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Produtos, como castanhas de caju, mel de abelha, tapiocas, cachaças, rapaduras, doces e artesanato, foram  
expostos e comercializados por 15 agricultores familiares na Frutal 2009.

AGRICULTORES FAMILIARES CONSOLIDAM IMAGEM DA EMATERCE
16ª FRUTAL 

Quinze agricultores familiares, convidados pela participantes do evento participaram de seminários, 

Ematerce, expuseram e venderam todos os seus mesas redondas, palestras, fóruns, painéis e cursos 

produtos na 16ª Semana Internacional da Fruticultura, técnicos de capacitação profissional.

Floricultura e Agroindústria, realizada, de 14 a 17 do 

mês em curso, no Centro de Convenções Edson Queiroz, 

em Fortaleza. O presidente do Instituto Frutal, Euvaldo Bringel, 

O evento, aberto, na noite de segunda-feira,14, comemorou o crescimento do agronegócio em 

contou com as presenças do governador Cid Gomes, do nosso Estado, destacando que o Ceará, hoje, se 

secretário adjunto do Desenvolvimento Agrário, posiciona como o terceiro maior exportador de 

Antonio Amorim, do presidente do Instituto Frutal, frutas do país. Em 2008, as exportações locais 

Euvaldo Bringel, e do presidente da Ematerce, José alcançaram um volume de U$ 131 milhões de 

Maria Pimenta, dentre outras autoridades ligadas ao dólares, “colocando o Ceará como uma referência 

setor agropecuário do Estado. mundial na produção de frutas tropicais”, comemora 

No estande da Ematerce, 15 produtores familiares Bringel. Cento e noventa e quatro mil toneladas de 

de diversas localidades, assistidos pela empresa frutas tropicais são exportadas pelo Porto do Pecém, 

expuseram produtos, dentre os quais: tapiocas, posicionando-o como o maior no escoamento dessa 

castanhas de caju, biscoitos caseiros, doces, geléias, produção no país.

mel de abelha, rapaduras, aguardentes e plantas Na abertura da Frutal, o governador Cid Gomes, 

ornamentais. Aproximadamente, 30 mil pessoas em breve discurso, frisou o carinho especial que 

visitaram a feira. dedica à agricultura familiar, lembrando que sua 

 Especialistas em agronegócio de países, como EUA, atenção sempre estará voltada para o crescimento 

Holanda e Cabo Verde trocaram experiências e novas irrestrito deste setor da economia, responsável por 

tecnologias referentes ao setor de fruticultura. Os 70 por cento da produção de gêneros alimentícios.

                           CRESCIMENTO

A Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral 

do Estado do Ceará, por intermédio da 

Coordenadoria da Rede de Ouvidorias, realiza, na 

tarde desta quinta-feira, 17,  no auditório da 

Secretaria da Saúde do Estado (Sesa),  na Avenida 

Almirante Barroso s/n, Praia de Iracema,  mais uma 

reunião mensal, das programadas para o exercício 

de 2009.

A pauta da reunião consta de duas 

apresentações: a primeira, explanação pelo 

Tenente Coronel Túlio Studart, da Polícia Militar do 

Ceará,  sobre o Programa Ronda do Quarteirão; a 

segunda, pelo secretário Aloísio Carvalho, titular da 

Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do 

Ceará.

Ressalte-se que cada secretaria estadual e suas 

vinculadas dispõem de Ouvidorias, afora a 

população contar com os serviços do Call Center, 

criado pelo Governador Cid Gomes, e que funciona 

na cidade de Canindé-CE, atendendo pelo fone 155, 

com ligação gratuita. Pela Ematerce, comparece à 

reunião o  Assessor de Comunicação e Ouvidor, 

Jornalista Antonio José de Oliveira.

OUVIDORES DA REDE ESTADUAL 

FAZEM REUNIÃO NA SESA
ARNEIROZ: PRIMEIRA AQUISIÇÃO E ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA

No dia 31 de agosto último, o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) adquiriu de agricultores familiares do 

município de Arneiroz, 160 quilos de alimentos destinados a pessoas em situação de risco alimentar, atendidos por 

instituições do município. Nessa primeira compra o montante gasto foi de R$ 879.76. Até janeiro de 2010 devem ser 

investidos mais de 17 mil reais.

O Programa de Aquisição de ga l i n h a  ca i p i ra )  s e rá  fe i ta  

Alimentos (PAA) realizou, no dia semanalmente. O montante 

31 de agosto passado, a primeira comercializado nesta primeira 

compra de a l imentos,  em etapa foi de R$ 879,76.

