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MATÉRIAS NA ÍNTEGRA
06/12/2016 – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ: Richa entrega 139 veículos para a Emater
O governador Beto Richa vai entregar nesta quarta-feira (06), no estacionamento do Palácio
Iguaçu, 139 novos veículos para o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Emater).
A entrega acontece na data em que se comemora o Dia Nacional do Extensionista Rural. Os
automóveis vão substituir parte da antiga frota, composta por mil veículos, usados para o
atendimento dos agricultores rurais.
Leia no site
06/12/2016 – PORTAL EMATER-MG: Emater-MG comemora 69 anos e Dia da Extensão Rural
nesta quarta-feira
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), a
primeira do setor fundada no país, comemora nesta quarta-feira (06/12) os seus 69 anos. A data
também foi consagrada como o Dia Nacional da Extensão Rural. Para marcar os novos tempos, a
Empresa lança ainda uma nova marca e homenageia, como já é tradicional, personalidades e
entidades que têm se destacado nas ações em benefício do setor agropecuário mineiro. A
solenidade será no auditório da Unidade Central da Empresa, em Belo Horizonte, às 9h30, na av.
Raja Gabaglia, 1.626, bairro Gutierrez.
Tradicionalmente, nesta data, a Emater-MG também presta homenagens aos próprios
funcionários por tempo de serviço. Neste ano, serão contemplados extensionistas com 10, 20, 25,
35 e 40 anos dedicados ao trabalho extensionista. A homenagem é um reconhecimento pela
atuação dos servidores, para empreender políticas públicas e transformar a realidade dos
produtores rurais e do público urbano atendidos pela empresa. Os agraciados recebem medalha
e certificado.
Na solenidade desta quarta-feira será lançada também a nova marca da Emater-MG. O novo
símbolo procura integrar elementos que sintetizam as atividades da Empresa. No evento ainda
será lançado um Curso de Ensino à Distância, voltado para os técnicos da Empresa, que busca
qualificar as ações dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Outro destaque na cerimonia pelos 69 anos da Emater-MG será a entrega simbólica de dois
veículos, de um total de 184 novos carros adquiridos pela Empresa, para renovação e qualificação
da frota que auxilia no trabalho em campo. Os veículos foram comprados com recursos do
Governo do Estado, por meio da Emater-MG, e da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa Civil.
Dados e projetos
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Atuando de forma integrada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Seapa), a qual é vinculada, a Emater-MG está presente em 796 escritórios dos 853 municípios
do Estado, o que corresponde 90% deles. Em 2016, a Empresa realizou 875 mil atendimentos
com repetição e, considerando o período de janeiro a novembro deste ano, já são mais de 1,1
milhão de atendimentos, com repetição. Ampliação alcançada em função do aprimoramento da
gestão e sistemas informatizados, desenvolvidos pelo setor de Tecnologia da Informação da
Emater-MG.
Para realizar seu trabalho, a Empresa conta com um corpo funcional de 1.893 servidores, sendo
968 deles no campo, junto ao produtor rural. Atuação que beneficia mais de 400 mil agricultores
por ano. O trabalho da Emater-MG está estruturado em oito agendas estratégicas, pautadas pelas
principais cadeias de valor do Estado e nos desafios para o desenvolvimento sustentável do
campo. São elas: agroecologia; comercialização e gestão; cadeia de valor da bovinocultura; cadeia
de valor do café; inclusão rural e sucessão na agricultura familiar; produção de frutas, olericultura
e pequenos animais; e segurança hídrica e sustentabilidade ambiental.
Destaques
Juntamente com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e o
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a Emater-MG realiza o Certifica Minas Café, maior
programa de certificação de propriedades cafeeiras do mundo. Ao todo, já são 1.300 propriedades
certificadas. Ainda dentro do programa, é realizado o Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas
Gerais, o maior do Brasil.
