de produtores rurais – são quase um milhão de mulheres a
mais na atividade, sendo que 40,5% das mulheres rurais brasileiras são responsáveis pela família
(únicas ou conviventes).
Dia Internacional da Mulher
Neste Dia Internacional da Mulher, a Anater felicita a todas as mulheres brasileiras, especialmente
as mulheres rurais, e reitera seu compromisso em trabalhar na formulação de projetos que possam
contribuir para a promoção e fortalecimento da participação feminina na agricultura familiar, para
que continuem sendo protagonistas nessa atividade que é a principal produtora dos alimentos que
chegam diariamente à mesa dos brasileiros, e que é tão importante para a sobrevivência da
humanidade.
Leia no site
05/03/2020 - PORTAL EPAGRI: Agroindústrias da serra catarinense terão facilidade para
vender fora do Estado
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) oficializou, em evento no dia 14 de
fevereiro, em Lages, a equivalência dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM) ao Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). Agora, o Consórcio
Intermunicipal Serra Catarinense (Cisama) está autorizado a fazer as auditorias para adesão ao
Sisbi-POA, antes feitas pelo MAPA. Isso significa que as agroindústrias da região que se
enquadrarem ao SIM poderão requerer a equivalência e vender seus produtos em todo o território
nacional.
Com a mudança, a Epagri espera um grande avanço das pequenas agroindústrias familiares da
região. Segundo os engenheiros-agrônomos James Smaniotto e Aziz Abou Hatem, que estiveram
no evento, a agricultura familiar serrana será a grande beneficiária dessa ação do Governo
Federal. “Agora as pequenas agroindústrias que se enquadrarem aos Serviços de Inspeção
Municipal poderão vender fora da região e do Estado e conquistar novos mercados para seus
produtos”, diz Aziz.
Assistência técnica
A Epagri presta assistência aos agricultores familiares e suas organizações na agregação de valor
à matéria-prima e aos produtos regionais, cada vez mais valorizados. “É o caso do queijo artesanal
serrano, da paçoca de pinhão, do mel de melato de bracatinga e de outros produtos, complementa
José Márcio Lehmann, Gerente Regional da Epagri em Lages.
Um exemplo bem-sucedido na região é a Frango Caipira Carú, de São José do Cerrito, que foi
assistida desde a fundação da associação e a montagem do abatedouro, além de receber recursos
do Banco Mundial via Programa SC Rural para instalação de 12 aviários e equipamentos para o
abatedouro. “Esses agricultores familiares foram beneficiados com R$299 mil, o que correspondeu
a 50% do projeto estruturante, e também por projetos do Pronaf feitos pela Epagri”, conta Aziz.
Atualmente, o grupo é assistido pela Epagri por meio do Programa Mais Gestão, da Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), e formou a Coopersalto – Cooperativa
de Produtores de Frango Caipira de São José do Cerrito. Essa será uma das primeiras
agroindústrias a conseguir o selo do SISBI-POA na região serrana catarinense.
Leia no site
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Telefone: (61) 3521-5801
www.anater.org
twitter.com/Anaterorg
facebook.com/anater.org
instagram.com/Anaterorg
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