Arneiroz, destinada à distribuição A aquisição dos alimentos junto 

entre entidades carentes que a o s  p r o d u t o r e s  f a m i l i a r e s  

atendam pessoas em situação de a c o n t e c e u  n a  C e n t r a l  d e  

i n s e g u ra n ç a  a l i m e n t a r.  A  Distribuição do PAA, no anexo do 

aquisição inicial de 160 quilos de prédio onde funcionam o posto da 

m a n t i m e n t o s  f o i  f e i t a  Ematerce e a Secretaria de 

diretamente de sete agricultores Agricultura do município de 

familiares. Até janeiro de 2010, Arneiroz, no período da manhã, do 

recursos totais da ordem de R$ 17.331,12 serão destinados último dia 31. À tarde, no mesmo local, foi feita a 

pelo Programa, no município. distribuição entre as entidades.

Seis entidades foram atendidas nesta primeira compra: O PAA é um instrumento de política pública do 

duas unidades do Centro de Referência da Assistência Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Social – CRAS, que atende pessoas da terceira idade e com (MDS), implementado no Ceará pela Secretaria do 

deficiência; Creche Edenia Leal Petrola; Hospital Municipal Desenvolvimento Agrário (SDA), e objetiva garantir o acesso 

de Arneiroz; Unidade de Educação de Jovens e Adultos e a aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 

cadeia pública. Estas entidades atendem cerca de 1000 necessárias às populações em situação de insegurança 

pessoas em situação de risco alimentar e nutricional. A alimentar e nutricional, além de promover a inclusão social 

aquisição dos alimentos (carne de ovino, queijo coalho, no campo por meio do fortalecimento da agricultura 

cheiro-verde, mel de abelha, feijão de corda, ovos e familiar. 
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UBAJARA REALIZA FEIRA DA  AGROPECUÁRIA
Cerca de 100 mil pessoas são esperadas na III Feira Agropecuária de Ubajara que acontece até próximo dia 13. 

Única na região da Ibiapaba, a feira contará com exposição de animais, produtos da agricultura familiar, 

realização de palestras e oficinas além de shows artísticos.

O município de Ubajara, na região da Ibiapaba, realiza, de hoje até o próximo dia 13, a III Feira  Agropecuária, 

no Parque de Exposições Francisco Pinto Henry. Durante os quatro dias do evento, serão expostos animais 

(bovinos, ovinos e caprinos), produtos da agricultura familiar, realização de palestras e oficinas, gastronomia 

regional e shows artísticos para animar os visitantes. A III Feira Agropecuária de Ubajara é patrocinada pela 

Secretaria de Agricultura municipal e conta com apoio da Ematerce, que terá um estande montado no local para 

dar assistência aos agricultores familiares.

A edição 2009 da Feira Agropecuária de Ubajara conta com inovações. Desta feita, dentre as atrações culturais 

haverá um Encontro de Cavaleiros da Ibiapaba e carreata municipal de carros de boi, além da exposição de 

veículos, máquinas e equipamentos agrícolas.

 Inácio Parente, secretário municipal de agricultura de Ubajara conta que este ano o acontecimento, o único 

na região da Ibiapaba, deva ter um recorde de expositores e de público. “Em 2008 tivemos a participação de 160 

expositores, 1200 animais e uma visitação de 70 mil pessoas. Este ano esperamos que cerca de 100 mil pessoas 

prestigiem o evento”, destaca.

ABUSAR DEMAIS

ACABAMENTO FINAL

ACEITAR

ACORDAR

À CUSTA DE

ADEGA DE BEBIDAS

ALGARISMO ROMANOS

ALGARISMO

ALFACE

ALUVIÃO

ANEXAR JUNTO

APARTAMENTO

     (Livro Corrija-se!, do Professor Luiz Antonio Sacconi)

 – É redundância. Quem abusa, já usa 

demais.

 – É redundância. Há acabamento 

que não seja final?

 – Não existe TENHO ACEITO e sim TENHO 

ACEITADO. O deputado já tinha aceitado o convite para 

ser ministro.

 – De que jeito? Se você está dormindo, como 

é possível você mesmo “se” acordar? Use sempre o 

verbo sem pronome: acordei cedo. Nunca acordo tarde. 

 – É a locução correta e não ÁS CUSTAS DE. 

Ex. Ele vive à custa da mulher.

 – È redundância, pois toda adega é 

de bebidas.