Outra ação da Empresa junto aos agricultores e produtores é a valorização do crédito rural, que
só este ano alcançou a cifra de R$ 900 milhões em projetos do Pronaf Investimento, executados
pela Emater-MG. Tem ainda os trabalhos realizados no Programa Queijo Minas Artesanal que,
junto com o IMA e Epamig, orienta os produtores de queijo em boas práticas agropecuárias e de
fabricação, sem deixar de lado a comercialização e o reconhecimento do produto na gastronomia
mineira e do país. Neste contexto, vale ressaltar a realização do Concurso do Queijo Minas
Artesanal que, neste ano de 2017, teve a sua 10ª edição, promovida durante o Festival de
Gastronomia de Tiradentes, em agosto.
Leia no site
05/12/2016 – PORTAL ESPIGÃO: Extensionista da Emater-RO conquista 3º lugar no Prêmio Boas
Ideias com aplicativo para o produtor rural
Desburocratização e tecnologia foram o que motivou Lilian Barbosa da Silva, da Emater/Ouro
Preto do Oeste, a apresentar uma boa ideia para a assistência técnica e extensão rural de
Rondônia. O uso de um aplicativo que auxilie o produtor rural e facilite o atendimento do
extensionista foi inscrito no Prêmio Boas Idéias de 2017. A inovação levou a extensionista da
Emater-RO a conquistar o 3º lugar entre as melhores idéias apresentadas.
O Prêmio Boas Idéias é uma iniciativa do governo de Rondônia que visa valorizar os servidores
públicos do quadro do poder executivo, reconhecendo novas ideias que trazem inovação na
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gestão pública. Em sua quarta edição, o prêmio incluiu a categoria população, estendendo a
inovação para o cidadão rondoniense.
Mais de 300 ideias foram inscritas e apenas 20 selecionadas, sendo 10 na categoria servidor
público e 10 na categoria população, selecionadas por uma comissão avaliativa, sem acesso aos
nomes dos inscritos. A votação foi aberta à população que, através do site
www.boasideias.ro.gov.br fez as suas escolhas.
A zootecnista Lilian Barbosa da Silva, lotada no escritório da Emater-RO no município de Ouro
Preto do Oeste desde setembro de 2009, sentiu a dificuldade dos agricultores familiares em se
deslocarem até a sede do município e não conseguirem o atendimento desejado. “A gente às
vezes vê o produtor indo embora ou porque está sem o documento necessário ou porque o técnico
está no campo”, diz Lilian.
Leia no site

05/12/2016 – DIÁRIO DO NORDESTE: Deputado Genecias Noronha garante liberação de 25
milhões para assistência técnica e extensão rural no estado do Ceará
Em audiência na tarde desta terça (05), o Deputado Genecias Noronha (Solidariedade/CE)
conseguiu junto à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário –
SEAD, através do Secretário Jéfferson Coriteac, autorização para liberação de recursos que
ultrapassam R$ 25 milhões de reais e que beneficiará diretamente mais 5 mil famílias que vivem
da agricultura familiar no Ceará.
Através do Programa Dom Hélder Câmara, será firmado pacto de cooperação entre a Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER e a EMATERCE, visando a
execução do programa e o desenvolvimento do trabalho de assistência técnica a ser desenvolvido
junto às famílias beneficiadas.
“Não tenho dúvidas de que através do programa Dom Hélder a agricultura familiar conseguirá
melhorar muito no Ceará, garantindo, assim, melhores condições de vida para as famílias que
vivem no campo e sobrevivem da pequena agricultura. Por isso, desde já faço o convite para todos
os cearenses para que participem da solenidade de lançamento do programa em nosso estado,
que acontecerá no próximo dia 22 de dezembro em Fortaleza, com presença confirmada do
Secretário Jéfferson Coriteac” – declarou Genecias Noronha.
Leia no site

05/12/2016 - AGROLINK: Câmara homenageia 69 anos da extensão rural
Extensionistas de todo o país participaram de sessão solene em homenagem aos 69 anos
da Extensão Rural do Brasil, na Câmara dos Deputados, em Brasília.
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A sessão ocorreu nessa segunda-feira (4), em parceria com a Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Anater) e homenageou profissionais da Ater de todas as unidades da
Federação, com o prêmio ‘Extensionista Destaque 2017’.
Autor do requerimento que propôs a realização da sessão, o deputado Zé Silva (SolidariedadeMG) destacou que o objetivo era homenagear os extensionistas, resgatar a história, mostrar as
conquistas e a situação atual do Extensão Rural no país.
