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Clipping Eletrônico de Notícias da Anater
Quinta-feira, 16 de maio de 2019.

DESTAQUES
15/05/2019 – PORTAL ANATER: Conselho de Administração da Anater apresenta nova
diretoria
15/05/2019 – CANAL RURAL: Bolsonaro nomeia novo diretor-executivo da Anater
15/05/2019 – ENFOQUE MS: CEDRS aprova aquisição de equipamentos e debate ações para
agricultura familiar em MS

MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
15/05/2019 – PORTAL ANATER: Conselho de Administração da Anater apresenta nova
diretoria
Em reunião ordinária, o Conselho apresentou o novo presidente da Anater, Ademar Silva Jr, e
os novos diretores executivos Benjamin Maranhão e Marco Aurélio Santullo
O Conselho de Administração da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater)
reuniu nesta quarta-feira (15/05), tendo como um dos itens da pauta a apresentação aos conselheiros
do novo presidente da Agência, Ademar Silva Jr, e dos novos diretores executivos Benjamin Maranhão
e Marco Aurélio Santullo.
A reunião foi presidida pelo secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), Marcos Montes Cordeiro, substituto legal da ministra Tereza Cristina, que
preside o Conselho. “Sinto-me horando em representar a ministra Tereza Cristina no Conselho de uma
instituição cujo trabalho é tão importante para o País, e que tem um papel fundamental na promoção
da qualidade de vida no meio rural, como é a Anater”, destacou o presidente-substituto ao abrir os
trabalhos.
NOVA GESTÃO
O médico veterinário Ademar Silva Junior é o novo presidente da Anater. Ele foi nomeado pelo
presidente da República Jair Bolsonaro, no dia 29 de abril e empossado pela ministra de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e presidente do Conselho de Administração da Anater, Tereza
Cristina. Natural de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, Ademar Silva Junior é graduado em
medicina veterinária e especialista em agronegócios.
Bacharel em Direito, Benjamin Gomes Maranhão Neto também foi nomeado na mesma data para
assumir a Diretoria Técnica da Anater. Até então, ele ocupava o cargo de diretor do Departamento de
Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural da Secretária Especial do Desenvolvimento Social do
Ministério da Cidadania.

E na última terça-feira (14/05), o gestor público Marco Aurélio Santullo foi nomeado pelo presidente
Jair Bolsonaro para assumir a Diretoria Administrativa da Anater. Até então, Marco Aurélio Santullo
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respondia pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Mato Grosso do
Sul. Santullo já trabalhou nos ministérios da Saúde e da Previdência Social, foi chefe de gabinete
do ministro-extraordinário de Assuntos Políticos, Luiz Carlos Santos, no governo de Fernando
Henrique Cardoso e presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
REUNIÃO DO CONSELHO
A reunião do Conselho de Administração também teve como pauta a deliberação sobre o relatório de
execução física e financeira referente ao ano 2018 da Anater, que foi aprovado por unanimidade. O
presidente da Anater Ademar Silva Jr agradeceu a confiança do Conselho e disse que neste primeiro
momento está analisando os projetos em execução pela Anater, identificando as demandas,
avaliando as propostas de novos projetos e readequando as diretrizes para desenhar um
planejamento que assegure a continuidade e a ampliação dessas ações. “Também queremos
estreitar a relação da Anater com as instituições representadas no Conselho para que, juntos,
possamos fazer um esforço para dar continuidade efetiva às ações da Anater”, ressalta.
Também participaram da reunião os conselheiros Raimundo Braga Sobrinho, representante da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Fernando Henrique Kohlmann Schwanke,
representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); Antoninho Rovaris,
representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag); Lázaro de Souza
Bento; representante da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do
Brasil (Contraf Brasil); Daniel Kluppel Carrara, representante da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA); João José Prieto Flávio, representante da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), e a participante convidada, Andreza Wenckler Colatto, representando a Secretaria
Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania, além da equipe técnica da
Anater.
Leia no site
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16/05/2019 –CANAL RURAL: Bolsonaro nomeia novo diretor-executivo da Anater
O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou nessa terça-feira, dia 14, o novo diretorexecutivo da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). Marco Aurélio
Santullo substitui José Maria Pimenta e terá mandato de quatro anos.
No fim de abril, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deu posse ao presidente da Anater,
Ademar Silva Júnior, e ao diretor-técnico do órgão, Benjamin Maranhão.
Marco Aurélio Santullo já trabalhou nos ministérios da Saúde e da Previdência Social. Foi chefe
de gabinete do ministro extraordinário de Assuntos Políticos, Luiz Carlos Santos, no governo de
Fernando Henrique Cardoso. Também foi presidente do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) e atualmente comandava a Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
em Mato Grosso do Sul.
Leia no site
15/05/2019 – ENFOQUE MS: CEDRS aprova aquisição de equipamentos e debate ações para
agricultura familiar em MS
A primeira reunião ordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Mato
Grosso do Sul (CEDRS/MS) do ano de 2019, realizada na manhã de segunda-feira (13.5) na
Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar
(Semagro) aprovou e debateu ações do Governo do Estado para o fomento da agricultura familiar
em Mato Grosso do Sul.
A reunião contou com a participação do secretário Jaime Verruck, da Semagro, do superintendente
de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, do superintendente
Federal de Agricultura em MS, Celso Martins, do diretor-presidente da Agência de
Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) , André Nogueira Borges e demais
representações do Conselho.
Foi homologada a aprovação Ad Referendum do Termo de Referência do Convênio Proposta n.
002601/2019/MAPA/AGRAER, para a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas
para a Agricultura Familiar. "Há uma demanda para ser atendida por meio da Agraer, seguindo as
prioridades dadas pelo CEDRS. Com os contingenciamentos do Governo Federal, o montante das
emendas parlamentares disponíveis neste ano foi reduzido de R$ 28 milhões para R$ 22 milhões
e foi necessário um reordenamento no convênio", lembrou o secretário Jaime Verruck.
André Nogueira, diretor-presidente da Agraer, apresentou ao CEDRS o pedido feito pelo Governo
do Estado ao Tribunal de Justiça para que os beneficiários de terras obtidas por meio de políticas
públicas federais, estaduais e municipais recebam isenção das custas e emolumentos cartorários.
A solicitação foi feita na semana passada.
"O Governo tem empreendido esforços para promover a regularização fundiária e a titulação dos
assentamentos rurais, como forma de alavancar o desenvolvimento dos assentados da reforma
_____________________________________________________________________________
Página 3 de 4

