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Lembrar do Nonô Pereira é recordar a primeira vez que
fomos ao Paraná aprender o Plantio Direto, nos acolheu
como se fossemos amigos de muito tempo. Foi incansável
nos acompanhando nas lavouras unidades de pesquisa,
cooperativas explicando cada detalhe com muito amor e
vibração. Foi tão contagiante que até hoje sua presença em
nossas vidas é uma constante. Nonô foi um semeador na
essência da palavra, incansável, otimista independente do
local aonde semeava. Nono como muitos grandes ficará para
sempre na história da humanidade como um construtor de
vida, de beleza e de harmonia homemnatureza.
Poderíamos escrever um livro de coisas boas que
aprendemos e vivemos com Nonô, mas está oportunidade
que a Federação nos proporciona é o bastante. A família do
Nonô nossos sentimentos de muito amor nesta hora.
Contem conosco Ariovaldo e Ruben Ceratti.
ARIOVALDO CERATTI E RUBEN CERATTI
ariovaldo@arrozceratti.com.br
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O programa Oeste Rural da cidade de Chapecó/SC prestou
homenem ao Pai do Plantio Direto, Nonô Pereira na sua
exibição do dia 20/09/15. O mesmo pode ser vizualizado no
You Tube, digitando oeste rural 20.09.15.
Nossas condolências a família de Nonô Pereira.
Telmo Camargo
Editor / Apresentador Oeste Rural Chapecó/SC
OESTE RURAL PRODUÇÕES LTDA
oesterural@desbrava.com.br

Nonô as a pioneer no-till farmer and leader in Brazil has
made a major contribution to our global society. His passion
and leadership will be missed. Kind regards.
DON REICOSKY
don.reicosky@gmail.com

Aos familiares deixamos nossos sentimentos e rogamos a
Deus que traga consolo. Não o conhecia muito bem, mas
durante entrevista tive o privilégio de perceber o quanto
Nonô Pereira era sábio. Unaí MG
REPÓRTER GIANCARLO FARIA
gianmais@agromais.tv
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Em viagem, envio à família e à comunidade da Federação do
Plantio Direto os mais sentidos pesames pela perda do nosso
querido Nonô Pereira. A Agricultura brasileira fica vazia de
um dos seus mais consistentes líderes, com uma trajetória
rica de realizar a transformação produtivae qualitativa dos
sistemas de produção, baseada na inovação tecnológica.
Aplausos perenes ao Nonô Pereira! Florindo Dalberto
Presidente do IAPAR
FLORINDO DALBERTO
fdalberto@iapar.br

A Revista Agrícola sente a falta do produtor e grande
defensor do Plantio Direto na palha, Nonô Pereira. A
agricultura está em luto, no entanto solícita, pois recebe em
seus 'braços eternos' aquele que tanto lutou por sua
preservação. Descanse em paz, nosso eterno guerreiro!
REVISTA AGRÍCOLA
muniz@ragricola.com.br
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Meus sentimentos à família do amigo Nonô Pereira. Um
ícone da conservação do solo. Uma grande perda.
OSWALDO JULIO VISCHI FILHO
ovischi@gmail.com

Sentimos profundamente la pérdida de nuestro amigo Nonó,
de un luchador como pocos y un gran referente en todo lo
que concierne al cuidado del suelo; con su prédica llegó a
muchos lugares, a muchos productores que hoy disfrutan de
sus experiencias que tan generosamente compartió.
Acompañamos a su familia en este triste momento y
despedimos a quien fuera nuestro Presidente con todo
nuestro dolor. Dios lo recibirá como lo que fue….un gran
hombre!!!
CAAPAS Confederación de Asociaciones Americanas para una
Agricultura Sustentable
MIGUEL CARBALLAL
miguel@carballal.com.uy
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Muito obrigado pelo comunicado. Reitero minha
manifestação a Lutécia momentos atrás: Muito obrigado pela
infausta informação do falecimento de Nonô Pereira.
Perdemos um baluarte da conservação do solo, apóstolo
incansável da divulgação do plantio direto. Em seu pequeno
museu rural, conserva o poster dos anos 80, alertando
"ASSIM NÃO DÁ" ao exibir imagem de solo erodido, tendo
cumprido a risca a mensagem então formulada. Que seu
exemplo de idealista sirva de modelo aos que cuidam da
divulgação e incentivo das boas práticas agrícolas. Favor
transmitir meu sentimento de pesar a seus familiares e
amigos. Fernando Penteado Cardoso. Fundador e expresidente da Manah SA e da Fundação Agrisus. Cordial
abraço FC
FERNANDO CARDOSO
agrolida@uol.com.br

Existência plena.
JOÃO GASPAR FARIAS
jgfarias@ufg.br
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Estimados Amigos de FEBRAPDP, con mucha pena estoy
leyendo esta noticia tan triste. El mundo pierde no solo un
pionero que hubiera merecido durante su tiempo de vida los
reconocimientos más altos, como un premio nobel, por la
contribución que ha dado a la humanidad junto con los otros
dos pioneros mencionados, Herbert y Franke. También
perdemos un gran amigo. Por favor aceptan mis
condolencias más sentidas y pasen mi pésame a la familia de
Nono y a todos los amigos del plantío directo. Abrazos, Theo
Dr. Theodor Friedrich Representante en Cuba Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Calle 154 y 3ra, #301, Rpto. Náutico, Playa La Habana, Cuba
Teléfonos: (+537)
2086411, 12 y 13. Email: Theodor.Friedrich@fao.org URL:
http://www.fao.cu Twitter:
@FAOCuba
THEODOR FRIEDRICH
theodor.friedrich@fao.org
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Prezados Senhores, lamentamos profundamente o
falecimento do Sr. Nonô Pereira, e apresentamos nossas
condolências aos familiares e a todos os colegas da
Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação. Fica seus
bons exemplos e toda a sua obra em prol da Agricultura
Brasileira. Saudações, Antonio de Padua Cruz
Technical Manager Ammonium Sulfate Honeywell Resins &
Chemicals 551934227336 Phone 551991222815 Cell
PADUA CRUZ
padua.cruz@honeywell.com

