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09/05/2019 – AGÊNCIA MINAS: Governo discute, em Brasília, projetos de apoio a
agricultores
09/05/2019 – NOTÍCIAS AGRÍCOLAS: Mapa prepara novo Cadastro da Agricultura Familiar
06/05/2019 – GOVERNO DO MATO GROSSO: Empaer desenvolve plataforma digital para
gerenciar serviços prestados ao agricultor familiar

MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
09/05/2019 – AGÊNCIA MINAS: Governo discute, em Brasília, projetos de apoio a
agricultores
Secretária de Agricultura, Ana Valentini, e diretor-presidente da Emater-MG, Gustavo
Laterza, apresentaram programas de assistência técnica e extensão rural
A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valentini, e o diretorpresidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
(Emater-MG), Gustavo Laterza, estiveram em Brasília, onde cumpriram extensa agenda com
assuntos pertinentes à pasta.
Em um dos encontros, a comitiva mineira apresentou ao novo presidente da Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), Ademar Silva Júnior, uma série de projetos da
assistência técnica e extensão rural (Ater) no estado mineiro, buscando apoio da agência.
Também participaram da reunião o diretor técnico da Emater-MG, Feliciano Nogueira de Oliveira
e o deputado estadual Antônio Carlos Arantes.
Durante o encontro, a secretária Ana Valentini apresentou ao dirigente da Anater as propostas
elaborados pela Emater-MG. “A empresa é bem estruturada, tem mais de 70 anos. Possui um
quadro com mais de dois mil funcionários e tem desenvolvido um importante trabalho no estado,
agregando valor e promovendo melhoria de renda para os pequenos produtores. Mas precisamos
de apoio, de recursos, por isso trouxemos vários projetos e esperamos contar com a parceria da
Anater”, explicou.
Os projetos mineiros de Ater contemplam a agricultura familiar em diferentes áreas, como
apicultura, cultura de mandioca, produção de queijos, certificação de produtos da agroindústria
familiar e recuperação de bacias hidrográficas, entre outros. “A Emater possui estrutura para
executar esses projetos, por isso vimos buscar o apoio da Anater. Acreditamos que é
desenvolvendo o pequeno produtor, dando a ele condições para que fique no campo, para
produzir, ter independência financeira e uma renda digna, é que vamos desenvolver o país como
um todo”, argumentou a secretária.
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Já o diretor-presidente da Emater-MG, Gustavo Laterza, reforçou a importância das parcerias
entre os entes da federação, para potencializar as ações de assistência técnica e extensão rural,
consideradas essenciais ao desenvolvimento sustentável do campo. “Estudos mostram que as
propriedades rurais com acesso a Ater têm produtividade até quatro vezes maior, do que as que
não têm. Isso significa mais renda para o produtor e desenvolvimento econômico para o estado”,
justificou.
O presidente da Anater Ademar Silva assegurou que “os projetos apresentados pela secretária
serão analisados com carinho e atenção”. Ele explicou que, neste primeiro momento, está
analisando os projetos já em execução pela Anater e identificando as demandas e propostas de
novos trabalhos. O objetivo é desenhar um planejamento que assegure a continuidade e a
ampliação da assistência técnica em todas as regiões do país.
Parcerias
De acordo com a Anater , projetos da agência já estão beneficiando mais de 11,5 mil agricultores
familiares e 113 empreendimentos da agricultura familiar, entre cooperativas e associações.
“Minas Gerais possui uma expressiva atividade agropecuária e a parceria com a Anater tem
possibilitado alcançar um público diversificado, integrando agricultores de diferentes áreas
produtivas, por meio dos projetos viabilizados pelo governo federal”, salientou o presidente
Ademar Silva Júnior.
O Projeto Piloto, a primeira parceria da Anater com a Emater-MG, está beneficiando 2 mil
agricultores familiares em 100 municípios mineiros, nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Leste
e Central. Outro projeto nesta mesma linha é o da Anater Jaíba/Gurutuba, que prevê a oferta de
Ater para 800 agricultores familiares. Tem ainda projeto com a Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural que prevê o atendimento a 1 mil produtores familiares de leite, nas
regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
O Projeto Dom Helder é outra parceria da Anater com a Emater-MG e oferece Ater a 1.795
agricultores do Semiárido Mineiro, incluídos nos critérios do cadastro único, com renda per capita
mensal que não ultrapasse aos R$ 89 para cada família.
Além da assistência técnica direta aos agricultores, a Emater-MG ttem parceria com a Anater para
oferta de qualificação gerencial aos empreendimentos da agricultura familiar, por meio do
programa Ater Mais Gestão. O objetivo é torná-los mais eficientes para participar dos mercados
disponíveis, especialmente o institucional.
A comitiva do governo mineiro também aproveitou a viagem a Brasília para outros encontros.
Propostas de parceria para o desenvolvimento do setor agropecuário, de pesquisa e inspeção
sanitária foram levadas ao ministro em exercício Marcos Montes, no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Leia no site
09/05/2019 – NOTÍCIAS AGRÍCOLAS: Mapa prepara novo Cadastro da Agricultura Familiar
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) está elaborando novo cadastro
voltado para a agricultura familiar com previsão inicial para o lançamento em 6 de junho. O anúncio
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foi feito pelo secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, Fernando Schwanke,
durante audiência realizada na quarta-feira (8), na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
(CRA) do Senado Federal.
