
Edição eletrônica / 
19 a 23 de outubro de 2009  / Ano I Nº 12

Informativo Semanal

Folha online

EMATERCE NA 1ª  FEIRA 
AGROPECUÁRIA DA REGIÃO LESTE

Em novembro próximo, o município de 

Cascavel será palco da 1ª Expoleste, reunindo 

expositores do setor agrícola e pecuário da 

região leste. Paralelamente, acontece a 1ª 

Feira da Agricultura Familiar. A Ematerce 

apóia a iniciativa.

MENSAGEM PELO DIA 
DO SERVIDOR PÚBLICO

Prezado(a) Servidor(a):

Receba, pois, nesta data, as 

congratulações em nome da 

diretoria executiva da Ematerce. 

A  homenagem significa, não 

somente o respeito e a admiração, 

bem como a valorização  e o 

reconhecimento pelos relevantes serviços, que, há 

muitos anos, você presta ao Serviço de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Ceará. 

No ensejo das comemorações, promovidas, 

acertadamente, pelo Governo do Estado, reafirmamos-

lhe o compromisso, em nome dos diretores desta 

empresa, de continuar realizando uma administração, 

com transparência e ética, voltada para seu bem-estar 

social e de seus familiares, sem falar do nosso público-

alvo, os agricultores. 

A você, pela atuação na Ematerce, os sinceros 

parabéns, precedidos dos agradecimentos pelo 

profissionalismo em tudo o que planeja e executa.

28 de outubro. Dia consagrado 

ao Servidor Público.  

JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA

Presidente

 município de Cascavel, situado a 62 

quilômetros de Fortaleza, sedia, de O12 a 15 de novembro próximo, a 1ª  

Expoleste – Exposição Agropecuária da Região 

Leste. O evento, realizado pela prefeitura 

municipal,  através da Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário e de Pesca, conta 

com parceria do Sindicato Rural de Cascavel e 

Pindoretama e apoio da Ematerce. A 

organização da  1ª  Expoleste espera um público de 60 

mil participantes entre expositores e visitantes. Ainda durante a realização da 1ª Expoleste, 

A Região Leste agrega, além de Cascavel, os acontecerá a 1ª Feira da Agricultura Familiar, reunindo 

municípios de Horizonte, Chorozinho, Aquiraz, cerca de 30 pequenos produtores da região e outras 

Pindoretama, Beberibe, Fortim, Icapuí e Aracati e, se localidades. Os produtos a serem expostos, vão desde 

destaca, além da natural vocação para o turismo, pelas artesanato, passando por mel de abelha, doces, 

atividades na agricultura e pecuária. O engenheiro geléias, compotas, castanhas, tapiocas, beijus  e 

agrônomo Paulo Hélder de Alencar Braga, coordenador aguardentes, dentre outros. A diretoria da Ematerce 

da exposição, explica que o evento servirá para mostrar prestigiará a abertura do evento que contará com a 

o desempenho do setor primário da região. Segundo presença de extensionistas da empresa. Além disso, 

ele, além de expor a vocação e potencial dos acontecerá também a 1ª  Mostra de Equipamentos e 

municípios, será ainda palco para a realização de Embarcações para a Pesca Artesanal; o 1º Simpósio de 

negócios e mostra de novas tecnologias, experiências e Pesca e Aquicultura da Região Leste; a vaquejada de 

inovações  no campo. Cascavel e o Festival Gastronômico do Pescado.

                          EVENTOS PARALELOS

EMATERCE REALIZA MISSÃO TÉCNICA PARA APICULTORES 

Apicultores de Cangati, em Catarina, receberam missão técnica da 

Ematerce, para discutir gerenciamento e manejo em apiário com apicultores da 

comunidade de São Francisco. Catarina contará com recursos para implantação 

de um apiário. 

Discutir formas de gestão e técnicas de manejo em apiário. Esse foi o objetivo 

de uma missão técnica realizada pelo escritório da Ematerce, em Acopiara, no dia 

20 de outubro último, para apicultores de Cangati, no município de Catarina. 

Durante a missão, apicultores da localidade de São Francisco levaram aos 

presentes os conhecimentos exitosos com a cultura. Catarina será beneficiada 

em breve com recursos para implantação de um projeto de apicultura. 

O técnico em agropecuária e gerente local da Ematerce, Francisco Rubens de 

Lima, explica que os apicultores da comunidade de São Francisco são exemplo 

para todo o município no que diz respeito ao trabalho com abelhas. Com 

assistência técnica da Ematerce, o grupo também desenvolve um programa de 

preservação ambiental, utilizando defensivos naturais e compostos orgânicos no 

plantio de hortaliças. Recentemente foram alvo de dia especial em agroecologia. 