 – Na sucessão de papas, reis, 

príncipes, anos, séculos, capítulos etc., empregue os 

ordinais de 1 a 10. Daí por diante, os cardinais. João 

Paulo II(segundo) e Bento XVI(dezesseis).

 – Na indicação dos meses, só use o zero 

antes de 1(correspondente a janeiro) e de 2 

(correspondente a fevereiro, para se evitarem possíveis 

adulterações: 12/01/2006, 15/02/1999.

 – É palavra feminina: a alface – uma alface.

 – É palavra feminina ( a aluvião – uma aluvião).

 – É redundância, pois quem anexa já 

junta. Por isso, basta usar anexar.

 – Não se deixe enganar: a abreviatura 

correta de apartamento é AP. Ou, então, APART. Mas, 

quase todo o mundo usa APTO, que nunca existiu.

Corrija-se!

REVISTA MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
DESTACA ATUAÇÃO DA EMATERCE 

A revista Municípios do Ceará, editada pela jornalista Silvana Frota, dedicou à 

Ematerce, em seu último número, duas páginas(26 e 27), sobre as ações extensionistas, 

executadas pela empresa na área de fruticultura, com assistência técnica e extensão 

rural, prestada aos agricultores(as) familiares.

A matéria jornalística, redigida pelo assessor de comunicação e ouvidor, jornalista 

Antonio José de Oliveira, reportou-se, também, ao irrestrito apoio do Governador Cid 

Gomes e do Secretário Camilo Santana, titular da Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário do Ceará (SDA) à Ematerce, dando-lhe, assim, condições operacionais, para que 

possa melhorar as condições de vida do homem do campo e de seus familiares.

Para o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, a divulgação das ações 

extensionistas, na revista Municípios do Ceará, é oportuna e importantíssima, 

considerando-se o fato de sua circulação ocorrer, durante a 16ª Semana Internacional 

da Fruticultura e Agroindústria, no período de 14 a 17 do mês em curso, no Centro de 

Convenções Edson Queiroz, em Fortaleza-CE, onde estão presentes, autoridades, 

expositores, técnicos e agricultores de vários municípios cearenses, de outros Estados 

do Brasil e do exterior, afora as pessoas que visitam, diariamente, a feira. 

A diretoria executiva da Ematerce reúne, nesta quarta-feira, 16, os assessores 

do escritório estadual (Gerências de planejamento e de Apoio Técnico), em seu 

centro de treinamento (Cetrex), localizado em Caucaia-CE. 

Para debaterem assuntos, referentes a ações extensionistas no meio rural, a 

diretoria executiva da Ematerce, tendo à frente o diretor técnico Walmir Severo 

Magalhães, fará reunião, na quarta-feira, 16, no Cetrex, com os assessores das 

gerências do planejamento(Gplan) e do Apoio Técnico (Geate).

A abertura dos trabalhos será feita pelo presidente da Ematerce, José Maria 

Pimenta, seguindo-se explanações dos diretores técnico e administrativo, 

respectivamente Walmir Magalhães e Eduardo Aragão. Na oportunidade, após a 

fala dos membros da diretoria executiva, os gerentes do Planejamento e do 

Apoio Técnico, Tarciso Pinto e Cláudio Matoso, usarão a palavra, para explicar 

explica atuação da empresa, no tocante às atividades, desenvolvidas pelas 

citadas gerências com a participação dos assessores.

EMATERCE REÚNE 
ASSESSORES DA GPLAN 
E DA GEATE NO CETREX 

ASSARÉ: AGRICULTORES E AUTORIDADES 
PARTICIPAM DE DIA ESPECIAL

Dia Especial sobre Agroecologia na Produção de Alimentos com o uso de energia solar, na comunidade 

Baixio Grande, em Assaré, atrai agricultores familiares e autoridades. 

A Ematerce, escritório de Assaré, 

realizou, na manhã desta quarta-feira, 16, na 

comunidade de Baixio Grande, em Assaré-

CE, um Dia Especial sobre Agroecologia na 

Produção de Hortaliças com o Uso de 

Energia Solar,  Cultivo Protegido e 

Biofertilizante Liquido.  

O evento tem como principal objetivo 

apresentar, aos(às) agricultores(as) 

familiares, autoridades e à sociedade local, a 

importância do aproveitamento da energia 

solar na agricultura, além do cultivo de 

hortaliças plantadas ecologicamente corretas. Trata-se, pois, de uma ação extensionista bastante elogiada 

por quantos compareceram à promoção da Ematerce.