Estimados miembros de la Federación: Desde México,
lamentamos mucho el fallecimiento de "Nono" Pereira.
Tuvimos ocasión de compartir con él y su esposa, em
reuniones de APRESID en Argentina en más de.una
oportunidad. El recuerdo se su trabajo en relación a siembra
directa en la paja será recordado por siempre, como pionero
entusiasta de esa tecnología. Enviamos nuestra condolencias
a vuestra asociación como a su familia Con atentos saludos. J.
D. Etchevers
JORGE DIONISIO ETCHEVERS BARRA
jetchev@colpos.mx
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Campo Grande (MS), 08 de setembro de 2015 Prezados(as), É
com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento
do Sr. Nonô Pereira.
Aos seus familiares as nossas condolências.
Do Nonô Pereira, vamos guardar para sempre o seu exemplo
de homem, honrado, determinado, de elevado espiríto de
liderança e inovação,,
Saudações,
FERNANDO MENDES LAMAS
EMBRAPA AGROPECUARIA OESTE
fernando.lamas@embrapa.br
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Amigos del PD, es con una grande tristeza que soy
aprendiendo el falecimiento de un de los padres del PD, no
solò en Brazil, pero que fue tambien embajador de esta
nueva forma de producir alimentos y de alimentar ganado en
muchas partes del mundo . Yo me acuerdo que su ponencia
en Washington, en el marco de la reunion anual de
Agricultura en el Banco Mundial, fue un exito, con la
presencia destacada de Norman Borlaugh durante toda su
ponencia. Gracias a él y a todos mis amigos de la FEBRAPDP,
los tres viajes de estudio que organicemos juntos fueron las
acciones que influyeron con mayor fuerza para que cambie
en poco la actitud de mis compañeros economistas del Banco
Mundialcon respecto a la Agricultuira de Conservacion sin
labranza y con cultivos de cobertura. Con mucho afecto y
mejores recuerdos para su familia y todos sus amigos
CHRISTIAN PIERI
pieri.christian@neuf.fr
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Dear all, with great sadness we heard about the loss of Nonô
(Manoel Henrique Pereira) one of the pioneers of
Conservation Agriculture not only in Brazil and South
America but also worldwide. Our friend and dedicated CA
farmer, director honorary and founder of the Brazilian
Federation of No-Tillage and Irrigation (FEBRAPDP) passed
away yesterday (September 8th) in Ponta Grossa.
Needless to mention the endless work and efforts
undertaken by Nonô Pereira and his fellow companions
Herbert Bartz and Frank Dijkstra that contributed decisively
to spread Conservation Agriculture (‘No-till into the straw’)
throughout Brazil and South America.
He also was a pillar for the consolidation of the Brazilian
Federation of No-Tillage and Irrigation (FEBRAPDP). Through
his example and devoted farming career, recognized
internationally, he was serving as a missionary for CA and
good soil management practices.
On behalf of all members of ECAF, I extend my deepest
sympathies to his family and friends, and also to FEBRAPDP.
Warmest regards, Gottlieb Basch (On behalf of ECAF board)
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
gbasch@ecaf.org

12

À FEBRAPDP, Com profundo pesar pelo passamento do
amigo Nono Pereira, grande líder e exemplo de pioneirismos
e empreendedorismos em fafor do sistema plantio direto na
palha, que se constituiu em um indelével marco no
desenvolvimento da agricultura brasileira, deixo meu
particular registro, pelo privilégio de ter convivido com um
produtor que trouxe tão relevantes contribuições para essa
fantástica revolução. Assim, peço-lhes que levem nosso
abraço e nosso conforto para seus familiares e ao corpo
dessa Federação, instituição para a qual ele tanto lutou.
Atenciosamente, Helvecio Mattana Saturnino Presidente da
ABID
ABID
helvecio.ms@gmail.com

O Presidente da Associação de Plantio Direto no Cerrado, Sr
Lucas Johannes Maria Aernouldts, em nome de todos os
diretores da APDC, vem através desta, expressar seu
profundo pesar aos familiares e amigos enlutados, pelo
falecimento do Sr Manoel Henrique Pereira (Nonô Pereira).
Recebam nessa hora difícil, nosso abraço de afeto, respeito e
nossas sinceras condolências. Uberlândia, 09 de Setembro de
2015.
APDC
apdc@apdc.com.br
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Bom dia, apenas hoje soube do falecimento do nosso NONÔ
Pereira, pelo jornal o Valor; não havia acionado meu PC.
Sabia que ele ia ser homenageado merecidamente, segundo
noticia lida no Agrolink; lamentamos e expressamos nossos
sentimentos, solicitando que levem ao conhecimento da
família, os nossos votos de pesar. Caso possam nos enviar emails de algum familiar mais próximo agradecemos. At.
Rubens Morais Presidente do CAD.
RUBENS MORAIS
rubens@jumil.com.br

