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Ematerce orienta assentados sobre armazenagem em Silos  

Treze famílias reassentadas na Da área total da propriedade -  ainda, de forma individual, a criação 

Fazenda Lindeza, no município de cerca de 533 hectares - , 14 deles são de um rebanho de 100 cabeças de 

Jaguaretama, estão recebendo utilizados pelos agricultores familia- bovinos e 135 ovinos.

orientações da Ematerce sobre o res assentados para o plantio de Com o incentivo e apoio técnico 

armazenamento de forragem verde cajueiro-anão precoce, seis hectares da Ematerce, o armazenamento em 

em silos de superfície. As famílias de milho, 10 de feijão e 10 de cana- silos já alcança as 60 toneladas de 

assistidas são compostas de da-índia com sorgo forrageiro. O forragem, distribuídas em quatro 

agricultores familiares provenientes plantio do cajueiro-anão, implanta- silos com capacidade para 15 tonela-

de área desapropriada para a do em 2008, vem sendo desenvolvi- das cada um. Espera-se que o 

construção do Açude Castanhão, do de forma coletiva, enquanto o acúmulo chegue às 100 toneladas em 

concluída em 2003. Já foram plantio das outras culturas é feito 2009 com a ensilagem de mais quatro 

utilizados na ensilagem – termo individualmente. Também na área silos de 10 toneladas cada. Todas as 

técnico que designa a armazenagem de cultivo do cajueiro-anão, os culturas plantadas são de sequeiro. A 

em silos - , 60 toneladas de forra- agricultores plantam milho, feijão, cana-da-índia e o sorgo forrageiro, 

gem. A expectativa é de que sejam sorgo e cana-da-índia de forma por ocasião da rebrota, permitirão 

acumuladas 100 toneladas. intercalada. Os assentados mantêm mais um corte aos agricultores.

Eis que voltamos a editar a FOLHA DA EMATERCE ON 

LINE, com a colaboração dos novos componentes da 

ASCOM, jornalistas Tábata Alencar e João Maroto. 

Para tanto, desejamos contar com o apoio dos 

colegas-extensionistas, mediante o envio de 

informações sobre as ações da empresa, no meio 

rural, em benefício dos agricultores(as) familiares.

Evidente que todos os trabalhos da Ematerce, sob a 

coordenação da Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário (SDA), visam ao bem-estar social dos 

agricultores(as) e assistidos, ao aumento da produção 

e da produtividade das lavouras e da pecuária, à 

geração de emprego, à elevação da renda líquida, 

porém com um diferencial: a produção, com 

sustentabilidade, de gêneros alimentícios sadios, 

para consumo humano e animal, sem poluir o meio 

ambiente.

Antecipadamente, agradecemos o empenho dos 

colegas-extensionistas, por comprometerem-se a nos 

remeter informes, os quais se transformarão em 

notícias ou reportagens, com o objetivo de se divulgar 

os resultados das atividades do Serviço de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Ceará. 

Bem! Mãos à obra!

Ótimo final de semana e obrigado pela leitura!

O Editor

Nosso Recado... DIRETORIA DA EMATERCE REÚNE GERENTES ESTADUAIS, 
REGIONAIS E ASSESSORES 

A diretoria executiva da Ematerce, sob a 
coordenação do presidente José Maria 
Pimenta, reuniu, dias 3 e 4, no Centro de 
Treinamento da empresa (Cetrex), em Caucaia-
CE, gerentes estaduais, regionais e assessores. 
A agenda do evento foi elaborada pela gerência 
de apoio técnico e de planejamento. Após a 
abertura dos trabalhos, às 8h30min, pelo 
presidente da Ematerce, será feita uma análise 
da situação da safra 2009, tendo por 
expositores o diretor técnico Walmir Severo 
Magalhães, o gerente de planejamento 
Antonio Tarciso Coelho Pinto e a Assessora 
Gecilda.