CLIPPING ELETRÔNICO

_________________________________________________________________
agrária, os beneficiários do programa nacional de crédito fundiário, os agricultores familiares
tradicionais, os indígenas e os quilombolas. Esse pedido é mais uma ação em prol desse
segmento", destacou André.
Segundo o secretário Jaime Verruck, o pedido visa a regularização de 25 mil famílias que
encontram no custo da regularização um limitador para sua efetivação. "A isenção das custas e
emolumentos pode ser vista como um importante incentivo para a regularização. Outro fator a ser
levado em consideração é o fato de que outras unidades da federação já praticam a isenção das
taxas e emolumentos para fins de reforma agrária, a exemplo de Minas Gerais", acrescentou.
O superintendente da SFA-MS, Celso Martins, falou sobre as novas atribuições do Ministério da
Agricultura frente ao Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF). "O Mapa assumiu o
Programa e temos uma série de desafios para ampliar o seu alcance e efetividade", comentou o
titular da Semagro.
Também foi aproveitada a oportunidade para reforçar a importância da integração das
propriedades da agricultura familiar na campanha e erradicação da febre aftosa deste ano, bem
como a oportunidade dada aos pecuaristas de atualizar o cadastro da propriedade e do rebanho,
pagando uma taxa diferenciada pelo excedente, sem que seja gerado auto de infração. Ao acessar
o sistema da Iagro, o e-Saniagro, para realizar o registro de vacinação, os pecuaristas deverão
colocar em dia as informações sobre a propriedade e atualizar o número de animais que compõe
o seu rebanho, seja de bovinos ou bubalinos.
"Acolhendo sugestão dada durante a reunião do CEDRS, vamos intensificar a divulgação do
cadastramento para os agricultores familiares, tirando as dúvidas que existirem. É fundamental
que tenhamos a participação de todos os proprietários rurais nessa ação", finalizou Jaime Verruck.
Por fim, foram homologados os credenciamentos das empresas de Assistência Técnica aprovados
Ad-Referendum em reunião da CATER no dia 08/02/2019; o credenciamento da OPORTUNA
Consultoria LTDA-ME, CNPJ 15.790.171/0001-39 junto à ANATER; o credenciamento da
OPORTUNA Consultoria LTDA-ME, CNPJ 15.790.171/0001-39 junto ao SIATER; o
credenciamento da PLANTEC Projetos, Planejamento e Assistência Técnica LTDA, CNPJ
16.042.137/0001-49 junto ao SIATER e a renovação do credenciamento da SECAF Consultoria e
Assessoria para a Agricultura Familiar LTDA-ME, CNPJ 08.855.485/0001-07 junto ao SIATER.
Leia no site
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