(NOTÍCIAS QUE FAZEM REFERÊNCIA À ANATER E À ATER)

Quinta-feira, 23 de julho de 2020
22/07/2020 – JORNAL MONTES CLAROS
Mulheres lideram 30% das famílias assistidas pela Anater
As mulheres desempenham um importante papel no processo produtivo, além de contribuir
efetivamente para construir caminhos para superação das situações de desigualdades.
Leia no site
22/07/2020 – EMATER RS
Mulheres lideram 30% das famílias assistidas pela Anater
Do total de famílias assistidas pela Anater, cerca de 30% são dirigidas por mulheres, que atuam
no plantio, na colheita, no beneficiamento e na comercialização dos seus produtos; lideram
associações e cooperativas; são empreendedoras, administradoras, assumindo um importante
papel no processo produtivo, além de contribuir efetivamente para construir caminhos para
superação das situações de desigualdades.
Leia no site
23/07/2020 – DOURADOS AGORA
Projeto de auxílio à agricultura familiar na pandemia será analisado no Senado
O acesso ao benefício ainda dependerá de cadastro em plataforma digital, se a pessoa não estiver
cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal. Essa
plataforma deverá ser disponibilizada por entidade de assistência técnica e extensão rural
credenciada na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
Leia no site
22/07/2020 – PROJETO BEM DIVERSO
Projeto Bem Diverso apoia a confecção de máscaras para mais de 4.000 pessoas
Desde março, quando os casos da doença COVID-19 começaram a se espalhar no país, o projeto
tem fortalecido a comunicação com os territórios, divulgando informações sobre o combate ao
vírus por meio de redes sociais e informativos. No início de junho, em parceria com a Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), realizou o Webinar "COVID-19:
Medidas de Prevenção no Meio Rural", para compartilhar conhecimento com beneficiários e
colaboradores.
Leia no site
22/07/2020 – AGÊNCIA SENADO
Projeto de auxílio à agricultura familiar na pandemia será analisado no Senado
Os pagamentos deverão ser feitos por bancos federais com o uso de contas de poupança social
digital, sem taxas e com proibição de usar os recursos depositados para quitar eventuais dívidas
do beneficiado junto à instituição. Caso o agricultor não tenha acesso a dispositivos digitais, poderá
fazer o saque nas agências bancárias apresentando CPF e RG. Entretanto, o acesso ao benefício
ainda dependerá de cadastro em plataforma digital, se a pessoa não estiver cadastrada no
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal. Essa plataforma deverá
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ser disponibilizada por entidade de assistência técnica e extensão rural credenciada na Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).
Leia no site
22/07/2020 – SUCESSO NO CAMPO
Câmara aprova medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar
Uma das medida é a criação do Programa de Atendimento Emergencial à Agricultura Familiar
(PAE-AF). A iniciativa é destinada a apoiar os agricultores familiares e suas organizações que não
efetuaram transações no âmbito do PAA. O PAE-AF será coordenado pela Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER) em parceria com as Entidades de Assistência
Técnica e Extensão Rural. O programa será operacionalizado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).
Leia no site
22/07/2020 – AGROLINK
Ações da Extensão Rural apoiam produtores de erva-mate
Maior região produtora de erva-mate do Estado, o polo ervateiro do alto do Vale do Taquari tem
se destacado por realizar uma série de atividades com vistas a qualificar o produto, que é um dos
símbolos do Rio Grande do Sul.
Leia no site
22/07/2020 – O DOCUMENTO
Técnicos da Empaer participam de capacitação online sobre regularização ambienta
Técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), da
Região Noroeste do Estado, participam da primeira etapa da capacitação online sobre
regularização ambiental.
Lei no site
22/07/2020 – DIÁRIO DO COMÉRCIO
Circuito Frutificaminas faz estreia em formato on-line
Leia no site
22/07/2020 - FOLHA NOBRE
Famílias rurais de Rondônia são amparadas com alternativas que mantém qualidade no
atendimento dos serviços de Ater.
Leia no site
22/07/2020 – DINHEIRO RURAL
Plataforma facilita contato entre consumidor e produtor rural no DF
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) lançou uma
plataforma para facilitar o contato entre consumidores e produtores rurais. Chamada de Põe na
Cesta, a iniciativa é voltada para produtores atendidos pela empresa.
Leia no site
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Jornalista: Jerusia Arruda
Telefone: (61) 3521-5801
www.anater.org
twitter.com/Anaterorg
facebook.com/anater.org
instagram.com/Anaterorg
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