Caro extensionista aposentado:
Será realizado nos dias 4 a 6 de dezembro de 2017, na sede do Instituto Emater em Curitiba, o 4º
Encontro Estadual dos Aposentados e Pensionistas da Emater.
O objetivo é reunir os aposentados da extensão rural, para tratarmos de assuntos de interesse
coletivo, como saúde, empreendedorismo, finanças e outros, além do congraçamento e do lazer.
No dia 6/12 - dia consagrado ao extensionista rural - vamos debater exclusivamente o
fortalecimento da extensão rural no Paraná, ajudando assim a manter forte também a FAPA, a
AFA e a AAPER. A FAPA porque tem como mantenedora o instituto Emater, a AFA e AAPER
porque terão seus quadros sociais aumentados.
Assim sendo, caro colega extensionista a sua participação é muito importante. Você recebeu
uma ficha pesquisa e se ainda não respondeu, aproveite para respondê-la e enviar por email à
FAPA. Só com sua resposta poderemos fazer um bom planejamento, estimando custos e
buscando patrocinadores a fim de que tenhamos um excelente encontro e que possamos alcançar
os objetivos propostos.
Para mantê-lo informado estamos organizando este boletim informativo, visando levar algumas
curiosidades sobre histórias que talvez você conheça. Por exemplo: plantio direto: Acreditamos
que a técnica esteja associada à história que passamos a relatar.
Por volta de 72/73 - o coordenador Estadual de Pecuária Eng. Agrônomo Manuel Machado,
convocou os técnicos extensionistas em pecuária para uma excursão técnica à fazenda
experimental da UFRGS, com sede em Guaíba. Lá o Prof. Eng. Agrônomo Maraschim, fazia um
experimento de plantio direto de pastagens em campos nativos. Com o auxilio de um riscador
acoplado em um trator, eram traçadas linhas no campo nativo, com intervalo de 0,60 m entre elas.
Associado a isso eram colocadas calcário e NPK e após alguns dias as sementes de gramíneas
em uma linha e leguminosas em outra, consorciando aveia ou azevem com trevo ou cornichão.
De volta ao Paraná, o técnico de Ponta Grossa, após divulgá-la, levou o criador de gado Sta
Gertrude, Sr. Manuel Henrique Pereira, a implantá-la na sua propriedade localizada no município
de Palmeira. E a técnica deu certo. O criador Nonô, como era conhecido, também era plantador
de soja e trigo. Acreditamos que assim tenha acontecido: aplicou a técnica no plantio de trigo e
soja e “Eureka”! deu certo e foi criada a tecnologia do plantio direto nos campos gerais e
posteriormente divulgada pelo pais inteiro e levada para outros países. “Olha a extensão rural ai
gente”
Se você gostou da história e conhece alguma interessante envie-nos para que seja publicada
neste boletim.
Se estiver aposentado e continua extensionista venha para o nosso encontro e traga sua
experiência. A extensão rural precisa de você. Venha trazer o seu apoio, para que ela continue
forte. Pense nisso.
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