A reunião prosseguiu, à tarde, oportunidade 
em que o diretor administrativo e financeiro, 
Eduardo Aragão, falou sobre as atividades da 
sua diretoria e gerências a ela vinculadas, 
incluindo assuntos que dizem respeito à 

Já o assessor Josualdo Justino, da gerência de apoio execução de ações administrativas nos escritórios 
técnico, focou o tema Convivência com o Semi-Árido.locais, regionais e estadual.

Ainda na parte da tarde, foram enfatizadas as ações Em seguida, o diretor técnico, acompanhado pelo 
das Redes Temáticas pelo assessor Francisco Bergson gerente do Núcleo de Informática, Salustiano Sampaio, 
Parente, seguindo-se de uma análise do Programa e o Assessor Roberto Luz, discorreu sobre o 
Biodiesel pelo assessor Sérgio Lima e equipe. Os trabalhos funcionamento do Sistema de Programas e Projetos 
encerraram-se com as exposições das ações de supervisão pela Internet (SPP/Web).
e sanidade animal, feitas pelo diretor técnico da empresa No dia 4, às 8h30min, o responsável pelo Crédito 
e gerentes regionais. Constou, também, do encerramento Rural, no âmbito da Ematerce, José William Aquino, fez 
uma avaliação da diretoria executiva da Ematerce sobre o uma explanação com foco no Programa Crédito Rural. Já 
que foi explanado, discutido e aprovado nos dois dias do o Programa de Aquisição de Alimentos-Merenda Escolar 
encontro.será abordado pelo diretor técnico Walmir Magalhães. 

Diretoria Executiva da Ematerce reuniu, nos dias 3 e 4 de agosto de 2009, no seu centro de treinamento, 

em Caucaia-CE, gerentes estaduais, regionais e assessores. 

Presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria Pimenta. 

Sessenta toneladas de forragem foram ensiladas por agricultores familiares na Fazenda Lindeza, em 

Jaguaretama, com orientação e incentivo da Ematerce, em silos de superfície. Estima-se que, em 

2009,  o armazenamento de forrageiras alcance as 100 toneladas.

Silos de superfície são utilizados para armazenamento de 
forragens. 



EMATERCE PARTICIPA DE GOVERNO ITINERANTE EM JUAZEIRO
Durante a instalação do Governo na Minha Cidade em Juazeiro do Norte, no último dia 4, a 

Ematerce instalou estande na Praça da Cidadania, quando, juntamente com outros órgãos da 

administração estadual, prestou assistência a agricultores familiares, além de promover a 

exposição e comercialização de seus produtos. 

A Ematerce, sob coordenação da Secretaria do produzidos por agricultores familiares e 

Desenvolvimento Agrário (SDA), esteve presente em peças de artesanato.

Juazeiro do Norte, por ocasião do Programa Governo do Também inscreveu os produtores 

Estado na Minha Cidade, quando o município foi sede da interessados em participar do programa 

administração estadual, no último dia 4. A instalação do Garantia Safra – iniciativa do Ministério 

governo itinerante em Juazeiro foi feita pelo governador do Desenvolvimento Agrário (MDA), que 

Cid Gomes, acompanhado pelo vice, Francisco Pinheiro, e visa indenizar o agricultor familiar que 

Secretários de estado, no Ginásio Poliesportivo. Com um porventura tenha sofrido perda de mais 

estande situado na Praça da Cidadania, a Ematerce da metade da safra, quer por enchentes 

promoveu exposição e comercialização de produtos ou secas. Ainda por ocasião do governo 

orgânicos e artesanato, além de inscrever produtores itinerante, a Ematerce promoveu “in 

rurais interessados no Programa Garantia Safra. loco”, um curso de prática de vacinação 
                           O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, para 25 pecuaristas.
No próximo dia 8, o governo itinerante será instalado acompanhado do coordenador de eventos da empresa, Durante o Governo na Minha Cidade, em Juazeiro, Cid 

