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#Avaliar&Avançar
A ANATER está realizando visitas avaliativas às famílias e empreendimentos
beneﬁciários dos seus projetos e programas para aferir a qualidade e efetividade do
que foi executado até agora, de forma a assegurar a continuidade e a ampliação das
ações com resultados efetivos, e fazer a readequação onde for necessário.
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Um ano de muitas colheitas
A Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Anater) iniciou 2020 com
importantes desaﬁos.
O primeiro é o de avaliar os projetos e programas que
já estão em seu segundo ano de execução para aferir
a qualidade e a efetividade do que foi executado até
agora, de forma a assegurar a continuidade e a
ampliação das ações com resultados efetivos, e fazer
a readequação onde for necessário.
Para isso, a Agência constituiu uma equipe técnica
que está realizando visitas avaliativas às famílias e
empreendimentos beneﬁciários, em todas as regiões
do País, para aferir, in loco, os benefícios gerados e
os resultados alcançados.
O segundo desaﬁo é o de modernizar a gestão e
integrar tecnologias que possibilitem novos rumos
para o sistema nacional de ATER, permitindo à
Anater um salto de qualidade técnico-operacional.
Outro importante desaﬁo é o de garantir a
sustentabilidade da Agência.
Seguindo nesta direção, a Anater iniciou a
atualização dos seus instrumentos normativos, a
redeﬁnição do seu planejamento estratégico e a
prospecção de novas parcerias.
Nossa expectativa é que o ano de 2020 seja de
muitas colheitas.
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ANATER E DATER REFORÇAM PARCERIA
Em reunião com a equipe técnica da Anater, novo diretor do Departamento de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Mapa reforça parceria para o trabalho que será realizado ao longo do ano
O novo diretor do Departamento
de Assistência Técnica e
Extensão Rural da Secretaria de
Agricultura Familiar e
Cooperativismo do Ministério da
Agricultura (SAF/Mapa), Pedro
Antônio Arraes Pereira, visitou a
Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural
(Anater) no dia 15 de janeiro,
para conhecer a equipe técnica
da agência e fazer um primeiro
contato para o trabalho que será realizado em parceria ao
longo do ano.
O presidente Ademar Silva Jr apresentou Arraes à equipe da
Anater e reiterou o apoio na busca de soluções para o serviço
de assistência técnica e extensão rural do Brasil. “Temos
alguns projetos em fase de elaboração para atuar em todas
as regiões do País e essa parceria com o Dater é
fundamental para alcançarmos resultados mais efetivos.
Também é importante saber que podemos contar com o
Dater como um braço de apoio no Mapa”.
Pedro Arraes agradeceu a receptividade e disse que está
muito animado com o desaﬁo que lhe foi dado. “Nossa
proposta é trabalhar para fazer com que os serviços de Ater

do Governo Federal passem pela
Anater”, aﬁrmou.
Arraes destacou que uma das
prioridades para esse ano é
integrar as ações para efetivar a
regularização fundiária.
“Precisamos elaborar um plano
de inserção produtiva que seja
capaz de traduzir as propostas
em um programa que promova
efetivamente a melhoria das
condições de vida dos produtores rurais”.
Pedro Arraes assumiu há poucos dias a diretoria do Dater e
tem um longo histórico de atuação na área. É servidor de
carreira da Embrapa desde 1980 onde ocupou o cargo de
presidente entre 2009 e 2012, e cheﬁou a unidade Arroz e
Feijão em duas oportunidades. Também atuou na Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e,
mais recentemente, ocupou o cargo de presidente da
Emater-GO.
Arraes é doutor em genética vegetal e tem ampla experiência
internacional em pesquisa e desenvolvimento. No Dater,
coordena as ações de Ater e vai trabalhar em contato direto
com as Emateres e a Anater.

Pesquisa vai mapear desenvolvimento rural no Semiárido
A pesquisa será realizada nos 11 estados que integram o projeto D. Helder Câmara
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo, iniciou levantamento de dados sobre ações
de combate à pobreza e apoio ao desenvolvimento rural
sustentável no semiárido.
A pesquisa tem parceria do Projeto Monitora, do Centro de
Gestão e Inovação na Agricultura Familiar (Cegaﬁ) do
campus da Universidade de Brasília (UnB) de Planaltina.