“A extensão rural é um serviço essencial para reduzir as desigualdades entre pessoas e as regiões
brasileiras. O Congresso Nacional tem papel fundamental para que esse serviço possa vencer seu
maior desafio, que é a sustentabilidade financeira”, discursou o deputado.
De acordo com ele, o trabalho que vem sendo realizado pela Anater é o melhor caminho para
mudar o cenário da extensão rural no Brasil. “O governo federal precisa ampliar os recursos
aplicados para que a extensão rural deixe de ser dependente de convênios burocráticos.”
O presidente da Anater, Valmisoney Moreira Jardim, enfatizou que, neste primeiro ano de atuação
efetiva, o órgão já está em todas as regiões do país. “Estamos trabalhando com dois projetos, o
Piloto e o D. Helder Câmara, promovendo a qualificação dos profissionais de Ater e levando aos
agricultores familiares uma assistência técnica diferenciada, com um viés mais comunitário.”
De acordo com Valmisoney, o serviço de extensão rural é capaz de vencer a desigualdade social
e promover o desenvolvimento sustentável do país. “Por isso, nossa meta para 2018 é que pelo
menos 400 mil famílias de agricultores possam receber assistência através dos projetos da
Anater.”
Durante a solenidade, o presidente da Anater lançou a comenda ‘Mérito Ater’, com objetivo de
homenagear os extensionistas brasileiros e suas entidades representativas, na mesma data em
que se comemora o Dia Nacional do Extensionista Rural, dia 6 de dezembro.
Leia no site

05/12/2017 – SENADO NOTÍCIAS: Produtor poderá ter crédito rural subsidiado para serviço
privado de assistência técnica
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, nesta terça-feira (5), projeto que inclui entre
os objetivos específicos do crédito rural o financiamento da contratação de serviços privados de
assistência técnica ou extensão rural aos produtores ou suas organizações legalmente instituídas,
através de linha de crédito subsidiado específica para esse fim. O texto segue para análise da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA).
De autoria do então senador Assis Gurgacz (PDT-RO), o PLS 318/2012 altera a Lei do Crédito
Rural (4.829/1965) e a Lei da Política Agrícola (8.171/1991) para dar acesso e amparo aos
produtores rurais que necessitam de assistência técnica e capacitação para agregação de
tecnologias às atividades rurais.
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Isso será feito por meio de linha de crédito subsidiado específica, com juro zero para os
agricultores familiares ou empreendedores familiares rurais, podendo ainda ser concedidos
rebates (descontos) nas dívidas, conforme regulamento a ser posteriormente elaborado. O
Conselho Monetário Nacional deverá incluir anualmente, na proposta orçamentária do Poder
Executivo, a dotação orçamentária para esse fim.
O relator substituto, senador Garibaldi Alves (PMDB-RN), considerou que a proposta vai auxiliar
os 78% de produtores rurais que não receberam nenhuma orientação técnica, segundo dados do
Censo Agropecuário de 2006, e acelerará a disponibilidade de recursos federais para assistência
técnica e extensão rural. São mais de quatro milhões de estabelecimentos de agricultores
familiares identificados no Censo de 2006.
- Nos últimos anos, os participantes de diversas audiências públicas sobre questões ambientais,
como as do Código Florestal, e sobre a produção agropecuária, têm apontado as dificuldades de
acesso a serviços de assistência técnica e extensão rural por produtores rurais, sobretudo os
agricultores familiares, como um dos principais entraves ao aumento da produtividade e da
sustentabilidade da agropecuária nacional – observou.
Ele sugeriu a reclassificação da proposta, que deixa assim de ser projeto de lei complementar e
torna-se projeto de lei ordinária. Com o advento da Constituição de 1988, observou o relator, a
política de incentivo à produção rural passou a ter status constitucional, mas cabe lei ordinária
para tratar do assunto. A mudança facilita a aprovação da proposição, que deixa de exigir quórum
qualificado para prosseguir.
O senador Valdir Raupp foi o relator original da proposta.