Bom dia , Eu fico imensamente triste e tocado pelo
falecimento de meu amigo Nonô ....um grande amigo e um
grande homen que deixara a sua marca para as gerações
futuras e a eternidade Obrigado transmitir a familia , todos
os meus pésames , meu apoio espiritual neste momento
doloroso , Grandes abraços a querida fundaçâo abc , Lucien
Séguy.
LUCIEN SÉGUY
seguyl@wanadoo.fr
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Faleceu em 8 de setembro de 2015, em Ponta Grossa (PR),
Nonô Pereira, que junto com Herbert Bartyz e Frank Dijkstra,
foi responsável pela implantação e difusão do sistema de
plantio direto na palha, no Paraná e depois difundido para as
regiões agrícolas do Brasil.
O plantio direto é uma técnica que conserva o solo, pois os
agricultores não precisam arar e gradear o solo antes da
realização do plantio. A palha que fica no solo transforma-se
em matéria orgânica, aumenta a fertilidade e conserva a
umidade do solo. Hoje o plantio direto abrange mais de 30
milhões de hectares no Brasil.
Nonô Pereira foi três vezes presidente da Federação
Brasileira de Plantio Direto e Irrigação e, atualmente, era
Diretor Honorário Fundador, ao lado de Herbert Bartz e
Frank Dijkstra.
Durante homenagem recebida da Itaipu Binacional, os
pioneiros do plantio direto, entre eles Nonô Pereira, frisaram
que a única certeza que os produtores tinham quatro
décadas atrás, para evitar o avanço da erosão e a perda de
produtividade, era a de que algo tinha que ser mudado na
agricultura tradicional: "do jeito que era, estávamos com os
dias contados, porque o solo é o nosso maior patrimônio e
temos de conservá-lo".
Os pioneiros do plantio direto pregavam a sustentabilidade
do sistema produtivo brasileiro e foram também inspiradores
do Dr. Fernando Penteado Cardoso na criação da Fundação
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Agrisus (Agricultura Sustentável). Nonô Pereira finaliza suas
grandes realizações em prol da Agricultura Brasileira com
Sustentabilidade.
Trabalhou arduamente na conservação de nosso patrimônio
maior, nosso solo, deixando-nos o exemplo de dedicação,
competência
e
responsabilidade.
Uma
perda
incomensurável, com realizações que marcaram o novo
cenário da Agricultura Brasileira com Sustentabilidade. Sobre
o CCAS O Conselho Científico para Agricultura Sustentável
(CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, criada em 15
de abril de 2011, com domicilio, sede e foro no município de
São Paulo-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas
relacionados à sustentabilidade da agricultura e se
posicionar, de maneira clara, sobre o assunto. O CCAS é uma
entidade privada, de natureza associativa, sem fins
econômicos, pautando suas ações na imparcialidade, ética e
transparência, sempre valorizando o conhecimento
científico.
Os associados do CCAS são profissionais de diferentes
formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto
privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela
sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais
que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que
se dispõem a apresentar fatos concretos, lastreados em
verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das
atividades agrícolas.
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A agricultura, apesar da sua importância fundamental para o
país e para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em
construção, alternando percepções positivas e negativas, não
condizentes com a realidade.
É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no
tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões,
para melhor informação da sociedade. É importante que
todo o conhecimento acumulado nas Universidades e
Instituições de Pesquisa seja colocado à disposição da
população, para que a realidade da agricultura, em especial
seu caráter de sustentabilidade, transpareça.
Mais informações no website:
http://agriculturasustentavel.org.br/.
Acompanhe também o CCAS no Facebook:
http://www.facebook.com/agriculturasustentavel
ANTONIO ROQUE DECHEN
ardechen@usp.br
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FALLECIÓ NONO Recuerdos que vivirán en nosotros Fue en
1992. Fue el 1° Congreso de AAPRESID, entonces lo
conocimos. Desde un primer momento existió afinidad entre
nosotros y creo fue participe de todos nuestros congresos.
Con el compartimos los sueños por difundir las ideas de la
siembra directa y mucho más. Nono era una persona de
valores, pero además alegre, generoso. Le encantaba
bromear y mientras escribo recuerdo algunas y me causa
gracia. Nono, junto con Franky Disjtra y Mary Sade, pasaron a
ser los invitados a todos nuestros congresos, también
compartimos delegaciones, para difundir las ideas de la
siembra directa por todo el mundo. Nono fue quien aporto,
alegría a todos eventos. Nono fue uno de los pilares en la
formación de nuestra institución, pero también la
Confederación Americana para una agricultura Sustentable
(CAAPAS) En este momento de recuerdo y de homenaje,
vienen a la memoria los viajes, los momentos compartidos
en función de difundir los conceptos de la Siembra Directa.
Nonó era una persona divertida, generoso y muy sociables.
Nonó fue un participe fundamenta en la difusión de la
siembra directa, desde el momento de formarse fuimos a
muchas partes, pero él ya había estado. Nono, será
recordado por su contribución a la difusión de la siembra
directa en América, pero también en Europa y también a
dado testimonio en otras partes, que no recuerdo con
precisión. Estaba siempre dispuesto a dar su testimonio
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donde fuera, aun en los medios políticos, tan duros de
convencer. Él estaba, siempre estaba. En esta hora tan triste,
quiero que su familia reciba nuestro reconocimiento por su
contribución al desarrollo de la agricultura sustentable y
también nuestro compromiso de mantener vivo su
contribución al desarrollo de una agricultura sustentable y
productiva. Nono era una persona inspiradora, que
permanecerá viva, en la lucha por una agricultura
sustentable capaz de satisfacer las necesidades alimentarias
de un mundo en crecimiento. A su familia, su esposa, hijos,
nietos, la acompañamos en este momento duro, triste;
compartimos su pesar y le queremos manifestar nuestro
compromiso de mantener vivo su recuerdo, su contribución,
al desarrollo de una agricultura sustentable y productiva, por
el bien de la humanidad.
AAPRESID
vtrucco@trynet.com.ar

Estimados deseo compartir con ustedes estas palabras. Nono
permanecerá vivo entre nosotros. Lo recordaremos con la
fuerza de convicción, de haberse dado cuenta de que con el
"Plantio Direto , el pronóstico de la desertificación de los
suelos,como consecuencia de las labranzas, necesarias para
implantar los cultivos, se había superado. Lo recordaremos
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con sus viajes a la Argentina para los Congresos de
AAPRESID. Lo recordaremos por su sentido del humor, su
pasión al difundir la idea del "plantio direto". Nono ha hecho
un gran aporte, en la lucha por conseguir una agricultura,
capaz de alimentar a la humanidad y al mismo tiempo,
preservando los suelos para seguir produciendo.
Acompañamos a su familia, en este triste momento y
queremos manifestarle, que nosotros los agricultores
argentinos y de quienes son parte de CAAPAS lo
recordaremos siempre por su aporte al desarrollo de una
agricultura, que preservando los suelos, sea capaz de
alimentar a la humanidad. Nono estará presente y
seguramente, en cada encuentro de los agricultores que
comprendieron la trascendencia de la Cero Labranza, Nono
será recordado.
Vivirá en lo mas profundo de quienes tuvimos la gracia de
conocerlo. El Legado que nos deja Nono, es seguir trabajando
para que la agricultura sustentable, no sea la agricultura que
realiza un grupo de pioneros, para ser la forma corriente de
realizar la agricultura.
A su familia le hacemos llegar nuestro sentimiento y la
acompañamos en este triste momento y le manifestamos
que mantendremos vivo su recuerdo.
VÍCTOR H. TRUCCO
vtrucco@trynet.com.ar

20

Nonô encantou a todos nesta vida, e com isso deixa uma
legião de amigos, íntimos ou não. Por favor transmita a todos
os familiares e amigos íntimos nossos pêsames pelo ocorrido.
Cordiais saudações.
ONDINO BATAGLIA
ondino@conplant.com.br

