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AGENTES RURAIS: 717 REFORÇAM 
AÇÕES DA EMATERCE NO CAMPO

A Ematerce, nos meses de julho e agosto de 2009, conseguiu aumentar a sua força 

de trabalho, no campo, com a contratação, por intermédio do Instituto 

Agropolos/Funcap, de mais 228 agentes rurais. Trata-se de profissionais de nível 

médio que estão trabalhando na prestação de assistência técnica agropecuária e 

gerencial aos agricultores familiares. No mês de setembro próximo, serão admitidos 

mais 51 agentes rurais, perfazendo, assim, um total de 717.

Segundo o presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria Pimenta, o ingresso 

desses técnicos, na extensão rural, representa maior abrangência, no meio rural, o 

que possibilita agilizar as ações extensionistas, em 184 municípios do Estado, voltadas 

para o aumento da produção e produtividade das lavouras e da pecuária, sem falar do 

essencial, ou seja, o bem-estar dos agricultores e de suas famílias. 

Para trabalhar no Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará 

(Ematerce), o agente rural necessita, primeiramente, ter concluído o curso, de nível um mês, no Centro de Treinamento da Ematerce (Cetrex), localizado em Caucaia-CE, 
médio, em agropecuária, ou em irrigação, o que o torna apto a participar de uma cujo conteúdo programático abrange, desde a Política de Assistência Técnica e Extensão 
seleção coletiva, na qual se submete a provas escritas e a entrevistas, todas de caráter Rural (Ater), passando por Politicas Públicas, direcionadas para o setor agropecuário, 
eliminatório, caso não atinja a nota mínima, estipulada em 50 pontos. Relações Humanas, Comunicação e Metodologia de Extensão Rural, Técnicas de 

Os selecionados, antes de assumirem suas funções, recebem treinamento, durante Elaboração de Projetos de Custeio Agrícola e de Investimento.

                                                        AGENTE RURAL Sorriso de um agente rural ao constatar que sua orientação técnica e o trabalho do agricultor deram 
resultados satisfatórios.

C o m o  agora passam a ter um olhar mais direto no tocante à assistência técnica e extensão 

reconhecimento rural com a chegada do escritório da Ematerce. A unidade, a 90a. da empresa no 

d a s  a ç õ e s  Ceará, conta com 11 técnicos e está situada em sede própria no centro de Monsenhor 

extens ionistas  Tabosa O município conta com uma área total de 880 quilômetros quadrados de 

desenvolvidas no extensão e possui uma vocação natural para o plantio de mamona e palma forrageira, 

campo junto aos destacando-se inclusive como o maior produtor destas culturas no Ceará.

a g r i c u l t o r e s  Na inauguração da nova sede, estavam presentes o presidente da Ematerce, José 

f a m i l i a r e s  Maria Pimenta, acompanhado do diretor administrativo e financeiro da empresa, 

durante seus 55 Eduardo Aragão, o secretário adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

anos de existência, a Ematerce foi matéria de destaque no jornal Gazeta do Centro- (SDA), Antonio Amorim, o prefeito municipal, José Souto, e a gerente regional 

Oeste – publicação periódica da cidade de Crateús - , por ocasião da inauguração do Sertões de Crateús, Carmelli Pinho de Almeida, dentre outros. A coordenação da 

seu mais novo escritório, em Monsenhor Tabosa, no último dia 07 de agosto. unidade de Monsenhor Tabosa, recém-inaugurada, está sob a responsabilidade do 

O jornal destaca o potencial do município nas áreas de agricultura e pecuária, que técnico agrícola Francisco Carneiro.

Foto - Regional Acaraú

EMATERCE É DESTAQUE EM JORNAL DO SERTÃO-CENTRAL 
Ematerce inaugura seu 90º. escritório em Monsenhor Tabosa e tem sua atuação na assistência técnica 

e extensão rural destacada por jornal do Sertão-Central.  