Leia no site

05/12/2017 – PORTAL PT NA CÂMARA: Câmara homenageia profissionais da extensão rural
A Câmara dos Deputados realizou sessão solene na segunda-feira (4), em homenagem aos 69
anos da extensão rural brasileira. A data é comemorada no dia 6 de dezembro, em que é lembrada
a importância de se promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da
população rural. A solenidade contou com a presença de representantes do setor.
A deputada Erika Kokay (PT-DF) lembrou a importância da extensão rural como um serviço
estratégico para o desenvolvimento da agricultura brasileira. “Os extensores rurais estão ao lado
do agricultor todos os dias em que são esquecidos pelo Estado. Esses profissionais mudam a vida
da comunidade rural, agregam conhecimento tecnológico e estimulam o desenvolvimento agrário”,
afirmou.
Cleison Medas, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e
Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil (FAZER), explicou a importância da
valorização dos profissionais extensionistas na agricultura brasileira.
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“Esses agentes de desenvolvimento prestam serviços de assistência técnica e extensão rural e
são responsáveis por levar políticas públicas aos municípios. Eles contribuem, junto com os
agricultores, em cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros”, explicou.
Leia no site

05/12/2017 – PORTAL EMATER-RS: Atuação social confere homenagem a extensionista
gaúcha em Brasília
A assistente técnica social regional da Emater/RS-Ascar de Porto Alegre, Elisângela Fröehlich, foi
homenageada na manhã desta segunda-feira (04/12), em Brasília, durante a comemoração dos
69 anos da Extensão Rural brasileira, celebrado nesta quarta-feira (06/12). Elisângela recebeu
uma placa de homenagem do presidente da Instituição, Clair Kuhn, que também é vice-presidente
da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Asbraer) para a Região Sul. A solenidade é uma realização da Asbraer, juntamente com a Frente
Parlamentar de Extensão Rural da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Zé Nunes
(MG).
Kuhn, representando os presidentes das Emateres do Brasil, participou da homenagem aos 69
anos da Extensão Rural brasileira, e ressaltou a importância do trabalho dos extensionistas para
o fortalecimento da agricultura familiar, parabenizando Elisângela “por representar todos os nossos
2.200 colegas extensionistas do RS e toda a transformação que a Assistência Técnica e Extensão
Rural e Social realiza na vida de quem vive no campo”.
Kuhn é vice-presidente da Região Sul (Asbraer) que, juntamente com a Frente Parlamentar de
Extensão Rural, comemorou a data homenageando extensionistas de todos os estados onde há
Extensão Rural e Social, como a Emater/RS-Ascar. O ato solene, em Brasília, foi acompanhada
também pelas extensionistas e atuais gerentes adjunta de Planejamento, Magda Tonial, e
Financeira, Franciele Duarte, da Emater/RS-Ascar.
Para mim, a indicação da homenagem em nome dos extensionistas rurais representa o
reconhecimento ao trabalho que realizamos no dia a dia da Extensão junto às famílias rurais do
RS. Representa ainda a importância do trabalho dos técnicos sociais e das mulheres que fazem
Extensão Rural neste Estado e que, eu espero, seja fortalecido e continuamente reconhecido na
pessoa de tantos técnicos e técnicas que, como eu, vestem a camisa da Extensão Rural e Social”,
avalia Elisângela.
Para o diretor técnico da Instituição, Lino Moura, a indicação de Elisângela foi coletiva, em nível
de Diretoria, considerando sua condução na organização do espaço da Emater/RS-Ascar nas duas
últimas Expointer. “O empenho e a coordenação da Elisângela no estante da Emater na Expointer,
evidenciando as questões sociais, e seu engajamento na região de Porto Alegre, dando
visibilidade aos planos socioassistenciais, se sobressaem, e por isso a indicamos, mas teríamos
centenas de colegas comprometidos com o trabalho de Aters que também se destacam em nosso
Estado, referência para as Ematers do Brasil”, observa Moura.
Leia no site
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04/12/2017 – PORTAL DA CÂMARA: Sessão solene homenageia os 69 anos da extensão rural
no Brasil
A Câmara dos Deputados homenageou nesta segunda-feira (4), em sessão solene, os 69 anos
da extensão rural no Brasil, comemorados em 6 de dezembro. A homenagem foi solicitada pelo
deputado Zé Silva (SD-MG).
