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Dia Nacional do Extensionista 

Rural é comemorado neste 

domingo (06) 
4 dez 2020|Postado em:Notícias 

Deixe um comentário 

  

 
ASCOM 

  

O Dia Nacional do Extensionista Rural é comemorado em todo o país 

neste domingo, dia 06 de dezembro. No Brasil, os primeiros registros da 

extensão rural são do ano de 1948. Atualmente, o serviço é oferecido a 

cerca de 5.359 municípios, e conta com a atuação diária de quase 20 mil 

extensionistas. 

https://osecretariodopovo.com/categoria/noticias/
https://osecretariodopovo.com/dia-nacional-do-extensionista-rural-e-comemorado-neste-domingo-06/#respond


Para a prestação deste serviço, o Instituto Agronômico de Pernambuco 

(IPA) conta com uma Diretoria de Extensão Rural e um corpo técnico 

altamente qualificado, formado por 265 profissionais, atuando nos 185 

municípios de Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha, e mais 48 

profissionais na área de gestão e planejamento. O objetivo é 

proporcionar uma assistência técnica continuada e o acesso às políticas 

públicas. 

O extensionista está sempre próximo ao agricultor e a agricultora 

familiar, apoiando, socializando saberes, inovações tecnológicas e 

políticas públicas, melhorando a qualidade da produção e, 

simultaneamente, abrindo novas oportunidades de mercados para a 

comercialização dos produtos. Esse profissional cumpre um importante 

papel na execução das políticas públicas voltadas ao meio rural e na 

disseminação de alternativas para convivência com o Semiárido.  

Os técnicos estão à frente das ações do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), Campo Novo (Distribuição de Sementes), Projeto Dom 

Helder – este uma referência para outros estados da federação; Projeto 

Mãe Coruja, cursos do Programa Horta em Todo Canto, projeto de 

sementes crioulas, entre outros. Além disso desenvolve ações a fim de 

beneficiar diretamente agricultores/as como dias de campo, capacitações, 

intercâmbio entre instituições, sempre voltado para o crescimento da 

agricultura familiar do Estado. 

“O trabalho do/a extensionista tem sido fundamental para promover 

mudanças de vida para às famílias agricultoras, seja na melhoria dos 

processos de produção a partir da introdução de novas tecnologias, 

capacitação e troca de conhecimento, promovendo incremento de renda, 

mas também estabelecendo parcerias locais e participando dos diversos 

espaços de discussão de políticas públicas”, destaca o presidente do IPA, 

Reginaldo Alves. 

Mesmo na pandemia, provocada pelo Novo Coronavírus, o trabalho 

desenvolvido pelos extensionistas do Instituto continuou em todo o 

interior pernambucano. Além do atendimento remoto e via WhatsApp, os 

técnicos e as técnicas orientaram e acompanharam a distribuição de 

sementes e executaram o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

com 3,2 toneladas de alimentos, garantindo a Segurança Alimentar e 

Nutricional de 251 mil pessoas e beneficiando 4.184 agricultores/as 

assistidos pelo IPA. 

“Nossos técnicos e técnicas estão presentes nos locais mais distantes, de 

difícil acesso, contribuindo para as transformações culturais, sociais e 

econômicas, atuando como efetivo agente de desenvolvimento rural 

sustentável, valorizando as diversas categorias da agricultura familiar, a 

exemplo dos povos indígenas, comunidades quilombolas e pescadores”, 

enfatiza o diretor de Extensão Rural do IPA, Flávio Duarte.  



Em comemoração ao Dia do Extensionista, o IPA realiza, de  01 a 06 de 

dezembro, o VIII Seminário de Extensão Rural em Pernambuco, com o 

tema “Ater Pública – novos tempos, novos desafios”. 

HISTÓRIA – O Dia Nacional do Extensionista Rural foi instituída pelo 

governo federal, há 70 anos, como forma de homenagear e reconhecer 

esse importante agente de desenvolvimento rural sustentável. 

Pernambuco conta, há 66 anos, com o serviço de Assistência Técnica e  

Extensão Rural (ATER) pública e estatal como instrumento de apoio ao 

desenvolvimento rural. 

Iniciou com a criação da Associação Nordestina de Crédito e Assistência 

Rural (ANCAR), depois com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Pernambuco (EMATER-PE), posteriormente com a 

Empresa de Abastecimento do Estado de Pernambuco (EBAPE). 

Atualmente, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) é a entidade 

responsável pelas ações de ATER oficial, conforme decreto do Governo do 

Estado, publicado no Diário Oficial em2003. 
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Dia Nacional do Extensionista Rural é 

comemorado neste domingo (06.12) 
Publicado 4 de dezembro de 2020 | Por Zulene Alves 

 

O Dia Nacional do Extensionista Rural é comemorado em todo o país neste domingo, dia 06 de 

dezembro. No Brasil, os primeiros registros da extensão rural são do ano de 1948. Atualmente, 

o serviço é oferecido a cerca de 5.359 municípios, e conta com a atuação diária de quase 20 

mil extensionistas. 