na cidade de Irapuan Pinheiro, no Sertão Central. A jornalista Edilmo Gurgel, destacou a importância da Gomes assinou diversos convênios com prefeituras e 
Ematerce funcionará também um escritório para atendi-entidade na solenidade, como forma de promover o entidades da região e ordens de serviço com vistas à 
mento aos agricultores familiares da região; fará ainda trabalho do agricultor familiar, “sem dúvida uma mola realização de obras. Também assinou o edital de licitação 
expedição de GTA (Guia de Transporte Animal) e inscrição propulsora no desenvolvimento do setor agropecuário do para contratação de empresa para a conclusão das obras 
de produtores interessados no plantio da mamona. Vinte Estado”. Juntamente com outros órgãos da administração da Praça do Romeiro, com recursos oriundos do tesouro 
agricultores familiares terão a oportunidade de expor estadual, a Ematerce, além de promover assistência estadual da ordem de R$10.102.492,00. O governador 
seus produtos (frutas e verduras, ovos, mel, artesanato, técnica aos produtores rurais presentes à solenidade, destacou o valor da obra como forma de promover ainda 
dentre outros), no estande da Ematerce.realizou a exposição e comercialização de produtos mais o turismo religioso de Juazeiro do Norte. 

orgânicos (frutas, verduras ovos, frangos e outros) 

IRAPUAN PINHEIRO 

A Ematerce fez, no dia 06 de agosto, a entrega de vidros para armazenamento de Segundo Erandy Freitas, o leite coletado no banco passa por um controle de 

leite materno ao Banco de Leite Humano do Hospital Albert Sabin. Os vasilhames foram qualidade até que chegue ao consumo humano. O processo compreende três etapas 

sendo recolhidos entre os funcionários desde o mês de julho, no escritório central da básicas: uma avaliação quanto a acidez do leite; pasteurização e, finalmente, a análise 

empresa, em Fortaleza. A entrega foi feita pela assistente social da Ematerce, Lecina microbiológica.

Lima, e pela médica veterinária da empresa, Ludmilla Béliche, responsáveis pela O Banco de leite Humano do Hospital Albert Sabin faz a coleta em suas instalações, 

iniciativa, à coordenadora do banco de leite do hospital, Erandy Freitas, que agradeceu após uma “anamnese” das doadoras, como também buscar o leite na residência das 

a iniciativa. mulheres dispostas à doação. “Isso denota que o banco de leite já é conhecido por 

O banco de leite do Hospital Albert Sabin recolhe, diariamente, cerca de 10 litros de alguns setores”, diz Erandy. Ela destaca ainda a participação da sociedade neste tipo de 

leite humano que são destinados a crianças internadas na unidade, após uma triagem doação como forma de dar uma melhor condição de desenvolvimento a crianças 

para  ava l ia r  suas  portadoras de alguma deficiência nutricional. “Para isso é essencial a participação da 

n e c e s s i d a d e s .  A  mídia no processo”, enfatiza.

prioridade é dada a O banco de leite recebe vasilhames de maionese e café solúvel com tampas plásticas 

bebês prematuros, aos em medidas que são consideradas ideais para o armazenamento: 150, 180 e 200 ml. A 

portadores de infecção assistente social da Ematerce, Lecina Lima, pretende disseminar o recolhimento destes 

neonatal,  crianças vasilhames nos escritórios regionais da empresa espalhados pelo Estado do Ceará. 

p r o c e d e n t e s  d o  “Esperamos contar com o envolvimento dos nossos colegas e da  sociedade civil como 

i n t e r i o r  q u e  um todo nesta ação humanitária, disponibilizando os postos da Ematerce como um 

apresentam estado de agente de coleta dos vasilhames”, diz.

desnutrição e aquelas Trinta e cinco mulheres estão inscritas no banco de doadoras de leite humano do 

e m  f a s e  p r é - Albert Sabin. Anualmente, como parte da Semana Mundial de Amamentação, que, 

operatória, além das neste ano acontece de 1º a  07 de agosto, o banco de leite promove oficinas com o 

internadas no Centro objetivo de sensibilizar profissionais da área de saúde e contar com seu engajamento 

d e  T r a t a m e n t o  quanto à importância do aleitamento materno. O tema da semana de 2009 enfoca a 

Intensivo (CTI) do importância do “Aleitamento Materno em Situações Emergenciais”.

hospital.