El dolor es enorme. Lo recordaremos con la admiración y
gratitud que sentimos por él desde que lo conocemos.
Abrazo a todos, muy especial para toda su família. María
Beatriz (pilu) Giraudo.
MARIA BEATRIZ PILU GIRAUDO
pilugiraudo@gmail.com
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É com muito pesar e tristeza que recebo a notícia da
passagem do nosso querido amigo Nonô. Queira por
gentileza repassar meu abraço fraterno aos seus familiares,
que Deus lhe dê conforto, fé e esperança. Para mim fica a
admiração pelo seu grande legado e a saudade do grande e
leal amigo, sempre guerreiro em prol da agricultura
conservacionista. Com meus sentimentos. RT
RONALDO TRECENTI
ronaldotrecenti@hotmail.com

Acompaño en el sentimiento por tan grande pérdida a toda
su familia; todos perdimos mucho con la ida de Nonó, se fue
un grande que nos dejó mucho más de lo que podemos
medir en este momento. Su obra trascenderá en el tiempo
pues gente como el dejan una huella imborrable. Lo
sentiremos mucho sin lugar a dudas. "Una lágrima por el
muerto se evapora; una flor sobre su tumba se marchita; una
oración por su alma la recoge Dios". QEPD
MIGUEL CARBALLAL
miguel@carballal.com.uy
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Sentimos profundamente la pérdida de nuestro amigo Nonó,
de un luchador como pocos y un gran referente en todo lo
que concierne al cuidado del suelo; con su prédica llegó a
muchos lugares, a muchos productores que hoy disfrutan de
sus experiencias que tan generosamente compartió.
Acompañamos a su familia en este triste momento y
despedimos a quien fuera nuestro Presidente con todo
nuestro dolor. Dios lo recibirá como lo que fue....un gran
hombre!!! CAAPAS Confederación de Asociaciones
Americanas para una Agricultura Sustentable
MIGUEL CARBALLAL
miguel@carballal.com.uy

Nossos profundos sentimentos à Família do Sr. Nonô Pereira
e a todos os amigos da FBPDP. Grandes personalidades como
Sr. Nonô, partem nos deixando um enorme vazio, mas ao
mesmo tempo, deixam um legado de participação e
comprometimento com uma causa que consideramos de
grande importância para toda a sociedade Brasileira.
Obrigado Nonô Pereira, pelos ensinamentos! Não estaríamos
onde estamos com nossos sistemas de produção, se não
fossem pessoas como o Sr! Obrigado e obrigado! Abraço a
todos; Mandi
LUIS A M NOVAES MANDI
mandi@famasul.com.br
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Prezados Helbert e Franke, Recibimos en la FEPASIDIAS la
infortunada noticia del fallecimiento de Nono... una
irreparable perdida para el Brasil y el mundo!!! A la familia y
sus amigos, nuestros mas cálidos sentimientos de pésame y
congoja por su partida. Me siento entristecido por el gran
afecto que le procesaba a mi país, a quien siempre ayudo y
coopero incansablemente, para divulgar las experiencias
realizadas con el Sistema de Siembra Directa, que tan bien
sabemos, él lo llevaba en lo mas profundo de su corazón y su
ser. Sentiremos un gran vacío por la ausencia de un gran
agricultor y amigo, que ayudo con su empuje, convicción y
entusiasmo a aumentar el conocimiento de las personas
ligadas a la agricultura conservacionista. Rogaremos a Dios
por la paz eterna de su alma y para sus familiares y amigos,
uma Cristiana resignación. Un cordial abrazo, Martin
MARTÍN M. CUBILLA A.
mmcubilla@gmail.com
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Sentimos profundamente la salida del pioniero y gran amigo
Nonô Pereira y mandamos sentidos pésames a todo a su
familia. Recordamos bien como Nonô vino a Paraguay en
1988 para ayudar a empezar el movimiento de la siembra
directa y agricultura de conservación en ese pais, ademas de
muchos encuentros gratos despues. Descansa en paz Nonô.
Patrick Wall
EX CIMMYT
pcwallmex@gmail.com

O legado que Nono deixa para a agricultura brasileira, inclui a
criaçao da Fundação ABC. Foi o sucesso do plantio direto na
palha que motivou as cooperativas Frisia, Castrolanda e
Capal a investirem em pesquisa e assim nasceu a Instituiçao
conhecida e respeitada em todo o pais: a Fundacao ABC.
Assim, à familia deste grande homem, o nosso respeito e as
nossas condolencias. A Nono, nossa eterna gratidao!
FUNDAÇÃO ABC
comunicacao@fundacaoabc.org.br

25

Mi más sentidas condolencias a la familia de mi gran amigo
Nonó. Fué muy bien recibido en nuestra casa en Venezuela y,
atendido por nuestra familia. Paz a sus restos, que Dios lo
tenga en la gloria.
RAFAEL ANTONIO SÁNCHEZ
rsanchez@ensidirca.com.ve; rafaelsanchez1946@gmail.com

Os meus sentimentos à Familia Pereira e à comunidade do
Plantio Direto na Palha. A perda do Nonô ultrapassou o
Campo, domina os nossos corações de tristeza e
agradecimento por tudo que ele fez pela agricultura e
principalmente por cada um de nós. Ele me ensinou, com
sorriso, a vencer desafios; seu estimulo a me manter junto à
equipe Plantio Direto foi marcante na minha vida. Foram
muitos os ensinamentos e carinho; Nonô está há mais de 30
anos no meu coração e sempre estará. Agora, descansa em
paz.
TERESA SANCHES FERREIRA
teresa@tresacomunicacao.com.br
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Os orizicultores do município de Alegrete/ RS prestam sua
solidariedade aos familiares do senhor Manoel Henrique
Pereira. Com certeza deixou forte legado com suas pesquisas
e trabalho para o fortalecimento da agricultura.
Fiquem em Paz!
ASSOCIAÇÃO DOS ARROZEIROS DE ALEGRETE
arrozeirosdealegrete@gmail.com