“Estamos trabalhando para tornar a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf, a DAP, mais
segura e livre de possíveis irregularidades. Entre as iniciativas, está a criação de um cadastro
inteligente da Agricultura Familiar, com o cruzamento das bases de dados oficiais de órgãos e
entidades do Governo. Por exemplo, já está bastante avançado o processo de integração desse
novo sistema com os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, do INSS. Estamos
focados em cumprir todas as recomendações do TCU (Tribunal de Contas da União) voltadas para
coibir fraudes ou irregularidades, e na otimização do atendimento ao público-alvo”, disse
Schwanke.
Na audiência, o diretor de Agricultura e Ordenamento Especial do Tribunal de Contas da União,
Vinícius Neves, apresentou o resultado de estudo realizado pelo órgão, indicando que mais de 1,3
milhão de DAPs concedidas nos governos anteriores, entre 2007 e 2017, apresentavam indícios
de irregularidades. Desse total, cerca de 640 mil acessaram recursos públicos.
Fernando Schwanke informou que 815 mil das Declarações apontadas no levantamento do TCU
já se encontram inativas, devido ao fim do prazo de vigência. Outras 485 mil serão avaliadas até
o dia 4 de junho e podem ser suspensas, caso irregularidade seja comprovada. Após a data, será
determinado um prazo para que os agricultores bloqueados prestem esclarecimentos ao governo.
O debate foi conduzido pela senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), presidente da Comissão. A
audiência pública contou com a participação dos presidentes do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra), general João Carlos Correa, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag), Antoninho Rovaris, e da Confederação Nacional dos
Agricultores Familiares (Conafer), Carlos Lopes. Também estavam presentes os senadores Kátia
Abreu (PDT-TO) e Luís Carlos Heinze (PP-RS)
Leia no site
06/05/2019 – GOVERNO DO MATO GROSSO: Empaer desenvolve plataforma digital para
gerenciar serviços prestados ao agricultor familiar
A ferramenta será utilizada via web e aplicada para coletar as informações dos serviços
prestados, além de avaliar o ganho social dos produtores rurais e o trabalho executado
pelos funcionários da empresa.
Técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer)
participaram na sexta-feira (03) de uma capacitação sobre o Sistema de Acompanhamento e
Gerenciamento das Atividades da Empaer (Sagae). A plataforma digital foi elaborada pela equipe
de Tecnologia da Informação (TI) para acompanhar as ações de assistência técnica, pesquisa e
fomento.
De forma transparente e moderna, a ferramenta será utilizada via web e aplicada para coletar as
informações dos serviços prestados, além de avaliar o ganho social dos produtores rurais e o
trabalho executado pelos funcionários da empresa. O técnico de Administração Sistêmica, Eder
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Antônio da Silva, explica que para a elaboração dessa nova ferramenta o setor vem trabalhando
desde o ano de 2018, em parceria com o setor de Ater, Pesquisa e Fomento.
Conforme Eder, o Sagae vai possibilitar ao técnico, ao extensionista e ao pesquisador armazenar
dados dos produtores atendidos e analisar os resultados da assistência técnica quanto à melhoria
produtiva e rentabilidade, adequação ambiental e infraestrutura produtiva das propriedades rurais,
além de registrar informações de eventos promovidos para capacitação e fomento junto ao
produtor rural.
Além disso, a plataforma digital vai fornecer dados de comunidades e assentamentos de cada
município, informando a área plantada, previsão de produção, número de produtores, tipos de
equipamentos utilizados, condições da propriedade (se possui água, energia, esgoto, internet e
outros), acesso as linhas de crédito, comercialização da produção e etc.
Eder comenta que será possível, com a ferramenta, fazer um diagnóstico integrado e mais preciso
da área do produtor e da atuação do técnico da Empaer junto as propriedades atendidas, ou seja,
os agricultores familiares. Essa foi a primeira capacitação para utilização da ferramenta e contou
com a participação dos técnicos do Vale do Rio Cuiabá que serão os primeiros habilitados para
usar a plataforma.
Segundo Silva, a operacionalização do sistema é simples e fácil. “Levamos mais de um ano para
elaboração e finalização do sistema e a finalidade do trabalho que será executado no campo é a
transparência da informação para os produtores e a sociedade em geral”, enfatiza.
O coordenador de Assistência Técnica e Extensão Rural da Empaer, Osmano de Freitas Silva,
ressalta que esta plataforma será utilizada pelos técnicos e pesquisadores para gerenciar todos
os resultados dos produtores e técnicos da empresa criando assim um banco de dados eficiente
e atualizado.
Conforme Osmano, o objetivo desse trabalho é monitorar, assessorar e controlar os resultados da
empresa permitindo maior eficiência no atendimento ao produtor rural. “É motivo de orgulho que
os nossos colegas da Gerência de Tecnologia da Informação (Geti) criaram um sistema tão
importante e útil para atender os agricultores familiares”, esclarece.
O técnico agropecuário da Empaer, Carlos Henrique Reis que participou da capacitação, descreve
que a nova ferramenta vai ajudar a programar o atendimento ao agricultor e auxiliar no fechamento
do relatório com informações sobre o desenvolvimento da agricultura familiar no Estado de Mato
Grosso. “Estamos aprendendo a utilizar o sistema, não achei complicado e acredito que em menos
de 45 minutos as informações estarão armazenadas”, afirma Reis.
Leia no site
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