Para a prestação deste serviço, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) conta com uma 

Diretoria de Extensão Rural e um corpo técnico altamente qualificado, formado por 265 

profissionais, atuando nos 185 municípios de Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha, e 

mais 48 profissionais na área de gestão e planejamento. O objetivo é proporcionar uma 

assistência técnica continuada e o acesso às políticas públicas. 

O extensionista está sempre próximo ao agricultor e a agricultora familiar, apoiando, 

socializando saberes, inovações tecnológicas e políticas públicas, melhorando a qualidade da 

produção e, simultaneamente, abrindo novas oportunidades de mercados para a 

http://zulenealves.com.br/blog/index.php/author/zulene/


comercialização dos produtos. Esse profissional cumpre um importante papel na execução das 

políticas públicas voltadas ao meio rural e na disseminação de alternativas para convivência 

com o Semiárido. 

Os técnicos estão à frente das ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Campo 

Novo (Distribuição de Sementes), Projeto Dom Helder – este uma referência para outros 

estados da federação; Projeto Mãe Coruja, cursos do Programa Horta em Todo Canto, projeto 

de sementes crioulas, entre outros. Além disso desenvolve ações a fim de beneficiar 

diretamente agricultores/as como dias de campo, capacitações, intercâmbio entre instituições, 

sempre voltado para o crescimento da agricultura familiar do Estado. 

“O trabalho do/a extensionista tem sido fundamental para promover mudanças de vida para às 

famílias agricultoras, seja na melhoria dos processos de produção a partir da introdução de 

novas tecnologias, capacitação e troca de conhecimento, promovendo incremento de renda, 

mas também estabelecendo parcerias locais e participando dos diversos espaços de discussão 

de políticas públicas”, destaca o presidente do IPA, Reginaldo Alves. 

Mesmo na pandemia, provocada pelo Novo Coronavírus, o trabalho desenvolvido pelos 

extensionistas do Instituto continuou em todo o interior pernambucano. Além do atendimento 

remoto e via WhatsApp, os técnicos e as técnicas orientaram e acompanharam a distribuição 

de sementes e executaram o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com 3,2 toneladas 

de alimentos, garantindo a Segurança Alimentar e Nutricional de 251 mil pessoas e 

beneficiando 4.184 agricultores/as assistidos pelo IPA. 

“Nossos técnicos e técnicas estão presentes nos locais mais distantes, de difícil acesso, 

contribuindo para as transformações culturais, sociais e econômicas, atuando como efetivo 

agente de desenvolvimento rural sustentável, valorizando as diversas categorias da agricultura 

familiar, a exemplo dos povos indígenas, comunidades quilombolas e pescadores”, enfatiza o 

diretor de Extensão Rural do IPA, Flávio Duarte. 

Em comemoração ao Dia do Extensionista, o IPA realiza, de  01 a 06 de dezembro, o VIII 

Seminário de Extensão Rural em Pernambuco, com o tema “Ater Pública – novos tempos, 

novos desafios”. 

HISTÓRIA – O Dia Nacional do Extensionista Rural foi instituída pelo governo federal, há 70 

anos, como forma de homenagear e reconhecer esse importante agente de desenvolvimento 

rural sustentável. Pernambuco conta, há 66 anos, com o serviço de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER) pública e estatal como instrumento de apoio ao desenvolvimento rural. 

Iniciou com a criação da Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural (ANCAR), 

depois com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Pernambuco 

(EMATER-PE), posteriormente com a Empresa de Abastecimento do Estado de Pernambuco 

(EBAPE). Atualmente, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) é a entidade responsável 



pelas ações de ATER oficial, conforme decreto do Governo do Estado, publicado no Diário 

Oficial em2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Comunidades de Lagoa Grande se 

desenvolvem com apoio de técnicos 

do IPA 
4 minExibição em 3 dez 2020 

Neste domingo, é o Dia do Extensionista Rural, profissional que 

oferece assistência técnica ao homem do campo. 
 

https://globoplay.globo.com/v/9073912/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-

bar 
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Dia Nacional do Extensionista Rural é 
comemorado neste domingo (06) 

 4 de dezembro de 2020 

 
 

 
O Dia Nacional do Extensionista Rural é comemorado em todo o país neste 
domingo, dia 06 de dezembro. No Brasil, os primeiros registros da extensão 
rural são do ano de 1948. Atualmente, o serviço é oferecido a cerca de 5.359 
municípios, e conta com a atuação diária de quase 20 mil extensionistas. 



Para a prestação deste serviço, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) 
conta com uma Diretoria de Extensão Rural e um corpo técnico altamente 
qualificado, formado por 265 profissionais, atuando nos 185 municípios de 
Pernambuco, incluindo Fernando de Noronha, e mais 48 profissionais na área 
de gestão e planejamento. O objetivo é proporcionar uma assistência técnica 
continuada e o acesso às políticas públicas. 