EMATERCE ENTREGA VASILHAMES A BANCO DE LEITE HUMANO PARA ARMAZENAMENTO 

A Ematerce, escritório de Pacajus, realizou, no dia 28 de julho último, o 
, na localidade Lagoa do Cedro, no município de Chorozinho, tendo por colaborador 

Manoel Soares da Silva, que plantou uma área de de 1,0 hectare e obteve uma colheita de 1.813 
quilos/hectare.  

Segundo informou o gerente local, Francisco Luiz Araújo Gonzaga, o evento contou com a participação 
de 50 agricultores familiares, o secretário de agricultura do município de Chorozinho e extensionistas. 

Ressalte-se que a cultura do amendoim é plantada em muitos municípios do Ceará, porém a produção e 
a produtividade são maiores nas propriedades assistidas pelo Serviço de Assistência Técnica e Extensão 
Rural. As orientações técnicas são prestadas, mediante a troca de saberes entre extensionistas e 

DIA ESPECIAL SOBRE CULTURA 
DO AMENDOIM

DIA ESPECIAL SOBRE AMENDOIM ATRAI AGRICULTORES DE CHOROZINHO 

Vasilhames de vidro para armazenamento de leite humano, recolhidos entre os funcionários da Ematerce, foram entregues à direção do Banco de Leite Humano do Hospital 

Albert Sabin. A idéia é disponibilizar postos da empresa espalhados em todo o Ceará como agente de coleta e contribuir para o desenvolvimento de crianças prematuras ou com 

processo de desnutrição.

Médica Veterinária, Ludimilla Béliche,  Assistente Social Lecina 
Lima e a Dra. Erandy Freitas, do Hospital Albert Sabin
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EXPEDIENTE

A partir desta edição, transcreveremos as mudanças ortográficas obrigatórias, 

extraídas do Guia Prático da Nova Ortografia, do professor Paulo Flávio Ledur.

1. Elimina-se o hífen em compostos que perderam a noção de 

composição, devendo ser grafados aglutinadamente: PARAQUEDAS, 

PARAQUEDISTA.

2. Nas palavras que têm prefixos em sua formação (intra, ante, anti, 

super, pré, sub, pan etc) ou falsos prefixos (agro, aero, bio, eletro, 

macro, micro, mini, multi, etc.), o emprego do hífen deve seguir as 

seguintes normas: 

a)Emprega-se hífen sempre que o segundo elemento começar por H: 

anti-higiênico, circum-hospitalar, co-herdeiro, micro-história, eletro-

hidráulico, semi-hospitalar, sub-humano, super-homem.

b) Quando o primeiro elemento termina na mesma vogal com que se 

inicia o segundo, o hífen é igualmente obrigatório: anti-ibérico, micro-

ondas, anti-imperialista, infra-axilar, semi-interno, contra-atacar, auto-

observação.

c) Se for outra vogal, aglutinam-se(juntam-se) os elementos; 

aeroespacial, agroindústria, autoescola, macroeconomia, plurianual, 

contraordem, extraescolar, contraordem, semianalfabeto.

d) Quando aos prefixos terminados em vogal seguir elemento iniciado 

por R ou S, estas letras devem ser dobradas: antirreligioso, 

antissistema, contrarregra, infraestrutura, megarreserva, minissaia, 

microssistema, microrreforma, ultrassom.

e) Com os prefixos terminados em B e D, (ab, ob, sob, sub e ad) , não 

se usa mais hífen quando a palavra que se segue inicia por R: 

abrogar,obrepção, sobroda, subreptício, subregra, adrogar. 

                                                              Mais mudanças na próxima edição.

Mudanças Ortográficas

A  D e l e g a c i a  F e d e r a l  d o  

Desenvolvimento Agrário no Ceará – 

DFDA-CE,  com a Superintendência do 

Banco do Nordeste do Brasil – 

BNB–CE - e a Superintendência do 

INCRA– CE, promoveu, no último dia 

quatro, no Centro de Treinamento do 

BNB, no Passaré, o Seminário 

Estadual  para Qualificação do Crédito 

Rural do PRONAF “A” em áreas de 

assentamentos.