Para Zé Silva, mesmo com várias conquistas, a extensão rural ainda enfrenta diversos desafios.
“O extensionista não é só aquele que vai para o campo, mas todos os profissionais que atuam na
área. Precisamos de mais recursos para a construção de uma gestão moderna, não dá mais para
os extensionistas continuarem como despachantes nos escritórios”, afirmou o deputado.
O subsecretário do Desenvolvimento Rural da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, Marcelo Martins, disse que outros desafios são os ambientais e a
superação da pobreza. “Nada disso pode ser enfrentado com sucesso sem que os agentes
extensionistas estejam diariamente no campo em contato com os agricultores. Uma função
indispensável para o Brasil é a implementação de políticas públicas no meio rural”, destacou.
Inovação
Em mensagem enviada ao Plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou resultados
da extensão rural. “A extensão rural é pouco conhecida no meio urbano, mas essencial para o
aumento da produtividade no campo. Eles estão levando cada vez mais inovação ao campo, o
que é ótimo para o Brasil”, disse Maia.
O representante da Federação dos Trabalhadores da Extensão Rural (Faser), Cleison Duval,
destacou o objetivo da extensão rural e pediu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 49/11, que estabelece salários unificados para os funcionários de assistência técnica e
extensão rural.
“Nossa missão é promover o desenvolvimento rural sustentável com o foco na agricultura familiar,
promovendo a inclusão social, o aumento da renda das famílias rurais e a melhoria na qualidade
de vida dessas famílias”, disse.
Leia no site

04/12/2017 – CANAL TERRAVIVA: Extensão Rural completa 69 anos
O Extensão Rural completa 69 anos no Brasil, mas ainda há muito a ser feito nessa área. São
poucos os recursos e metade dos agricultores, mais de 2 milhões de pessoas, ainda não têm
acesso à assistência técnica. Uma sessão solene na Câmara lembrou a data e homenageou os
extensionistas rurais do país.
Assista ao vídeo
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04/12/2017 – PORTAL DO GOVERNO RS: Servidor da Agraer é homenageado em ato de
comemoração aos 69 anos da Extensão Rural
Campo Grande (MS) – Nesta segunda-feira (4), o extensionista rural da Agraer (Agência de
Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Valdeci Sebastião da Silva, do município de
Ivinhema, foi um dos 27 profissionais homenageados na sessão solene em celebração ao Dia da
Extensão Rural que este ano celebra 69 anos. O ato teve como propositor o deputado federal Zé
Silva, de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar da Extensão Rural, e foi promovido no
plenário da Câmara dos Deputados.
A homenagem foi aprovada por unanimidade, pela Comissão de Agricultura, por meio do
requerimento de autoria do próprio parlamentar Zé Silva. O Mato Grosso do Sul se fez presente
entre os homenageados através do servidor da Agraer que há 30 anos vem prestando relevantes
serviços à agricultura familiar. “Trabalho no escritório de Ivinhema e lá a gente vem executando
um importante trabalho na área de hortaliça e fruticultura seja com acompanhamento ou
capacitações. Então, ver seu trabalho sendo reconhecimento em um evento como esse é
gratificante, pois a gente leva o nosso nome, o da instituição e os dos colegas que diariamente
estão no escritório com a gente”, declarou o técnico Valdeci Sebastião da Silva.
No ato foi homenageado um extensionista de cada um dos estados brasileiros, além da própria
capital federal. “É importante um ato como esse por levar o nome das instituições que prestam
serviço no campo e, também, pelo reconhecimento dos profissionais que dia após dia estão em
contato com as famílias do meio rural seja para levar conhecimento, promover boas práticas ou
fomentar as ações em prol da comercialização de produtos e geração de renda”, disse o diretorpresidente da Agraer, André Nogueira.
A solenidade contou com o apoio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão rural
(Anater) e da Associação Brasileira das Entidades (Asbraer). “O extensionista é a primeira e
provavelmente a única esperança da presença do estado brasileiro no campo. Ele leva inovação,
conhecimento e o apoio necessário para produzir o alimento, garantindo a permanência das
gerações futuras, preservando o meio ambiente, reduzindo a miséria e as desigualdades nas
regiões, comemorar os 69 anos da extensão rural é dar continuidade a este serviço essencial a
população”, afirmou o parlamentar Zé Silva.