O extensionista está sempre próximo ao agricultor e a agricultora familiar, 
apoiando, socializando saberes, inovações tecnológicas e políticas públicas, 
melhorando a qualidade da produção e, simultaneamente, abrindo novas 
oportunidades de mercados para a comercialização dos produtos. Esse 
profissional cumpre um importante papel na execução das políticas públicas 
voltadas ao meio rural e na disseminação de alternativas para convivência com 
o Semiárido.   

Os técnicos estão à frente das ações do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), Campo Novo (Distribuição de Sementes), Projeto Dom Helder – este 
uma referência para outros estados da federação; Projeto Mãe Coruja, cursos 
do Programa Horta em Todo Canto, projeto de sementes crioulas, entre outros. 
Além disso desenvolve ações a fim de beneficiar diretamente agricultores/as 
como dias de campo, capacitações, intercâmbio entre instituições, sempre 
voltado para o crescimento da agricultura familiar do Estado. 

“O trabalho do/a extensionista tem sido fundamental para promover mudanças 
de vida para às famílias agricultoras, seja na melhoria dos processos de 
produção a partir da introdução de novas tecnologias, capacitação e troca de 
conhecimento, promovendo incremento de renda, mas também estabelecendo 
parcerias locais e participando dos diversos espaços de discussão de políticas 
públicas”, destaca o presidente do IPA, Reginaldo Alves.  

Mesmo na pandemia, provocada pelo Novo Coronavírus, o trabalho 
desenvolvido pelos extensionistas do Instituto continuou em todo o interior 
pernambucano. Além do atendimento remoto e via WhatsApp, os técnicos e as 
técnicas orientaram e acompanharam a distribuição de sementes e executaram 
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com 3,2 toneladas de alimentos, 
garantindo a Segurança Alimentar e Nutricional de 251 mil pessoas e 
beneficiando 4.184 agricultores/as assistidos pelo IPA. 

“Nossos técnicos e técnicas estão presentes nos locais mais distantes, de difícil 
acesso, contribuindo para as transformações culturais, sociais e econômicas, 
atuando como efetivo agente de desenvolvimento rural sustentável, valorizando 
as diversas categorias da agricultura familiar, a exemplo dos povos indígenas, 
comunidades quilombolas e pescadores”, enfatiza o diretor de Extensão Rural 
do IPA, Flávio Duarte. 

Em comemoração ao Dia do Extensionista, o IPA realiza, de  01 a 06 de 
dezembro, o VIII Seminário de Extensão Rural em Pernambuco, com o tema 
“Ater Pública – novos tempos, novos desafios”. 



HISTÓRIA – O Dia Nacional do Extensionista Rural foi instituída pelo governo 
federal, há 70 anos, como forma de homenagear e reconhecer esse importante 
agente de desenvolvimento rural sustentável. Pernambuco conta, há 66 anos, 
com o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública e 
estatal como instrumento de apoio ao desenvolvimento rural. 
  

Iniciou com a criação da Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural 
(ANCAR), depois com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Pernambuco (EMATER-PE), posteriormente com a Empresa de 
Abastecimento do Estado de Pernambuco (EBAPE). Atualmente, o Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA) é a entidade responsável pelas ações de 
ATER oficial, conforme decreto do Governo do Estado, publicado no Diário 
Oficial em2003. 

— 
Fonte: Governo PE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pe.gov.br/blog/2020/12/04/dia-nacional-do-extensionista-rural-e-comemorado-neste-domingo-06/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PISCICULTORES DE SAIRÉ RECEBEM ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DO IPA PARA PRODUÇÃO DE TILÁPIA 

 POR: REDAÇÃO PORTAL 

 
 04/12/2020 

A piscicultura é o segmento que mais está crescendo em Sairé, município 

do Agreste Central de Pernambuco. Vários agricultores familiares estão 

trabalhando com a criação de tilápia no município, eles recebem orientação 

técnica do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). 

Um dos ambientes utilizados para a criação é o tanque escavado para 

peixe, uma alternativa para criação e comércio de peixes com baixos 

impactos ambientais, onde abriga espécies cultivadas, possibilitando a 

https://www.veragora.com.br/autor/redacao


reprodução e o crescimento saudável, além de facilitar a manutenção do 

reservatório. 

De acordo com especialistas do IPA, Sairé tem facilidade para a produção 

dos peixes. “Nós temos uma condição de relevo adequada para a boa 

produção de tilápia, e também existem muitos olhos d’água”, ressaltou 

Paulo Henrique Sampaio, extensionista do IPA. 

O agricultor José Eduardo e o pai Severino Cabral estão há pouco tempo na 

produção das tilápias. Eles fizeram seis tanques na propriedade da família, 

na zona rural de Sairé. “A gente está na expectativa para tirar umas 15 

toneladas nestes seis tanques”, estimou Eduardo. 

 