Nossos sentimentos pelo passamento do nosso querido
NONÔ, com quem tivemos a felicidade de conviver durante
muitos anos. motivo de orgulho; que Deus o tenha e dê
conforto aos familiares.
Rubens Presidente CAD
JUMIL JUSTINO DE MORAIS IRMÃOS S/A
rubens@jumil.com.br
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Prezado(a) Senhor(a), Com profundo pesar recebemos a
notícia do falecimento de Manoel Henrique Pereira. Aos
familiares e amigos nossos sentimentos.
Cordialmente, Pedro Machado Pesquisador PhD Solos
Embrapa Arroz e Feijão
PEDRO LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHADO EMBRAPA
pedro.machado@embrapa.br

Aprendemos muito com este Sr. Deixou um grande legado.
Sempre contribuiu para multiplicar seu aprendizado!!! Um
exemplo para poucos!!!
GUILHERME LANDGRAF NETO
landgrafneto@uol.com.br

Nossos sentimentos de pesar a família. Seu Nono foi um
grande parceiro a quem guardamos as melhores lembranças.
Nossa solidariedade neste momento de dor.
Grande abraço
EURICO FARIA DORNELES E FAMILIA
doris_dorneles@hotmail.com
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My condolences to the family for their loss. Thanks for
sharing the time and talents of a great man with the farmer
community.
DON MCCABE
dmccabe@xcelco.on.ca

Minha gratidão pelo incentivo a preservação ambiental
realizado pelo Manoel Henrique Pereira
RICARDO JOSE CASSEL
ricardojcassel@bol.com.br

Perdemos um de nossos idolos em Plantio Direto na Palha,
seu seguidor desde os tempos de estagio da agronomia,
nossas condolencias a seus familiares, um abraco ao maneco.
PAULO RICARDO RICKLI
ricklipr02@yahoo.com.br
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No dia 08 de setembro de 2015 o céu ficou mais verde e a
terra mais cinza. Homens como Nonô Pereira são orgulho
para sua familia e um patrimonio para a Humanidade. Siga
seu destino amigo à eternidade e nós continuaremos por ora
aqui na terra seguindo tuas marcantes pegadas. Seu legado
não será esquecido e sua luz não se apagará por aqui.
Condolências aos familiares e um descanse em paz Nonô.
Sua missão por aqui foi cumprida.
SILVIO AMERICO OHSE
CLUBE AMIGOS DA TERRA CRUZ ALTA RS.
saohse@gmail.com

Em nome da Diretoria da Abag, queremos expressar o nosso
profundo pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Henrique
Pereira (Nonô Pereira), um grande líder e incansável
defensor do patrimônio natural do país, que serviu de
exemplo e inspiração para todos nós. Recebam nossos
sentimentos e nossa solidariedade.
Luiz Carlos Corrêa Carvalho – Presidente
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO AGRONEGÓCIO ABAG
abag@abag.com.br
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Consternado e entristecido tomei conhecimento do
falecimento do amigo Nonô. Considerando a impossibilidade
de me deslocar a Ponta Grossa em tempo, envio por este
meio minhas sinceras condolências.
Gostaria também de expressar o meu profundo pesar pela
perda de um grande amigo e de um visionário agricultor, que
não poupou esforços para lutar pela difusão do Plantio
Direto na Palha e de uma agricultura conservacionista e
sustentável, tanto no Brasil como no mundo, e muito
especialmente no Paraguai, pelo que ficamos profunda e
eternamente agradecidos.
Rolf Derpsch
Consultor Internacional Siembra Directa y Agricultura de
Conservación C.C. 13223 Shopping del Sol Asunción,
Paraguay Tel/Fax: ++59521609717
rolf.derpsch@tigo.com.py www.rolfderpsch.com
CONSULTOR INTERNACIONAL ROLF DERPSCH
rolf.derpsch@tigo.com.py
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A la Familia de mi Querdísimo amigo Nono quien fuera
compañero de ideales y tareas de todo tipo en relacion al
cuidado y mejora de los suelos del planeta.
A la distancia deseo unirme a Uds. con un fuerte abrazo en
estos tristísimos momentos que nos tocan vivir por la pérdda
de Nono.
Que dios nos de la fuerza para encontrar cristiana
resignación. Por su obra, bonomía y amistad personal Nono
siempre vivira en mi y en nuestros corazones.
Con todo mi afecto: Roberto Atilio Peiretti
ROBERTO ATILIO PEIRETTI
EX- PRESIDENTE DE CAAPAS
robertopeiretti@gmail.com

Um exemplo para todos nós! Construiu um legado para
muitas gerações! Obrigado pelos incentivos e o privilégio da
tua amizade!
KURT ARNS
kurt@comnet.com.br
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Toda Diretoria e associados do Clube Amigos da Terra Parecis
sente muito pela perda do Nono Pereira à toda familia.
Pessoal especial que sempre lutou em demonstrou como
produzir com qualidade, preservando o solo e o meio
ambiente.
CLUBE AMIGOS DA TERRA PARECIS MATO GROSSO
catparecis@terra.com.br

Nonô, a agricultura te agradece!
JÚLIO CESAR SALTON
julio.salton@embrapa.br

Nossos sentimentos à família deste grande incentivador da
agricultura conservacionista.
EMBRAPA SOLOS
luis.hernani@embrapa.br
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Nonô Pereira, exemplo de homem que se forjou na luta,
abriu caminho e tornou-se uma das mais relevantes
lideranças do Agro brasileiro.
Sua dignidade e seu incansável trabalho em prol de uma
agricultura conservacionista são exemplos que estarão
sempre marcados em nossas vidas.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO
mauricio.oliveira@agricultura.gov.br

What a tremendous loss. We all learn so much from Nono
The whole world is mourning RIP
CIRAD
olivier.husson@cirad.fr

I am shocked to see the sad news re Nonô. It was an honour
and privilege to have met him. The world has lost one of the
great no-till passionate pioneers. Hugs and prayers to all his
friends and family.
WAYNE SMITH, WESTERN AUSTRALIA
agronomy@y7mail.com
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Nonô, você foi exemplo de vida, de vencedor, de acreditar e
consolidar o plantio direto, de tornar nossa Agricultura
sustentável, com podutiividade! Sua contribuição para o
Agronegócio, jamais será esquecida! Do Amigo e seguidor!
Prof. Vitti!
ESALQ/USP
gcvitti@usp.br

Meus sinceros sentimento a família. Tive a oportunidade de
conhecer o Nono. Admiro seu trabalho e com certeza seu
legado vai ser lembrado por muitas gerações.
TIAGO TAMIOZZO
tiagotamiozzo@yahoo.com.br