A Ematerce, visando mudar seu sistema de correio eletrônico, passando do NOTES para o HORDE, realizou, às 8h30min, na próxima sexta-feira, 

28, no auditório da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) um treinamento prático sobre a utilização do supracitado sistema 

eletrônico.

O gerente de planejamento da Ematerce, Antonio Tarciso Coelho Pinto, informou que o treinamento prático foi para os servidores 

e gerentes do escritório estadual da empresa a fim de que se familiarizem com essa nova modalidade de correio eletrônico, que 

será usada a partir de 1º de setembro vindouro. 

O treinamento foi gerenciado pelos técnicos de informática, Salustiano Sampaio, e ministrado por Sérgio Nhenert. 

EMATERCE MUDA SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO



Nosso Recado ...

Ainda era quase menino no tempo em que Jânio museu. Que teria viajado por engano na bagagem de um turista suíço. Imagina se 

Quadros era presidente, lembro-me do roubo das este inseto não tivesse o tamanho de uma mão de um homem adulto. Mas o pior 

nossas areias monazíticas radioativas na costa aconteceu agora. Foi o sequestro do besouro, que está fazendo o maior sucesso 

capixaba pelos americanos alegando que era para seus nos Estados Unidos, chamado Lamprocyphus augustus que tem na cabeça um 

navios não voltarem batendo. Lembro-me também do cristal fotônico que poderá dar subsídios para uma grande revolução na 

cientista do Instituto Agronômico de São Paulo que eletrônica. Esse cristal é fundamental na construção de circuitos eletrônicos que 

queria autorização para ir à África pesquisar abelhas irá substituir sinais emitidos por corrente elétrica pelos sinais de luz (fótons) 

africanas e que no despacho inteligente do presidente ele mandou que ele fosse trazendo no mínimo resultados fantásticos em termos de velocidade, já que a luz 

pesquisar as abelhas brasileiras do Mato Grosso e do Pantanal. O resultado é que tem velocidade bem maior que a corrente elétrica.

com a renuncia de Jânio Quadros o cientista conseguiu ir à África trazer as abelhas Esses fatos nos levam a imaginar a riqueza que temos no nosso bioma caatinga 

e por descuido elas escaparam e miscigenaram as nossas abelhas brasileiras e que se não pesquisarmos virão os estrangeiros e roubarão nossas riquezas tal 

trazendo-nos grandes prejuízos. qual fizeram os israelenses com o nosso estilosantes (alfafinha do Nordeste) que 

Agora a investida é contra os nossos besouros. É a famosa biopirataria. O maior com a pesquisa desta planta fizeram o seu melhoramento genético e hoje vendem 

inseto do mundo é encontrado na Amazônia, é o famoso besouro cujo nome esta leguminosa melhorada a peso de ouro para o mundo todo.

científico é Titanus gigantus que está exposto no Museu Natural de Genebra. Até aí 

nada espantoso. O que impressiona é a história de como esse inseto chegou ao                                                   Por José Maria Pimenta, presidente da Ematerce 

ROUBARAM NOSSO BESOURO 

Os agropecuaristas de Quixeramobim apresentaram o que calendário de eventos da cidade. Pimenta conta que a região 

chamam de maior queijo do mundo, durante o Fest Leite, festival possui hoje um rebanho superior a 60 mil cabeças de gado e conta 

de leite que aconteceu de 13 a 15 deste mês, no município. A com uma produção de aproximadamente 110 mil litros de 

intenção foi promover a cadeia produtiva do leite na região, leite/dia, “isso denota o talento natural que temos para a produção 

considerada uma das maiores bacias leiteiras do Ceará.  de leite e seus derivados e a importância do apoio do mais diversos 

 O município de Quixeramobim realizou de 13 a 15 deste mês, o setores para o incremento de eventos desta natureza”, frisa. José 

III Fest Leite, evento que reúne produtores de leite e seus Maria Pimenta foi um dos responsáveis pela expansão do setor 

derivados. Este ano, o Fest Leite, que teve sua primeira edição em leiteiro da região e do Projeto Pingo d'Água – que incentiva outras 