Extensão rural brasileira – O serviço de Ater teve início, em 1930 em Minas Gerais, quando foi
realizada a Primeira Semana do Fazendeiro, já a primeira experiência extensionista no campo,
ocorreu, em 1948. Atualmente o serviço é oferecido para cerca de 5.359 municípios, e conta
com a atuação diária de 16 mil extensionistas, que levam aos produtores rurais de todo país
conhecimentos tecnológicos, além de incentivo as diversas politicas públicas, que contribuem para
o aumento da produção, propiciando melhores condições de vida do meio rural brasileiro.
A Ater vem se superando pela capacidade técnica e força de seus profissionais. Dentro da
legislação, os profissionais e produtores contam com a Lei da Agricultura Familiar, a Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater), a Lei Geral de Ater e a Anater, com
resultados eficazes para a população rural para promover uma agricultura familiar organizada e
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empreendedora, que demanda legitimamente direitos sociais, pois demonstra seu grande
potencial econômico.
Criada em 2014 pelo Governo Federal, A Anater foi criada com a missão de promover programas
de assistência técnica e extensão rural e a integração do sistema de pesquisa agropecuária;
qualificar profissionais de assistência técnica e extensão rural; e incentivar a inovação tecnológica
e a apropriação de conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica, ambiental e social
de todo o País.
O evento contou com a participação de membros das Frentes de Extensão Rural e Agricultura
Familiar, representantes da Emater, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário (Sead), Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica
e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil (Faser), Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), Academia Brasileira de Extensão Rural (Aber), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
Pela Agraer também esteve presente o gerente de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário
(GDA/Agraer), Araquem Midon, e a servidora Izabel Cristina Pereira.
Leia no site

04/12/2017 – PORTAL EMATER-DF: Emater-DF participa de homenagem ao dia do
extensionista
Em comemoração aos 69 anos da extensão rural no Brasil, a Câmara dos Deputados realizou,
nesta segunda-feira (4), uma sessão solene. Na ocasião, dois técnicos da Emater-DF foram
homenageados em função de ações realizadas com agricultores: Maxmiliano Cardoso e Marcio
Machado receberam uma placa de Extensionista Destaque 2017, junto com outros trabalhadores
de todo o país. A sessão, proposta pelo deputado Zé Silva (SD-MG), contou com a participação
de dezenas de representantes da extensão rural.
Segundo o engenheiro agrônomo Marcio Machado, do escritório da Emate-DF no núcleo rural Rio
Preto (região administrativa de Planaltina), receber o prêmio é uma reafirmação da importância do
trabalho. “A homenagem nos mostra que estamos no caminho certo”, opinou. Já o zootecnista
Maxmiliano Cardoso, da Emater-DF no Pipiripau (também em Planaltina), entende que a
premiação é um reconhecimento que fortalece o trabalho de equipe. “A extensão rural é um
conjunto complexo de ações. Sozinhos, não conseguimos realizar nada”, avaliou.
O engenheiro agrônomo Cleison Medas Duval, da Emater-DF, também foi agraciado com a
homenagem. Na ocasião, ele representou a Federação Nacional dos Trabalhadores da
Assistência Técnica e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil (Faser).
Para o secretário de Agricultura, Argileu Martins, a extensão rural vive um novo desafio. “Temos
que nos preparar para encarar a modernidade. Já superamos os estereótipos do atraso na zona
rural, levando políticas públicas, informação, crédito e desenvolvimento às comunidades do
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campo. Hoje, comemoramos o surgimento de uma entidade de coordenação nacional”, observou
o secretário, citando a Anater – Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, criada
em 2016 para gerir recursos e políticas voltadas especialmente para a agricultura familiar. Durante
a solenidade, Argileu recebeu do deputado Zé Silva um pedido da Frente Parlamentar
Agropecuária para estudar, junto ao GDF, a possibilidade de implantar em Brasília o Museu
Nacional da Extensão Rural.
