
Edição eletrônica / 
21 a 25 de setembro de 2009  / Ano I Nº 08

Informativo Semanal

Folha online

55ª EXPOECE REÚNE EXPOSITORES DE 
ANIMAIS E AGRICULTORES FAMILIARES 
Cerca de 500 expositores de variados rebanhos (bovinos, 

ovinos, caprinos e equinos) e 100 agricultores familiares 

participam da 55ª Expoece a partir do próximo dia 27. A 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) e  

a Associação dos Criadores do Ceará, promotores do 

evento, esperam a visita de  260 mil pessoas, durante o 

evento, além de um movimento de R$ 9 milhões em 

negócios de modo geral.

A 55ª Expoece – Exposição Agroindustrial do 

Ceará -  reunirá, de domingo próximo, 27, até o 

dia 4 de outubro, no Parque de Exposições 

Governador César Cals, o que há de melhor em padrão 

genético do rebanho bovino, caprino, suíno e equino. 

Serão cerca de 4.200 animais, expostos por 500 

criadores, afora aproximadamente 100 agricultores 

familiares assistidos pela Ematerce, que comercializarão 

seus produtos durante os sete dias do evento. 

A exposição, promovida pela Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA) e pela Associação dos 

Criadores do Ceará (ACC), espera receber 260 mil 

visitantes e movimentar negócios da ordem de R$ 9 

milhões. A abertura da Expoece acontecerá,  às 16 horas 

de domingo, com as presenças do governador Cid Magalhães e Eduardo Aragão, e Chiquinho Feitosa, processo de fabricação de produtos dali oriundos. 

Gomes, do titular da SDA, Camilo Santana, do presidente presidente da ACC, extensionistas e agropecuaristas Unidades Demonstrativas de queijo, mel castanha e 

da Ematerce, José Maria Pimenta, dos diretores técnico dentre outras autoridades. Para animar os visitantes, a peixe também serão instaladas no pavilhão destinado 

e administrativo, respectivamente Walmir Severo organização convidou atrações, como:  Aviões do à agricultura familiar, além de um pesque-pague, 

Forró, Banda Calypso, Amado Batista e Forró do abatedouro de aves, bodega e fazendinha, esta última 

Muído. similar a uma propriedade rural, situada bem no meio 

Com mais de 50 anos de tradição, a Expoece é uma da exposição.

das mais conhecidas exposições de animais da região Dos 4.200 animais, que serão levados por criadores 

e comprova a viabilidade do agronegócio da pecuária à Expoece, 1.100 destinam-se a julgamento, onde 

do Estado, representando 7% da agropecuária competirão animais de raça da mais alta linhagem. 

nordestina, ou R$ 280,5 bilhões, posicionando-se em Dentre bovinos, estão exemplares das raças Jersey, 

quarto lugar neste ranking, à frente da Bahia, Pardo-Suíça, Holandesa e Girolando; ovinos (Santa 

Pernambuco e Maranhão. Inês, Rabo Largo e Dorper); caprinos (Boer, Anglo 

Nubiana, Saanen, Murciana e Savana) e equinos 

(Manga Larga Marchador).

O secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, 

Menina dos olhos da atual administração estadual, Engº Agrº Camilo Santana, destaca a excelente 

no setor da agricultura, os agricultores familiares, oportunidade que a Expoece traz aos expositores e 

contam, este ano, com um anexo denominado participantes, visto permitir a troca de experiências e 

Pavilhão da Agricultura Familiar. Lá, cerca de 100 novas tecnologias, para o setor, notadamente para os 

pequenos produtores disporão de estandes, para agricultores familiares, que terão lugar de destaque no 

expor e comercializar seus produtos, tais como: evento. Da mesma opinião, comunga José Maria 

artesanato, frutas, plantas ornamentais, doces, mel, Pimenta, presidente da Ematerce. Segundo ele, é 

licores e cachaça, queijos, tapiocas, beijus e as mais valorizando o agricultor familiar que a realidade do 

variadas iguarias. campo começa a tomar nova feição, mediante 

Além disso, serão instalados um engenho e  uma osurgimento de novos empreendimentos e de 

casa de farinha, para mostrarem aos visitantes todo o melhoria na vida do agricultor familiar.