2007, também contou com a comercialização de produtos lácteos culturas além das de sequeiro -, durante a época que esteve à 

industrializados na região. Quixeramobim é um dos municípios que frente da Secretaria de Agricultura municipal. 

compõem a maior bacia leiteira do Estado e o objetivo do festival foi promover a O Festival se destaca desde a sua primeira edição pela confecção de grandes 

cadeia produtiva do leite. queijos. Este ano, a intenção dos agropecuaristas foi  bater o recorde de produtores do 

Segundo o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, natural do município e um maior queijo do mundo. A peça contou com 820kg, 102kg a mais do que o queijo 

dos grandes incentivadores do evento, o Fest Leite já passou a fazer parte do confeccionado em 2008.

QUIXERAMOBIM FABRICA MAIOR QUEIJO DO MUNDO 

No 31 de agosto próximo, a cidade do Crato será a sede da administração estadual por ocasião do 

governo itinerante, como parte do Programa “Governo do Estado na Minha Cidade”. A Ematerce 

contará com um escritório, onde prestará assistência técnica e extensão rural aos agricultores 

familiares e fará a  expedição de documentos como GTA, DAF e inscrições para o Garantia Safra.

Com um escritório instalado no espaço da amendoim torrado e em farinha; mel de 

cidadania, a Ematerce participa da visita que a abelha; alimentos derivados da mandioca tais 

administração estadual itinerante fará à cidade como farinha, goma, tapioca e beiju; 

do Crato, na região do Cariri, integrando o artesanato confeccionado com a palha do 

programa “Governo do Estado na Minha milho e venda de comidas típicas da região do 

Cidade”, no dia 31 próximo. Ao lado do Cariri.

governador Cid Gomes e titulares de No estande da Ematerce, além de várias 

secretarias estaduais, o presidente da ações extensionistas voltadas para atender ao 

Ematerce, José Maria Pimenta,  acompanhado agricultor familiar, serão expedidas guias de 

do gerente regional do Cariri, Adonias Sobreira, DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), GTA 

da gerente do escritório local, Elcileide (Guia de Transporte Animal) e inscrições para 

Nogueira, e de extencionistas, estará presente o Programa Garantia Safra que foram 

ao evento que promoverá várias ações de iniciadas em julho passado e, no Ceará, 

cidadania, além da assinatura de convênios prosseguem até outubro, obedecendo ao 

para a realização de obras no município e calendário divulgado pelo Ministério do 

cidades vizinhas. Desenvolvimento Agrário (MDA).

Oito agricultores familiares, convidados A Ematerce ministrará ainda uma palestra 

p e l a  E m ate rc e ,  e sta rã o  ex p o n d o  e  ao público interessado sobre “Métodos e 

comercializando seus produtos em uma tenda Cuidados com a Vacinação de Bovinos”, 

na Praça da Cidadania. Dentre os produtos proferida pelo médico veterinário Francisco 

poderão ser encontrados derivados do leite, Rosefran Lins e Silva.  

como doces, queijos, ricota, iogurtes; 

CRATO: EMATERCE INSTALA ESTANDE
NO  GOVERNO ITINERANTE  A Ematerce participa da 

Operação Sorriso, através do 

recolhimento de material de 

higiene pessoal, que visa à 

correção de fissura lábio-palatina 

em crianças e jovens carentes com 

i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a .  O s  

interessados em fazer doações 

terão até o dia 31 próximo.

A Ematerce, uma das parceiras 

do COEP – Comitê de Entidades no 

Combate à Fome e pela Vida, 

participa da Campanha Operação 

Sorriso, que objetiva corrigir cirurgicamente crianças e jovens carentes 

portadores de fissura lábio-palatina, popularmente conhecida como lábio 

leporino ou fenda palatina. A participação da Ematerce será no recolhimento 

e repasse de material de higiene pessoal (creme dental, escova de dentes, 

sabonetes, cotonetes, algodão (pacote) e xampu infantil) no escritório 

estadual. Até o dia 31 próximo, segunda-feira, as doações podem ser feitas na 

recepção da empresa.