Nossos sentimentos à família do amigo Nono. Temos certeza
que sua passagem por esta vida deixou muitos bons
exemplos a serem seguidos.
LUIZ CARLOS ROOS E TELMO ROVERNO ROOS
lroos@terra.com.br
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Nono Pereira as one of the first pioneers of no-tillage in
Brazil will be sadly missed. His leadership and passion for notillage was second to none in Brazil as well as around the
world. He is remembered for using his own personal
resources to purchase small no-till planters for the small
farmers in his area to learn and demonstrate the benefits of
no-tillage. His willingness to share his knowledge locally as a
well as around the world demonstrates his concern for his
fellow men. My condolences to the family who know better
than anyone his contributions to society. We will miss this
great man.
DON REICOSKY, SOIL SCIENTIST EMERITUS
don.reicosky@gmail.com

A pesar de la distancia , abrazamos a toda la familia Pereyra
en este momento de dolor. Nonó es de las persona que ha
marcado un camino a seguir con profunda generosidad y
calidad de persona. Con sus conocimientos, su entrega y
capacidad de comunicación , el mayor deseo de Nono era
hacer su aporte para una agricultura mejor. Siempre nos
decía: "Lo importante es que el productor se de cuenta de las
cosas, de esta manera comenzará a cambiar".
Generoso con los otros y profundamente patriota hacia su
Brasil querido, muchas veces lo hemos visto en sus charlas
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colgar una bandera de su país en el estrado. El amaba su
tierra, sus tierras... Disfrutaba mucho de sus amigos .
Siempre dispuesto, con una sonrisa en su rostro y un cálido
apretón de manos. Nunca olvidaba traer remeras de regalo
de Plantío Direto durante los congresos de Aapresid. Nonó
estaba en los detalles.Y en los detalles se ve el afecto. Nonó,
un gran hombre que ha sabido proyectar el futuro de la
producción de alimentos mediante una agricultura
sustentable, basada en la siembra directa. Cientos de
personas han pasado por su finca en Ponta Grossa, donde
trabajó junto a su hijo Mané , y a cada uno de sus visitantes
ha recibido con las mismas ganas y ha mostrado su campo
con la misma pasión.
Nonó ha sido un protagonista infaltable em los inicios de
Aapresid y ha participado de enorme cantidad de Congresos.
Nonó es y será por siempre un referente en la agricultura de
conservación de Brasil y del Mundo. Y como por la fe
estamos convencidos que nos volveremos a encontrar, en el
mientras tanto nos unimos en oración, para luego volvernos
a ver, charlar de campo y de fútbol...
Chau Nonó querido. Gracias por ser parte de la familia
AAPRESID. Martín Ambrogio y Georgina
AAPRESID
martinambrogio@powervt.com.ar
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Querida familia, La triste noticia del fallecimiento de nuestro
gran amigo Nono, nos dejo en un shock. Sabiamos los
problemas de salud de los ultimos años, pero no
esperabamos este hecho tan pronto. La Agricultura mundial
esta de luto por haber perdido uno de sus lideres mas
efectivos, quien puso toda su energia para salvar y mejorar la
produccion agricola de manera sustentable.
La agricultura de conservacion no era su pasion, sino una
religion que supo predicar bien y logro excelentes resultados.
Gracias a este esfuerzo, no solo mejoraron los campos para
las futuras generaciones sino tambien el ambiente rural en
general.
Fue un grande quien dio lecciones y compartio sus
conocimientos sin reserva alguna.Hoy esta con el Dios,
probablemente convenciendolo para dar iluminacion a la
raza humana para que sea amigable con la tierra y el
ambiente. Compartimos su dolor y pedimos al Dios que les
de fuerza.
Tambien rezamos que el querido Nono descanse en paz.
Mohan Kohli y família
MOHAN KOHLI
mmkohli@gmail.com
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A contribuição de Nonô Pereira para o desenvolvimento da
agricultura será sempre lembrada. Nossas profundas
condolências.
ARYSTA LIFESCIENCE
joao.miyasaki@arysta.com

En homenaje a mi gran amigo Nonó Pereira, siempre servicial
como ninguno, de quien aprendí mucho sobre siembra
Directa y a quien siempre lo recuerdo cuando estoy en un
campo donde se practica la agricultura de conservación.
ALBERTO IKEDA
aikeda@sanfernando.com.pe

Nos deja un hueco muy grande de cubrir, su congruencia con
la siembra directa es algo que estamos heredando de Nono
AMESID MEXICO JUAN MANUEL OSORIO
rega.jmoh@hotmail.com
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É com muita tristeza que a Federação da Agricultura do
Paraná (FAEP) recebeu a noticia do falecimento do produtor
rural Manoel Henrique Pereira, o Nonô como se tornou
popularmente conhecido. “Perdemos um entusiasta do
agronegócio que se orgulhava por alimentar o País com a sua
produção. Um homem que revolucionou o campo”, lamenta
o presidente da FAEP, Ágide Meneguette.
Natural de Jacarezinho, norte do Paraná, em 1958 Nonô
passou a dedicar-se à agropecuária na região de Ponta
Grossa. A partir dos anos 60 começou a se destacar por sua
atuação em cooperativas e demais organizações de
produtores. Em 1972, fundou a Associação Conservacionista
de Ponta Grossa. Dez anos depois, fundou a mesma entidade
em Palmeira. Se tornou uma das figuras mais importantes do
plantio direto no Brasil respeitado mundialmente.
A trajetória de inovação de Nonô Pereira lhe valeu diversas
homenagens. A última delas foi no último dia 4 de setembro,
quando a Universidade Estadual de Ponta Grossa lhe
conferiu a Medalha de Mérito Universitário em
reconhecimento aos serviços prestados à sociedade
brasileira.
Em 2001 ele foi homenageado na Espanha com o Prêmio de
Amigo da Agricultura Espanhola. No mesmo ano foi
condecorado com o título de cidadão honorário de Ponta
Grossa. Em 2004, recebeu a Cidadania Benemérita do Paraná
e em 2005 recebeu o título de Comendador da Ordem
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Nacional do Mérito Científico. “Era um produtor por natureza
que tinha prazer em falar sobre formas conservacionistas,
mostrar que o produtor rural é um defensor da natureza e
ensinava universitários sobre a importância da agricultura.
Para ele a agricultura não era simplesmente uma atividade
produtiva, era uma das mais importantes profissões do
mundo. Isso fazia toda a
diferença”.
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO PARANÁ
imprensa@faep.com.br

