CARTA DE RECOMENDAÇÃO
A EMATER RS é uma Instituição de Extensão rural, sem fins lucrativos que presta
Assistência Técnica e social a Agricultores familiares, Quilombolas, Pecuaristas
familiares, pescadores e Assentados da Reforma Agrária há 62 anos.
Atua em todo o estado do Rio Grande do Sul, dando assistência aos agricultores
e suas famílias em qualidade de vida e renda desde o dia 2 de junho de 1955.
Desde sua fundação está presente no cotidiano dos agricultores familiares. A
Instituição se tornou a representante natural do serviço oficial de extensão rural
do Estado, e fincou no solo gaúcho uma trajetória construída pela tenacidade e
dedicação de profissionais que colocaram em ação, ininterruptamente, a melhor e
mais atuante das políticas públicas do Governo do Estado. Hoje, a agricultura
familiar gaúcha é modelo no país graças ao trabalho desenvolvido pela
Emater/RS-ASCAR.
Ao longo desse tempo, incorporou novos valores e conceitos modernos exigidos
pelo agronegócio, atividade que se tornou vital para o desempenho positivo da
economia nacional. A Instituição atende às demandas diárias de seu público,
formado por agricultores familiares, quilombolas, pescadores artesanais,
indígenas, assentados, um contingente superior a 250 mil famílias de assistidos
com áreas em mais de 480 municípios. É no coração de 9.550 comunidades
rurais dessas localidades que pulsa a atuação transversal do Serviço de Extensão
Rural, revigorada pelo convênio com as Prefeituras, fertilizando o
desenvolvimento socioeconômico e cultural do Rio Grande do Sul.
Os mais de 2.000 empregados se esmeram em prestar assistência técnica e
social e extensão rural, aos assistidos, sempre honrando com a missão da
Instituição, de ajudar plantar um futuro melhor para quem produz e gera
alimentos. Mantenedora de uma grande estrutura de capacitação rural, a
Emater/RS-Ascar assumiu a responsabilidade em orientar o uso de tecnologias
nas mais diversas áreas, quer na área de saneamento básico ou ambiental, quer
para melhorar o desempenho de lavouras. Porta-voz da integração do jovem no
meio rural e agente transformador da informação, repassa conhecimentos e
experiências por meio de mais de oito eventos diários que promove diariamente
na geografia gaúcha ou através de programas em rádios e tevês e publicações.
As tarefas do quadro funcional incluem a capacitação dos agricultores e jovens
rurais e a identificação de saneamento básico como instrumento de saúde
pública, ações que promovem proteção à saúde das populações e à preservação
do meio ambiente. A agenda diária coloca em prática um conjunto de ações
educativas e concretas que resultam no abastecimento de água para consumo
humano, na disposição adequada dos esgotos domésticos e dos resíduos sólidos
das propriedades rurais, e iniciativas que asseguram a segurança alimentar dos
públicos assistidos, entendida principalmente como a produção de alimentos na
propriedade. A Instituição pensa em desenvolvimento sustentável na perspectiva
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da cidadania sem desconsiderar a necessidade de resgate da autoestima da
população. E entende que é na conquista do respeito próprio e no resgate da
autoestima que homens, mulheres, jovens, idosos e crianças do meio rural
descobrem possibilidades coletivas de trabalho permanente por uma vida melhor,
mais solidária e fraterna.
Desde 1998 a EMATER começou também a pesquisar e trabalhar com o Colostro
Bovino. Primeiro como alimento animal e desde 2008 identificando o colostro
como grande potencial de alimentação humana.
Após uma extensa revisão de literatura, participação de audiências públicas e
apresentação de relatório técnico a extensionista da EMATER Mara Helena
Saalfeld consegui a modificação do RIISPOA – MAPA, retirando da legislação a
proibição de uso de colostro para seres Humanos.
A EMBRAPA desde sua fundação trabalha em parceria com a EMATER levando
tecnologias de interesse a todos os agricultores e públicos especiais do Rio
Grande do Sul.

Pelotas, 24 de maio de 2017

CLENIO NAILTO PILLON
Chefe- Geral da Embrapa Clima Temperado
Pelotas RS
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