As cirurgias serão realizadas, no período de 1º a 09 de setembro, no 

Hospital Albert Sabin, em Fortaleza. Quaisquer informações adicionais acerca 

da entrega de doações na Ematerce podem ser obtidas com a assistente social 

Dalva Teles, na Divisão de Pessoal, ou pelo telefone (85) 3101.2430.

OPERAÇÃO SORRISO: EMATERCE RECOLHE DONATIVOS
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Desde que o telefone foi  e quando vai retornar a ligação. Com isso, mostra-se boa 

inventado, 123 anos atrás, A cena, infelizmente, é comum: você está em reunião vontade e organização. Importante: mesmo que você não 

em 1876, o mundo mudou na sala de um sujeito e ele atende a três chamadas consiga retornar a ligação no mesmo dia, peça que alguém 

muito. A partir dos anos 90, "urgentes" em meia hora. Em cada uma gasta "só" 3 ou 4 o faça e marque uma outra hora conveniente para as duas 

cada vez mais gente se minutinhos. Ao desligar, se desculpa com ar de chefe partes. 

comunica por e-mail, em superocupado. Pronto: lá se foram 12 minutos de sua 

vez de esperar alguém tirar preciosa meia hora. É um mistério por que isso acontece.  

o fone do gancho ou a linha desocupar. Bem, isso é sinal de Você está lá face a face, marcou a reunião com Se é você quem atende o telefone, redobre a atenção. 

que o telefone ficou ultrapassado. Certo? Não. Bem antecedência, mas quem telefona acaba tendo Com a correria do dia-a-dia a tendência é de atender 

errado. Por ser um meio de comunicação que fica na prioridade sobre a sua pessoa ali. É o cúmulo da falta de latindo. Para evitar isso, espere mais um toque para 

metade do caminho entre o pessoal e o impessoal, o consideração e da inversão de valores, não é mesmo? organizar os pensamentos. Se uma segunda linha toca 

telefone continua imprescindível, uma ferramenta de Por isso, evite o telefone quando estiver com outra enquanto está falando, atenda e peça à pessoa da 

trabalho que deve ser operada com sabedoria — e para a pessoa na sala. segunda ligação para esperar um pouco. Se não der para 

qual existem, sim, regras de boa educação. falar naquele momento, diga que voltará a ligar. E ligue 

 mesmo. 

A mensagem gravada na secretária eletrônica diz 

Por mais estranho que pareça, um telefonema requer muito a seu respeito. O tom de voz é tão importante 

mais concentração do que uma conversa ao vivo. Por quanto a mensagem em si. Voz soturna ou festiva Às vezes não tem jeito e temos que atender alguém na 

telefone, a expressão facial e a linguagem corporal se passam uma imagem ruim. Fundos musicais e gracinhas frente de terceiros. Tudo bem. No entanto, procure fazê-lo 

perdem. Precisamos, portanto, usar nossa sensibilidade não combinam com negócios. com discrição. Nada de gestos, caretas ou comentários 

para interpretar o tom de voz e as sutilezas do que está tapando o bocal. Isso pega mal. Por outro lado, quem 

sendo dito. Qualquer ruído estranho na linha  testemunha qualquer conversa ao telefone deve, 

(literalmente) pode ser deselegante ou comprometedor. Todo mundo já ligou para alguém e ouviu a secretária literalmente, ficar surdo, e depois mudo. Comentar 

Por isso, durante uma ligação, jamais aproveite para fazer dizer "Lamento, ele está em reunião" ou "Está fora da depois, nem pensar.