Durante três meses, dez técnicos especializados em
assistência técnica e extensão rural irão percorrer mais de
200 municípios nos 11 estados do Semiárido, que integram o
projeto D. Helder Câmara.
A pesquisa pretende produzir um conjunto de informações
sobre a importância da assistência técnica no Semiárido,
além de propiciar o monitoramento adequado dos objetivos
do projeto.

Conﬁra as notícias na íntegra no site:

www.anater.org
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#Avaliar&Avançar
A ANATER está realizando visitas avaliativas às
famílias e empreendimentos beneﬁciários dos
seus projetos para aferir a qualidade e
efetividade do que foi executado até agora, de
forma a assegurar a continuidade e a ampliação
das ações com resultados efetivos, e fazer a
readequação onde for necessário.

Durante todo o mês de janeiro, a equipe de
monitoramento da Anater visitou
empreendimentos da agricultura familiar que
integram o programa Ater Mais Gestão, e
agricultores familiares que integram os
programas Ater Mais Gestão e Diversiﬁcação da
Cultura do Tabaco, e o projeto D. Helder Câmara.

VISITAS REALIZADAS EM JANEIRO
BAHIA
07 municípios
EMPRESAS:
- Associação Humana Povo para o Povo Brasil
- Movimento de Organização Comunitária - MOC

PIAUÍ
16 municípios
EMPRESA: Ins tuto Flor do Cajueiro

SANTA CATARINA
04 municípios
EMPRESA: Agência de Desenvolvimento Regional
do Extremo Oeste do Paraná - ADEOP

www.anater.org
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RIO GRANDE DO NORTE
04 municípios
EMPRESA: Núcleo Sertão Verde

RIO GRANDE DO SUL:
04 municípios
EMPRESAS:
- Ins tuto Cultural Padre Josimo
- Coopera va de Prestação de Serviços, Assistência Técnica e Educação
Rural - COOPSAT
SANTA CATARINA
06 municípios
EMPRESAS:
- Coopera va de Trabalho e Extensão Rural Terra Viva - COOPTRASC
- Centro de Mo vação Ecológica e Alterna vas Rurais - CEMEAR
- Coopera va de Trabalho de Engenheiros Agrônomos e Proﬁssionais
em Desenvolvimento Rural e Ambiental de Santa Catarina - UNEAGRO

Conﬁra as notícias na íntegra no site:

www.anater.org
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ANATER E EMATER-MG SOMAM FORÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

A iniciativa está beneﬁciando 100 municípios mineiros
Viabilizar projetos produtivos em quatro regiões de Minas
Gerais e compartilhar conhecimentos agropecuários. Esses
são os objetivos de uma parceria entre a Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e a Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais
(Emater-MG). A iniciativa está beneﬁciando 100 municípios.
O convênio entre as duas instituições foi assinado em 2017,
com início das ações em 2018. Os municípios beneﬁciados
pertencem às regiões Norte, Nordeste, Leste e Central. Pelo
acordo, a Emater-MG, vinculada à Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) e os
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CMDRS) são responsáveis pela seleção e
cadastramento dos agricultores.
Os técnicos também prestam assistência técnica coletiva e
individual, realizam o diagnóstico das propriedades, além de
coordenarem a implantação de Unidades de Referência

Deﬁnidas normas para fabricação
artesanal de derivados de leite

O Ministério Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) publicou no Diário Oﬁcial
da União a Instrução Normativa 73, que
estabelece as normas para produção artesanal
de derivados de leite necessárias à concessão do
Selo Arte.
A norma estabelece o regulamento técnico de
boas práticas agropecuárias destinadas aos
produtores rurais fornecedores de leite para
fabricação artesanal de alimentos de origem
animal.

(UR). Cada município beneﬁciado recebeu uma unidade. A
expectativa é que esse espaço sirva de referência para pelo
menos 20 produtores de cada município.
Nessas unidades são desenvolvidos os projetos produtivos
elaborados pela Emater-MG, de acordo com as
possibilidades e objetivos dos produtores. São as mais
diversas atividades, que visam a geração de renda e uma
produção sustentável. Tudo é acompanhado de perto pelos
técnicos da empresa. As unidades são implantadas em uma
área cedida pelo produtor em sua propriedade.
“A ideia é oportunizar a socialização e a apropriação de
resultados de práticas tecnológicas e de processos,
considerando os aspectos econômicos, sociais, culturais e
ambientais desenvolvidas nessas unidades”, diz o
coordenador estadual em Metodologia de Extensão Rural da
Emater-MG, Ademar Pires.