                   AGRICULTURA FAMILIAR



EMATERCE REALIZA DIA ESPECIAL SOBRE MANDIOCA EM ITAPIPOCA
Com a participação de O Dia Especial contou com a participação de líderes políticos, presidentes de 

mais de 150 agricultores, sindicatos dos trabalhadores(as) rurais, associações comunitárias e extensionistas. Pela 

a Ematerce realizou, no Ematerce, representando a diretoria executiva, compareceu o gerente de Apoio Técnico 

dia 18 de setembro de (Geate), Engº Agrº Cláudio Matoso; Antonio José Praciano, gerente regional Meio Norte; 

2009, na localidade de e Antonio Zival, gerente do escritório de Itapipoca.

Pirangi, município de Pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), marcaram presença Itamar 

I t a p i p o c a - C E ,  n a  Lemos, coordenador de Agricultura, e Francisco Marcílio Melo, assessor de 

p r o p r i e d a d e  d o  mandiocultura.

agricultor familiar João 

Rosa, um Dia Especial, 

com recursos financeiros Ressaltou o assessor estadual da cultura, pela Ematerce, Engº Agrº Antonio 

d o  M i n i s t é r i o  d o  Raimundo dos Santos, que o Projeto de Desenvolvimento da Cultura da Mandioca, 

Desenvolvimento Agrário apoiado pelo Governo do Estado, coordenado pela SDA e executado pela Ematerce, tem 

(MDA/SAF/DATER), sobre Produção e Processamento da Mandioca, cumprindo, assim, como principal objetivo fortalecer e modernizar o agronegócio da cultura no Estado, 

as normas do convênio entre a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), a tornando-o atrativo, sustentável e competitivo.

Associação dos Produtores de Mandioca do Pirangi e a Ematerce. A cultura da mandioca constitui a base da economia dos agricultores familiares das 

Segundo o assessor de Mandiocultura, no âmbito da Ematerce, Engº Agrº Antonio regiões litorânea, Chapada do Araripe e parte da Chapada da Ibiapaba. Ainda que haja 

Raimundo dos Santos, no tocante à parte de produção, ocorreu a validação de uma intensificação da exploração de culturas permanentes, na zona mandioqueira, a 

variedades, com características industriais, visando à produção de farinha e fécula. cultura da mandioca persiste por ser responsável 

Informou, ainda, que esse trabalho é desenvolvido em parceria com a pela ocupação da maior parcela da força de trabalho 

Embrapa/Ematerce/Agricultor Familiar. Acrescentou que estão sendo validadas oito das famílias rurais, além de ser a base alimentar 

cultivares, para produção de farinha, tendo como testemunha duas variedades locais, dessas famílias e seus animais.

ou seja, Guarani e Cruzeiro. Disse mais que 85% da produção de mandioca do 

O técnico da Ematerce disse mais que foi feito um teste, para determinar a melhor Ceará é transformada em farinha, sendo totalmente 

época de plantio (parcela plantada em março; outra, após 30 dias; e a terceira, após 60 destinada à alimentação humana, principalmente 

dias). Trata-se, pois, de um teste realizado pela Ematerce/Centec/Agricultor/Banco do para a população de menor poder aquisitivo. 