Nossos sentimentos à Família Pereira, e a eterna lembrança
do trabalho pioneiro do Prof. Nonô, na preservação do solo e
da vida.
MICROBIOL / MICROGEO
paulo@microgeo.com.br
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Perdemos um baluarte da conservação do solo, apóstolo
incansável da divulgação do plantio direto. Em seu pequeno
museu rural, conserva o poster dos anos 80, alertando
“ASSIM NÃO DÁ” ao exibir imagem de solo erodido, tendo
cumprido a risca a mensagem então formulada. Que seu
exemplo de idealista sirva de modelo aos que cuidam da
divulgação e incentivo das boas práticas agrícolas. Favor
transmitir meu sentimento de pesar a seus familiares e
amigos.
FERNANDO PENTEADO CARDOSO
agrolida@uol.com.br

Personagem essencial na história do plantio direto no
mundo. Seu legado vai continuar marcando gerações de
agricultores. Para mim... inesquecível.
AFONSO PECHE FILHO
IAC - INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS
afonsopeche@gmail.com
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O Sistema Produtivo do Brasil acordou mais triste no dia de
hoje, mas a semente que o Nono deixou alegrou o mundo
agrícola. Descansa em Paz Seu Nonô.
IVO LESSA
ivolessa@farsul.org.br

Carinho e respeito dos produtores de arroz do Rio Grande do
Sul.
FEDERARROZ
presidencia@federarroz.com.br

Nonô Pereira foi e será eternamente um inspirador para os
Agricultores de hoje e os de amanhã.
ROTAR CROP PRODUCTION SYSTEM
diretor@rotar.com.br
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Gostaria de em meu nome e em nome da Coopermota
desejar aos familiares do nosso querido "Nono Pereira"
nosso profundo pesar pela sua partida. Jamais esqueceremos
o legado que ELE nos deixou em sua passagem aqui junto de
nós.
EDSON VALMIR FADEL
branco.fadel@coopermota.com.br

Manoel Henrique Pereira (Nonô Pereira) faleceu em 8 de
setembro de 2015, em Ponta Grossa (PR), Nonô Pereira, que
junto com Herbert Bartz e Frank Dijkstra, foi responsável pela
implantação e difusão do sistema de plantio direto na palha,
no Paraná e depois difundido para as regiões agrícolas do
Brasil. O plantio direto é uma técnica que conserva o solo,
pois os agricultores não precisam arar e gradear o solo antes
da realização do plantio. A palha que fica no solo transformase em matéria orgânica, aumenta a fertilidade e conserva a
umidade do solo. Hoje o plantio direto abrange mais de 30
milhões de hectares no Brasil.
Nonô Pereira foi três vezes presidente da Federação
Brasileira de Plantio Direto e Irrigação e, atualmente, era
Diretor Honorário Fundador, ao lado de Herbert Bartz e
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Frank Dijkstra. Durante homenagem recebida da Itaipu
Binacional, os pioneiros do plantio direto, entre eles Nonô
Pereira, frisaram que a única certeza que os produtores
tinham quatro décadas atrás, para evitar o avanço da erosão
e a perda de produtividade, era a de que algo tinha que ser
mudado na agricultura tradicional: “do jeito que era,
estávamos com os dias contados, porque o solo é o nosso
maior patrimônio e temos de conservá-lo”. Os pioneiros do
plantio direto pregavam a sustentabilidade do sistema
produtivo brasileiro e foram também inspiradores do Dr.
Fernando Penteado Cardoso na criação da Fundação Agrisus
(Agricultura Sustentável).
Nonô Pereira finaliza suas grandes realizações em prol da
Agricultura Brasileira com Sustentabilidade. Trabalhou
arduamente na conservação de nosso patrimônio maior,
nosso solo, deixando-nos o exemplo de dedicação,
competência
e
responsabilidade.
Uma
perda
incomensurável, com realizações que marcaram o novo
cenário da Agricultura Brasileira com Sustentabilidade.
Antonio Roque Dechen Prof. Titular do Departamento de
Ciência do Solo ESALQ/USP Presidente da Fundação Agrisus
Presidente do Conselho Científico de Agricultura Sustentável
– CCAS Membro do COSAG/FIESP
FUNDAÇÃO AGRISUS
ardechen@usp.br
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Lembrando os Primeiros programas GLOBO RURAL que
realizamos e que Nonô explicou com clareza a proposta
considero que TODAS AS LAVOURAS PROTEGIDAS devem a
este brasileiro excepcional a sua salvação, permitindo o
'arranco' da produção de soja, milho, trigo, aveia garantindo
o Brasil Rural de hoje. Com o Franke Dikjstra e o Herbert
Bartz, falando no Globo Rural e no Terra Viva (na Rede
Bandeirantes) salvaram milhões de hectares de terras
aráveis... Nas suas palestras, Nonô e companheiros, como
Cícero Bley e outros revolucionaram a vontade de
agricultores que se sentiam dispostos a 'botar pastos' e
largar de mão o cultivo de alimentos... Além do céu, do
paraiso dos espíritos iluminados, eles voltarão, reencarnando
juntos para a luta de 'reparaizar' o planeta... Renato Moreira
'espírita jesusista' primeiro parceiro da divulgação do Plantio
Direto....
REDE CERRADO DE TELEVISÃO RENATO MOREIRA
redecerrado.produz.programa@gmail.com
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Nosso pesar pelo falecimento dessa grande pessoa, com
certeza seu trabalho ficara eternamente entre nós. Ernani
Rossi
FUNDAÇÃO IRGA
fundacaoirga@fundacaoirga.org.br

Descanse em PAZ, meu amigo guerreiro, exemplo de
cidadão. Que Deus conforte a família. SEU NONÔ, fará muita
falta!!! Triste
NAIRA BARELLI
neg91@hotmail.com