um lanche, digitar anotações ou assinar documentos. Os empresa". Pode até ser verdade, mas o que parece, de 

aparelhos são sensíveis, o interlocutor percebe qualquer acordo com o jeito com que a pessoa falou, é que ela não 

movimento estranho e vai concluir que você não está quer falar naquele momento com quem a está 

dando atenção a ele. Para evitar constrangimentos, procurando. Se o diretor ou presidente estiver mesmo 

concentre-se na conversa, e apenas nela. ocupado, informe ao menos onde ele está, quando volta 

2) Estabeleça prioridades

5) Alô, sou eu

3) Imagem é tudo

1) Fale ao telefone, apenas 

6) Quando não dá para evitar 

4) Anote recados

*Claudia Matarazzo é jornalista e autora de livros sobre 

comportamento como "Etiqueta sem frescura" e "Gafe 

não é pecado" 

Entre na linha... 

Conheça as regras de etiqueta, para não errar o tom, quando falar ao telefone 

Por Claudia Matarazzo*

O Governo do Estado, por intermédio da Ematerce em Canindé,  que as trilhadeiras serão fixadas em 7 assentamentos e 5 

S e c r e t a r i a  d o  D e s e n v o l v i m e n t o  comunidades rurais, mas, por serem móveis, poderão deslocar-se às regiões 

Agrário,(SDA), Ematerce e Petrobras, dando circunvizinhas, facilitando assim o beneficiamento da produção e a diminuição de 

continuidade às ações, implementadas no custos. A batedeira tem capacidade de processar mais de 400 kg de mamona, por hora 

programa do Biodiesel, entrega, através do trabalhada, além de beneficiar também o milho e feijão.

escritório regional  Sertões de Canindé,  12 

t r i l h a d e i r a s   m ó v e i s  d e  

oleaginosas(Mamona e Girassol), que 

beneficiarão diretamente mais de 1000 

agricultores familiares, considerando-se ser 

o município  um dos maiores produtores de mamona do Ceará.

Informou o zootecnista Samuel Meneses Pimenta, lotado no escritório da 

ENTREGA DE TRILHADEIRAS MÓVEIS DE OLEAGINOSAS

COMUNIDADES BENEFICIADAS 7-Assentamento Gurani Bom Lugar

1-Assentamento Pitombeiras 8-Assentamento São Francisco

2-Comunidade Serrinha do Limoeiro 9-Assentamento Barra Canção

3-Assentamento Baixa de Areia 10-Assentamento Fé na Luta

4-Assentamento Logradouro Ubiraçu 11-Comunidade União de São Roque

5-Assentamento Ipiranga 12-Assentamento Vida Nova

6-Comunidade Cacimba de Dentro

CAPRINO DO DIRETOR DA EMATERCE É CAMPEÃO DA XXXII EXPOCECE 
O caprino, de propriedade do criador Eduardo Aragão, foi o grande vitorioso da XXXII Expocece – Exposição de Ovinos e 
Caprinos do Ceará. O evento aconteceu de 19 a 23 de agosto, no município de Quixadá, no Sertão-Central

O caprino de propriedade do diretor administrativo e financeiro da Ematerce, Engº Agrº Eduardo Aragão Albuquerque 

Júnior, foi o grande campeão da XXXII Expocece, na categoria criação da raça Boer, da espécie caprina. O diretor da Ematerce e 

criador de caprinos foi considerado o maior expositor do evento e obteve pontuação em todas as categorias de criações de 

caprinos. Eduardo Aragão é proprietário da Fazenda Santa Terezinha, em Crateús, onde realiza a criação de caprinos de pura 

linhagem, originados da África do Sul, Canadá e Estados Unidos.

Na edição deste ano, a XXXII EXPOCECE reuniu seis mil animais, 400 produtores e diversos expositores da agricultura 

familiar, procedentes de vários estados do Nordeste. A Ematerce também participou do evento e prestou atendimento a 

agricultores familiares e a pecuaristas, realizando a emissão de Guias de Transporte Animal (GTA), além da participação nos 

debates com as comissões de sanidade animal..