Nordeste do Brasil. Houve teste, também, para determinar a melhor época de se iniciar Explicou ser a farinha processada em pequenas 

as capinas, sendo a primeira 30 dias após o plantio; e a segunda, depois de 60 dias do unidades fabris, as chamadas “casas de farinha”, 

plantio. O trabalho é uma parceria da Ematerce/Centec/Agricultor/Banco do Nordeste. s i tuadas nas  própr ias  propr iedades.  Os  

No tocante ao processamento da mandioca, destaque-se a fabricação de farinha, equipamentos são primitivos, com exceção dos 

obedecendo às boas práticas de fabricação. Foi mostrada, durante o evento, uma casa motores a explosão e elétrico, e a energia elétrica, 

de farinha, construída com recursos financeiros do Tesouro Estadual, repassados pela monofásica, bastante difundida no interior 

SDA, mediante convênio SDA/agricultor familiar/Ematerce. cearense. 

                                    DESENVOLVIMENTO DA MANDIOCULTURA

Dirigentes de órgãos públicos das esferas federal, estadual Dom Hélder Câmara e o Sindicato dos Trabalhadores(as) 

e municipal participaram, na manhã de quarta-feira, 23, em Rurais.

Monsenhor Tabosa-CE, de assinatura de convênios e entrega Presentes ao ato solene, o secretário Camilo Santana, 

de bibliotecas rurais - Arca das Letras. titular da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará 

 O presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria Pimenta, (SDA), do secretário adjunto Antonio Amorim, do diretor do 

e o diretor técnico da Ematerce, Engº Agrº Walmir Severo Projeto Dom Helder Câmara, Espedito Rufino, do prefeito 

Magalhães, participaram, na manhã de quarta-feira, 23, no José Araújo Souto, além de dirigentes e servidores da SDA, 

auditório do Cras, na cidade de Monsenhor Tabosa-CE, da gerentes regionais e de escritórios locais da Ematerce, além 

solenidade de assinatura de convênios e da entrega de de autoridades municipais, estaduais e federais convidadas 

Bibliotecas Rurais – Arca das Letras - promovida pela para prestigiarem o evento.

prefeitura de Monsenhor Tabosa em parceria com o Projeto 

PRESIDENTE E DIRETOR TÉCNICO DA EMATERCE PARTICIPAM DE SOLENIDADE 

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e liberados. O Banco do Brasil e Banco do Nordeste são os 

Ematerce realizam, dia 25, no município de Várzea Alegre, agentes financeiros. Além disso, 15 kits de ordenha 

na região do Cariri, Dia de Campo Regional Sobre Pecuária higiênica serão entregues a pequenos pecuaristas, 

de Leite. O evento acontece a partir das oito horas, no adquiridos pela SDA. Cada kit, composto de tanque de 

Sítio Chico, área rural do município. Além de agricultores leite, balde, tela para teste de mastite, papel e 

familiares, instituições ligadas ao setor agropecuário detergente, dentre outros itens, custou em torno de R$ 

também foram convidadas. A expectativa é de que cerca 160,00.
O gerente regional Cariri da Ematerce, Adonias de 250 pequenos pecuaristas de 20 municípios da região 

Sobreira, destaca o trabalho que a empresa vem fazendo prestigiem o evento.
Durante o dia de campo sobre bovinocultura de leite, com os pequenos pecuaristas através de melhoramento 

serão divulgados os avanços da atividade, em Várzea Alegre, enfatizando as práticas de genético, cursos de ordenha higiênica e inseminação artificial, “Tudo isso, objetivando 

manejo alimentar e ordenha higiênica. A intenção é incentivar e incrementar a atividade uma maior produção, produtividade e, consequentemente, um produto de melhor 

já existente em toda a região. Hoje, a Associação de Pequenos Pecuaristas já faz a qualidade”, garantiu.
O Dia de Campo Regional Sobre Pecuária de Leite, em Várzea Alegre, conta com o entrega diária à empresa Laticínios Maranguape, aproximadamente, 2.400 litros de 

apoio da prefeitura municipal, secretaria de agricultura local, Sindicato do leite/dia.
 Ainda por ocasião do evento, 50 projetos de crédito rural e investimento, via Trabalhadores(as) Rurais, Aprovale, Laticínios Maranguape, Banco do Brasil e Banco do 

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, serão Nordeste.