O Brasil possui cerca de 30 mil trabalhadores na extensão rural — dos quais 16 mil são
extensionistas, ou seja, trabalham diretamente com o agricultor. Cada estado possui uma
instituição pública que presta esse serviço, definido pela lei 12.108 de 2010 como educação não
formal, de caráter continuado, que promove processos de gestão, beneficiamento, produção e
comercialização das atividades e serviços agropecuáris ou não, como extrativismo e artesanato.
O serviço foi inaugurado no dia 6 de dezembro de 1948, com o início das atividades da antiga
Associação de Crédito e Assistência Rural (Acar) em Minas Gerais. No Distrito Federal, a EmaterDF, que atua desde 1978, possui quase 300 servidores.
Leia no site

04/12/2017 – GOVERNO DO TOCANTINS: Ruraltins e Anater firmam parceria que destinará R$
3,8 milhões para atendimento aos agricultores familiares no Tocantins
O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e a Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Anater) assinaram, na sexta-feira, 1º de dezembro, um instrumento de
parceria para beneficiar mil famílias de agricultores do Tocantins, com a oferta dos serviços de
assistência técnica e extensão rural em suas atividades agrícolas.
A assinatura ocorreu durante a realização da 53ª Assembleia Geral Ordinária da Associação
Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer), evento que
reuniu representantes de todos os estados do país, em Cuiabá, capital do Mato Grosso.
A parceria faz parte do projeto-piloto da Anater, que destinará recursos na ordem R$ 3.809.680 e
contemplará agricultores de 50 municípios tocantinenses, abrangendo as sete regionais do
Ruraltins, distribuídas em todo Estado. A iniciativa contará com a participação de 100 técnicos do
órgão, que irão desenvolver ações sequenciadas nas propriedades rurais beneficiárias. A proposta
de trabalho tem início nesta semana, quando membros da equipe coordenadora passarão por um
treinamento em Brasília.
O presidente do Ruraltins, Pedro Dias, ressalta que exercer uma assistência técnica de qualidade,
aos agricultores, tem sido a grande preocupação do órgão, e que essa parceria com a Anater, visa
atingir esse objetivo. “Queremos oportunizar, às famílias beneficiárias, uma assistência técnica
continuada que garanta sua organização, o acesso às políticas públicas e as tecnologias
apropriadas, para que diversifiquem sua produção e tenham emprego e renda. Com certeza, esse
projeto vai qualificar ainda mais nossas ações e alcançaremos bons resultados”, disse o gestor,
acrescentando que os recursos irão custear as despesas dos profissionais do Ruraltins que vão a
campo, dentre elas pagamento de combustível, diárias e manutenção de veículos.
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Projeto-piloto
O investimento no projeto-piloto da Anater garantirá assistência técnica para as famílias rurais até
abril de 2020, quando se encerra o contrato de gestão. Os recursos também serão usados na
qualificação dos extensionistas que atuam no Estado.
Atividades principais de assistência técnica
Atualmente, o Ruraltins conta com 92 escritórios, nove postos avançados, sete escritórios
regionais e um centro gerencial. Os mais de 400 extensionistas que atuam no órgão oferecem
assistência e orientação quanto ao plantio e condução de lavouras para produção de grãos,
cereais, frutas e hortaliças; criação de bovinos de corte e leite e pequenos animais (ovinos e
caprinos); apicultura; piscicultura; elaboram projetos de irrigação; projetos de créditos rurais das
atividades agropecuárias financiadas pelas instituições bancárias, e apoiam os produtores na
comercialização da produção.
Na área social, um dos mais importantes programas executados pelo Ruraltins é o de Aquisição
de Alimentos, na modalidade (PAA), Compra Direta Local da Agricultura Familiar, que contribui
para a segurança alimentar das pessoas nos municípios tocantinenses.
Entre os principais produtos adquiridos pelo PAA no Tocantins, em termos de quantidade,
destacam-se: melancia, arroz, banana, milho verde, batata-doce, carne suína, doce de leite em
pedaço, leite pasteurizado, abacaxi, rapadura e hortaliças. Em 2017, até novembro, foram
aplicados R$ 14 milhões na compra desses produtos.
Leia no site
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