Informou a gerente estadual do 

PNCF, Regina Lúcia Guilherme, que, 

como se trata de um programa, 
O Seminário teve como pauta os envolvendo diversas parcerias, sendo a 

seguintes temas: O que é o GERA e suas Ematerce a principal parceira, como 
atribuições; Contextualização do Crédito ATER públ ica ,  part ic iparam do 
Rural; Demanda Qualitativa Qualitativa seminário, representando a empresa, os 
e Fluxo Operacional da Tramitação dos seguintes técnicos: Regina Lúcia 
Projetos do PRONAF “A” - INCRA; Guilherme (Gerente Estadual do PNCF ), 
Qualificação Técnica dos Projetos do José Alcy Holanda Pinheiro (Assessor 
PRONAF A – BNB: Qualif icação Estadual do PNCF) e Luciano Amâncio de 
Documental dos Projetos – BNB; Brito (Assessor Estadual do PRONAF).
Debates/Questionamentos. 

TEMAS ABORDADOS

SEMINÁRIO ESTADUAL PARA QUALIFICAÇÃO 
DO CRÉDITO RURAL DO PRONAF “A”

Seminário Estadual para Qualificação do Crédito Rural do Pronaf A, em 

áreas de assentamento, atinge os objetivos desejados.

EMATERCE: GESTORES PARTICIPAM DE INTERCÂMBIO DA ASBRAER
O diretor técnico da Ematerce, o assistente da presidência, os gerentes de apoio 

técnico e da divisão financeira, respectivamente Walmir Severo Magalhães, Itamar 

Teixeira, Cláudio Matoso e Francisco Daniel Sousa, participam, nos dias 6 e 7 de agosto, 

em Brasília, do 1º Fórum de Dirigentes Técnicos e o 1º Fórum de Gestores 

Administrativos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).

O evento é realizado pela Associação Brasileira das Entidades Estaduais de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer) em convênio com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). A expectativa da Asbraer é que participem diretores 

técnicos e administrativos das 27 instituições de Ater do país. 

 

O intercâmbio tem o objetivo de debater o cumprimento e a comprovação de metas 

dos convênios realizados nas instituições de Ater, qualidade e modernização da 

assistência técnica. Serão realizados debates sobre os principais entraves em relação à 

legalidade dos convênios, cumprimento de metas financeiras, ritual de prestação de 

contas, modernização administrativa das entidades, experiências com impostos, 

convênios, licitação, registro de preço e outros. 

Para o presidente das Asbraer, José Silva, a realização dos Fóruns visam trabalhar a 

modernização administrativa das entidades estaduais de Ater. “Através dos Fóruns, a Diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de 
Asbraer cria um sistema para trabalhar as boas práticas de administração. Assim, Agricultura Familiar do MDA, Argileu Martins Silva abordará em sua palestra a Lei Geral 
teremos os desafios superados através de estratégias de um sistema. Isso inclusive faz de Ater, Plano Safra 2009/2010 e crédito rural. 
parte de uma das diretrizes do PAC da Extensão Rural, que é trabalhar as boas práticas No decorrer do evento, a Asbraer e a Unopar (Universidade do Norte do Paraná) 
de administração e modernização da Gestão”, explica o presidente. assinam acordo de cooperação, que irá possibilitar aos Extensionistas das instituições 

Na abertura do evento, o presidente da Asbraer, José Silva Soares fará o lançamento de Ater, ligadas à Asbraer, terem 30% de desconto, para realizar cursos de gradação e 
da publicação - Coleção Semear 3 – que aborda o impacto da extensão rural nos pós-graduação a distância. Isso ensejará que os extensionistas continuem 
municípios brasileiros. O Coordenador Nacional de Relações e Instituições do MDA, qualificando-se. “Estamos criando a cultura da melhoria contínua como política de 
Hur Ben Correa e Silva vai falar sobre os programas estratégicos para a Ater pública, o Estado”, comenta Silva.

                                                                 OBJETIVO


