(NOTÍCIAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À ANATER E À ATER)

Segunda-feira, 27 de abril de 2020
26/04/2020 – Globo Rural
Cartilha de higiene
O Ministério da Agricultura (Mapa) e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Anater) criaram uma cartilha com medidas de higiene para o período de colheita, no transporte e
no alojamento dos trabalhadores. O documento reúne 35 orientações alinhados com as diretrizes
do Ministério da Saúde, para assegurar a saúde das pessoas envolvidas na colheita de produtos
vegetais.
Leia no site
26/04/2020 – MONEY TIMES
Cartilha orienta proteção dos agricultores contra a covid-19
Leia no site
25/04/2020 – SAGRES ON LINE
Mapa e Anater lançam cartilha com medidas de higiene para o período de colheita
Leia no site
24/04/2020 – EBC
Cartilha orienta agricultores sobre proteção contra a covid-19
As instruções são protetivas à saúde dos trabalhadores
Leia no site
24/04/2020 – REVISTA CAFEICULTURA
Mapa e Anater lançam cartilha com medidas de higiene para o período de colheita
O documento reúne 35 orientações visando a segurança das pessoas envolvidas na colheita de
produtos vegetais e estão alinhadas com as diretrizes do Ministério da Saúde.
Leia no site
24/04/2020 – DINHEIRO RURAL
Cartilha orienta agricultores sobre proteção contra a covid-19
Leia no site
24/04/2020 – O BOM DA NOTÍCIA
Coronavírus: Cartilha orienta produtores sobre a colheita das safras
Leia no site
24/04/2020 – AGRO EM DIA
Coronavírus: Cartilha orienta produtores sobre a colheita das safras
Leia no site
_____________________________________________________________________________
CLIPPING DE NOTÍCIAS - ANATER
Página 1 de 2

24/04/2020 – AGROLINK
Coronavírus acelera criação de feiras online no Paraná
As lojas online têm ganhado cada vez mais espaço em praticamente todos os setores, inclusive
na compra de alimentos.
Leia no site
23/04/2020 – CANAL RURAL
Produção da Embrapa precisa chegar até o produtor, afirma presidente da Anater
Ademar Silva Júnior, presidente da Anater, destacou a importância da transferência de tecnologias
O Ministério da Agricultura tem dado atenção para todos os segmentos do agro e a Ministra Tereza
Cristina tem demonstrado cuidado especial com o agronegócio familiar e com o produtor de médio
porte. Um sinal dessa atenção vem com a retomada das ações da ANATER – Agência Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural. A Agência tem a função de promover o acesso dos
produtores às novas tecnologias.
Ademar Silva Jr, atual presidente da ANATER destaca a importância da transferência de
tecnologia. “Nós temos a Embrapa, um centro de pesquisas que oferece uma gama de
conhecimento para facilitar a vida do produtor, precisamos fazer com que a produção da Embrapa
chegue até o produtor”, afirma Ademar.
Com as medidas de contenção ao novo coronavírus, as ações da ANATER estão paradas e devem
ser retomadas no mês de maio. A Agência estuda a implementação de uma plataforma virtual para
prestar atendimento aos extensionistas e produtores.
Leia no site

________________________________
Assessoria de Comunicação Anater
Jornalista: Jerusia Arruda
Telefone: (61) 3521-5801
www.anater.org
twitter.com/Anaterorg
facebook.com/anater.org
instagram.com/Anaterorg

_____________________________________________________________________________
CLIPPING DE NOTÍCIAS - ANATER
Página 2 de 2