Norma amplia controle sobre produção
e importação de bebidas

A Instrução Normativa n° 75/ 2019, publicada pelo Mapa no
Diário Oﬁcial da União em 02 de janeiro de 2020, amplia os
controles da produção nacional e da importação de bebidas, que
passaram a ter referencial único no que se refere à realização
das análises laboratoriais para veriﬁcação de parâmetros como
teor de micotoxinas, graduação alcoólica, presença de metanol,
corantes artiﬁciais e de metais pesados.
A medida vale também para os laudos de laboratórios
estrangeiros que acompanham as bebidas importadas e na
exportação de bebidas nacionais, durante ações ﬁscais
especíﬁcas.

www.anater.org
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PARANÁ

MARANHÃO

Programa Ater Mais Gestão amplia oportunidades
para a agricultura familiar

Projeto D. Helder Câmara contribui para a qualidade
de vida de agricultores familiares no Maranhão

A Cooperativa de Leite da Agricultura
Familiar com Intenção Solidária de
Pitanga (COORLAF) inaugurou no dia 14
de janeiro de 2020, em Pitanga/PR, a
Quitanda da COORLAF, um ponto de
venda para comercializar a produção dos
seus cooperados, como legumes, frutas,
verduras, paniﬁcados, conservas e
doces.

No Maranhão, o projeto D. Helder Câmara vem
contribuindo para que agricultores tenham mais
qualidade de vida, com a comercialização de
sua produção. No povoado Santa Luzia,
município de Lago Verde, a agricultora Cleane
Soares cria suínos e cultiva maracujá, e recebe
fomento e assistência técnica através da
parceria com a Agência Estadual de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural (Agerp).

A COORLAF é um dos 160
empreendimentos da agricultura familiar
paranaenses atendidos pelo Ater Mais
Gestão, sendo que 90 recebem
assistência através da parceria da Anater
com a Agência de Desenvolvimento
Regional do Extremo Oeste do Paraná
(ADEOP) e 70 são integrados pela
parceria com o Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Emater-PR).

Mãe de quatro ﬁlhos, Cleane vende seus
produtos para a merenda escolar, através do
Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), e também na feira da região,
melhorando a renda e garantindo o sustento da
família.
No Maranhão, o projeto integra 2.917
agricultores familiares. As ações são realizadas
em parceria coma a Agerp e a G.R. Assessoria e
Planejamento de Projetos Agropecuários.

RORAIMA

Agricultores familiares se qualiﬁcam para produção de frangos
Empreendimentos da agricultura familiar do
estado de Roraima estão tendo a
oportunidade de qualiﬁcar o processo de
gestão através do programa Ater Mais Gestão.
O programa integra 10 empreendimentos do
estado, que recebem assessoria técnica
através da parceria da Anater com a Strada
Consultoria e Projetos, para qualiﬁcar a gestão
da produção e comercialização de seus
produtos.
Neste mês, a Strada realizou um curso
boas práticas de fabricação com vistas
atendimento no abatedouro de frangos
cooperativa Coopercinco, inaugurado
último dia 15, em Boa Vista/RR.
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De acordo com o coordenador-geral da

Strada, Marcílio Fonseca, o abatedou ro é uma
importante conquista para os produtores da
região.
“A Coopercinco vem se destacando na
produção de hortifrutigranjeiros no estado, e
teve uma evolução muito grande em seu
processo de gestão após o acompanhamento
do Ater Mais Gestão, aplicando todas as ações
do plano de trabalho de forma primorosa”.
Segundo Marcílio, são aproximadamente 600
cooperados, e o abatedouro de frangos é uma
conquista importante, que vai possibilitar
agregar mais uma fonte de renda para suas
famílias. «A cooperativa tem um potencial
muito grande para crescer cada vez mais, e vai
implementar grandes ações num futuro
próximo”, avalia.

Conﬁra as notícias na íntegra no site:

www.anater.org