VÁRZEA  ALEGRE REALIZA DIA DE CAMPO SOBRE BOVINOCULTURA DE LEITE
Cerca de 250 pequenos pecuaristas, da região do Cariri, participam, no dia 25/09, do Dia de Campo sobre Pecuária do Leite. A iniciativa quer enfatizar práticas de manejo 

alimentar e ordenha higiênica. 
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EMATERCE MINISTRA CURSO SOBRE POLÍTICA DE ATER
A Ematerce realiza, de 23 a 25 de destacou a importância da atuação de novos contratados, que, com seu trabalho, 

setembro de 2009, no seu centro de contribuem para a melhoria das condições de vida do homem do campo, sobretudo dos 

treinamento(Cetrex), em Caucaia, o Curso agricultores familiares, público-alvo da Extensão Rural do Ceará. Frisou, ainda, sobre a 

sobre Política de Assistência Técnica e interação dos extensionistas com os agricultores, fator essencial para que se possa 

Extensão Rural - Ater - para os gerentes alcançar resultados satisfatórios no setor agropecuário estadual. No final, desejou aos 

regionais da empresa e assessores de Ater. treinandos sucessos e agradeceu a presença do representante do Instituto Agropolos, 

O diretor administrativo e financeiro da uma das organizações parceiras da Ematerce.

Ematerce, Engº Agrº Eduardo Aragão, Segundo o coordenador Pedagógico do curso, Engº Agrº Antonio Júnior, da Gerência 

acompanhado do representante da de Apoio Técnico (Geate), o curso tem como objetivo capacitar gerentes regionais, para 

presidência do Instituto Agropolos, Aníbal a inserção no contexto de Políticas Públicas de Apoio à Agricultura Familiar, 

José, presidiu, na manhã desta quarta- proporcionando-lhes, assim, suporte metodológico e pedagógico, com vistas ao 

feira,23, no Cetrex, à abertura do Curso de exercício de assessoramento aos agentes de assistência técnica e extensão rural (Ater).

Capacitação de Gerentes Regionais, Dentre outros assuntos, destaca-se o que se refere à nova Política de Assistência 

promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater – que deve ser voltada para a Agricultura Familiar, 

Técnica e Extensão Rural do Ceará responsável por 70% dos gêneros de primeira, produzidos no país, incluindo-se, 

(Ematerce), com carga horária de 24 horas e também, a Lei Geral de Ater, que, uma vez aprovada e posta em prática, disponibilizará 

que se encerrará sexta-feira próxima, dia recursos financeiros, no tempo hábil, por meio de contratos e não mais por convênios, 

25. A coordenação geral do treinamento para as 27 entidades de assistência técnica e extensão no Brasil. Serão prestadas, ainda, 

está a cargo da Divisão de Recursos informações sobre a atuação do Instituto Agropolos, entidade parceira da Ematerce.

Humanos – Diruh.

Em sua fala, o dirigente da Ematerce 

Da (e) para (d), Eduardo Aragão, tendo a seu 
lado o gerente do Cetrex, Messias. Em pé, o 
coordenador  Pedagógico do curso,  
Antonio Júnior. 

Gerentes e assessores de Ater

CARIRÉ REALIZA 1ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
O Município de Cariré realizou a 1ª Exposição Agropecuária, de 10 a 13 de setembro Na abertura, estiveram presentes o 

de 2009, paralelamente às festividades, alusivas ao aniversário do município, cuja prefeito de Cariré, Antônio Martins, 

semana foi comemorada de 10 a 16 de setembro. acompanhado do secretário de 

Os presentes ao evento elogiaram a ótima estrutura, para alojamento dos animais agricultura, Ubirajara Mesquita, o 

expostos, além do conforto aos visitantes e aos expositores locais, regionais e de prefeito de Reriutaba, Osvaldo Honório 

outros Estados, como: Goiás, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. com o secretário municipal  de 