Meus sentimentos a todos os seus familiares. Tive o
privilégio de participar com o Nonô em duas gestões na
diretoria da Febrapdp. Aprendí muito com ele, pois era uma
pessoa muito culta, amiga, justa e de princípios. Nos deixou
um legado e com certeza muitos seguidores. Descanse em
paz amigo Nonô.
BENEDITO HÉLIO ORLANDI (BERTOLA) APDVP
bertolaorlandi@hotmail.com
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Prezado Nonô, agradeço todo o apoio que Você me deu na
missão de levar o Plantio Direto na Palha ao Cerrado. Suas
palestras e sua obra em liderar e inspirar todos nos nessa
caminhada, foram supremos e, além da grande admiração
que o seu apostolado em nos engendrou, temos em sua
honra a hegemonia do produtor brasileiro de hoje,
considerado o mais avançado em PDP no mundo. Os meus
mais sinceros votos para que a sua memoria continua a ser
uma grande inspiriação para as gerações vindouras. Em
reverência e apreço, John
John N. Landers – OBE
john.landers@uol.com.br

Três pioneiros! Três reis magos! Três mosqueteiros!
Três com um único objetivo! Três em UM!
Três, cada qual com a sua característica marcante!
Hoje é de você NONÔ que desejo comentar. Fostes um dos
TRÊS! Um ÚNICO dos três ÚNICOS! Nonô o LORDE, o MISTER!
Nesta estrada da vida, não me lembro ao certo quando nos
cruzamos pela primeira vez, ... aliás, a primeira e única
cruzada pois, de lá prá cá, nossos caminhos passaram a andar
paralelos!
Três oportunidades especiais com Nonô marcaram minha
vida:
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A primeira, quando, juntamente com meu colega Milton da
Veiga, participei das comemorações dos 25 anos do Plantio
Direto nos Campos Gerais no Paraná, na Fazenda Agripastos,
em Palmeira, PR. Tivemos a grata satisfação de entregar ao
Nonô uma placa de homenagem em nome da Rede LatinoAmericana de Agricultura Conservacionista – RELACO;
A segunda, mais tarde, por ocasião do 9º Encontro Nacional
de Plantio Direto na Palha, em 2004, em Chapecó, quando
levei o Nonô a uma residência na Avenida Nereu Ramos,
Centro de Chapecó, cuja moradora era nada mais nada
menos do que Da. Filomena Braga de Miranda Ramos, sua
primeira professora primária. Cena única e indescritível do
reencontro professora-aluno!
A terceira, foi por ocasião das comemorações dos 15 anos do
Grupo Amigos do Solo, de Alto da Serra, Chapecó, SC. Nonô
roubou a cena da noite.
Uma homenagem de um dos pioneiros do PD do Brasil aos
pioneiros do PD em Chapecó. Nonô me agraciou,
publicamente, com uma camiseta do PLANTIO DIRETO!
“Sem palavras!”
Para mim Nonô foi o LORD do Plantio Direto ou o MISTER PD,
dada a sua altivez, sua educação, enfim à sua conduta com
todos nós seus admiradores.
Far-nos-á falta, Nonô! Mas vás tranquilo pois tuas sementes
já transformaram-se em plantas que estão ressemeando o
PD em nosso planeta!
Eng. Agr. Leandro do Prado Wildner, Epagri – Centro de
Pesquisas para a Agricultura Familiar, Chapecó, SC
lpwild@epagri.sc.gov.br
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O Grupo dos Amigos do Solo constituído por agricultores do
Distrito de Alto da Serra, Município de Chapecó, que há 17
anos acredita e divulga o PLANTIO DIRETO, deseja deixar
registrado para a posteridade todo o respeito e admiração ao
Sr. Manoel Henrique (NONÔ) Pereira como um dos ícones do
Plantio Direto no Brasil e uma das grandes personalidades do
Plantio Direto no mundo.
“Fomos conhecer o Plantio Direto em Cruz Alta, quando por
lá esteve Nonô Pereira. Conhecer o Plantio Direto e o Nonô
Pereira nos fez crer que era possível mudar a agricultura.
Tivemos a honra de acompanhar o Nonô durante o 9º
Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha realizado em
2004, em Chapecó; e, principalmente, tivemos a honra de
recebê-lo e dividir algumas horas felizes de nossas vidas com
o Nonô quando comemoramos nossos 15 anos de
existência”.
Nonô marcou nossa história e deixou o PLANTIO DIRETO
semeado em nossos corações!
Francisco Sedovski
Grupo Amigos do Solo de Alto da Serra, Distrito de Alto da
Serra, Chapecó, SC
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Não há palavras para explicar os sentimentos de tamanha
perda...
Nonô foi um amigo de mais de 40 anos em viagens,
palestras, eventos e mais diversas peripécias, formando um
laço único e perfeito com Herbert e Frank que configurou o
sucesso do Sistema Plantio Direto mundialmente.
Nonô foi pai para todas as gerações mais novas, não apenas
pelos conhecimentos, ensinamentos e experiências
compartilhadas, mas especialmente pelo exemplo de
personalidade, expressando brandura e compreensão nas
mais variadas situações.
Como Herbert disse: “O seu corpo está nos deixando, mas
seus feitos sempre permanecerão entre nós!!”.
A família Bartz envia os mais sinceros sentimentos e conforto
aos familiares e amigos de Nonô!
Família Bartz, Rolândia/PR
bartzmarie@gmail.com
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É com muita tristeza que a Federação Brasileira de Plantio
Direto e Irrigação (FEBRAPDP) perde uma de suas maiores
personalidades: Manoel Henrique Pereira, ou melhor, o
nosso Nonô Pereira, como era mais conhecido.
Junto com Bartz e Dijkstra, Nonô foi um dos nossos grandes
entusiastas como pioneiro do Sistema Plantio Direto, levando
suas experiências e conhecimentos para todo o Brasil e
mundo a fora, fazendo com que este nosso modelo de
agricultura fosse reconhecido como um exemplo a ser
seguido pelo mundo.
Possuía uma forte personalidade, característica das pessoas
que configuram grandes feitos, mas também possuía uma
capacidade de compreensão e intermédio de situações
únicos, e portanto Nonô era reconhecido por todos como um
verdadeiro gentleman.
Nonô foi ainda um dos idealizadores e fundadores de nossa
instituição, a FEBRAPDP. Sua garra e fervor em prol do
Sistema Plantio Direto fizeram toda diferença para o sucesso
que somos hoje.
A FEBRAPDP envia os mais sinceros sentimentos à família e
amigos!
Diretoria da Federação Brasileira de Plantio Direto e
Irrigação
febrapdp@febrapdp.org.br
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