Segundo informou o gerente do escritório local de Cariré, José Aloizio de Macedo, o agricultura, Aroldo Veraso, além do  

escritório da Ematerce, em Cariré, participou, ativamente, da coordenação do evento coordenador Regional da Ematerce, 

e da construção de um aprisco-modelo suspenso; um galinheiro telado, com o objetivo Francisco Jader Albuquerque; o gerente local José Aloizio de Macedo; o corpo técnico 

de incentivar a ovinocaprinocultura e a criação de galinhas caipiras por parte dos Amaro Lemos Filho; os agentes de ATER, Francisco Danilo de Lima, Luiz Roberto, Luiz 

agricultores familiares da região. Gilberto e Rafael Ângelo, técnico responsável pelo programa biodiesel.

Foram, também, divulgados trabalhos dentro dos princípios da agroecologia, a Devido ao grande sucesso do evento, com a exposição de várias raças, e ao elevado 

exemplo da utilização de defensivos naturais, confecção de compostos orgânicos, montante, gerado pelas vendas financiadas pelo Banco do Nordeste.  A EXPOCARIRÉ 

técnicas de conservação e manejo de forragem na confecção de fardos de feno, afora a já passa a fazer parte do calendário oficial da Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

divulgação e o cadastro dos agricultores no Programa Biodiesel. do Ceará – SDA.

ARACATI: EMATERCE QUALIFICA 
 ATORES DO GARANTIA SAFRA
Sob a coordenação da gerência Econômica Federal, da SDA, secretários 

regional da Ematerce Litoral-Leste, tendo municipais de agricultura, dos Sindicatos 

à frente o Engº. Agrônomo Abdias dos Trabalhadores(das) Rurais, dos 

Monteiro Filho, e sua equipe de trabalho, C o n s e l h o s  M u n i c i p a i s  d e  

escritório de Aracati, realizou-se,no dia 22 Desenvolvimento Social dos municípios 

de setembro, no auditório do Centec, de supracitados.

Aracati-CE, o Seminário de Qualificação de Segundo Abdias Monteiro, proferiram 

Atores Locais do Programa Garantia Safra. palestras técnicas o representante da 

O evento contou com a presença de Caixa Econômica Federal de Aracati, Flávio 

representantes de 11 (onze) municípios José Queiroz Nogueira; o representante 

das Regiões Litoral- Leste e Metropolitana da Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

( Aracati, Beberibe, Icapuí, Itaiçaba, (SDA), Virgínio Enéas Barbosa do Carmo; e 

Fortim, Jaguaruana, Cascavel, Itaitinga, o representante da Ematerce/Estadual, 

Pacajus, Horizonte e Chorozinho), com um Nizomar Falcão Bezerra. Frisou, também, 

total de 47 (quarenta e sete) participantes. que a iniciativa, por parte da Ematerce, foi 

Inclua-se, ainda, a participação dos alvo de elogios de quantos participaram 

gerentes locais da Ematerce, técnicos e do seminário.

agentes de Ater, representantes da Caixa 

Realizou-se, no último dia 22, o Seminário de 

Qualificação de Atores Locais do Programa 

Garantia Safra, promovido pelo escritório 

regional da Ematerce Extremo-Norte, na cidade 

de Camocim, sob a coordenação da Gerência 

Regional, tendo à frente Lúcia Sousa Melo Freitas 

e a equipe de trabalho dos escritórios de 

Camocim e Granja. 

O evento aconteceu, no auditório de Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais de 

Camocim, contando com a participação de representantes de nove municípios, sendo 

que seis da área de jurisdição do Extremo-Norte e três da Região Norte (Coreaú, 

Moraújo e Frecheirinha);

Informou Lúcia Melo que  compareceram ao seminário representantes da 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Social, Secretaria de Agricultura e Técnicos da Ematerce. Para a 

gerente regional da Ematerce, Lúcia Melo, os objetivos foram alcançados e a iniciativa 

mereceu elogios dos participantes. 

CAMOCIM: SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO 

DE ATORES DO GARANTIA SAFRA