Amanhã, dia 22, a comunidade de São Francisco iniciará o plantio de frutíferas 

adaptadas ao semi-árido, como cajarana e seriguela. As mudas serão plantadas 

às margens da estrada de acesso à comunidade, bem como nos apiários lá 

existentes.

SECRETÁRIO CAMILO SANTANA 
PARABENIZA EQUIPE DA ASCOM

O Secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), 

Engº Agrº Camilo Santana, enviou mensagem ao Assessor de 

Comunicação e Ouvidor da Ematerce, Jornalista Antonio 

José de Oliveira, parabenizando-o, extensivo à equipe da 

Ascom, pela edição do informativo eletrônico da Ematerce, 

intitulado Folha Online, que circula, semanalmente, com 

quatro páginas e ilustradas. 

Para a equipe da Ascom, os elogios, partindo do 

secretário da SDA, incentivam seus componentes  a  fazerem 

o melhor que sabem, visando levar ao conhecimento dos 

dirigentes e colegas extensionistas, além da rede estadual de 

ouvidores e assessores de comunicação do Sistema 

Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural e do 

Governo do Ceará, as ações extensionistas, desenvolvidas no 

meio rural em benefício dos agricultores familiares, sem 

falar das que são executadas e voltadas para produção de 

gêneros alimentícios sadios e para  preservação do meio 

ambiente.

Apicultura



presidente da Associação 

dos Engenheiro Agrônomos 

do Ceará (AEAC), é Roberto 

Luz, , pertencente ao 

quadro de técnicos da 

citada empresa, faz-se 

presente ao evento.

Para Luz, trata-se de 

uma oportunidade ímpar 

de se fazer uma reciclagem, 

quer tomando parte dos 

d eb ates ,  n a  área  d e  
Delegação de Engenheiros Agrônomos Ciências Agrárias, quer na participação em 

da Ematerce participa, de 20 a 23 de cursos e palestras, afora o diálogo com 
outubro de 2009, em Gramado-RS, do 26º colegas de profissão de todo o país. "A 
Congresso Brasileiro de Agronomia. experiência, angariada nesse congresso, é 
Começa, nesta terça-feira, 20 de outubro, de fundamental importância, para 
encerrando-se no próximo dia 23, o 26º aperfeiçoarmos nossas atividades, quando 
Congresso Brasileiro de Agronomia (CBA), do exercício da profissão no Serviço de 
na cidade de Gramado-Rio Grande do Sul. Assistência Técnica e Extensão Rural - 
A Ematerce, por intermédio da delegação Ematerce - " afirmou.
de Engenheiros Agrônomos, cujo vice-

GRUPO DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS 

DA EMATERCE PARTICIPA DE CONGRESSO 

Agronomia

Cajucultura

O XXVI Congresso Brasileiro de ecológica ou outra – tua contribuição 

Agronomia – CBA te espera com uma será decisiva para a categoria firmar 

programação imperdível. A profissão uma opinião sobre cada tema em 

de engenheiro – agrônomo, a mais discussão.

eclética entre as dedicadas às ciências A cidade de Gramado, por sua 

rurais, detém as soluções para os novos localização na Serra Gaúcha, seu clima 

desafios com que se defronta a a g r a d á v e l ,  s u a s  p a i s a g e n s  

agricultura, ou seja, produzir energia deslumbrantes, suas etnias que deram 

sem prejuízo da produção de origem a um povo diferenciado, 

alimentos, conservando e recuperando constitui-se num palco ideal para um 

o meio- ambiente. acontecimento grandioso. Traz tua 

Provavelmente, só o Brasil é capaz família e faz do CBA 2009 um 

de enfrentar e vencer esse dilema. acontecimento inesquecível.  A 

Mas, para tal, deverá contar com programação paralela contempla a 

engenheiros – agrônomos atualizados, t o d o s ,  a d u l t o s  e  c r i a n ç a s .  

ou por seus esforços após a graduação, Engenheiro – Agrônomo: teu futuro é 

ou por terem cursado escolas de agora.

a g r o n o m i a ,  c u j o s  c u r r í c u l o s  

correspondam às necessidades de 

cada momento histórico. Seja qual for a 

modalidade de agricultura a que te 

dedicas – pequena, empresarial, 

Coordenador Regional do Congress -

Presidente da SARGS - Arcângelo 

Mondardo

MENSAGEM AOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS

COMUNICAR É ...

Comunicar é

Comunicar é

Comunicar é

Comunicar é

Comunicar é

Comunicar um valor ou uma crença é

 encurtar a distância entre o discurso e a prática.

 simplificar. é um esforço consciente, no sentido de  fazer-se entendido.

 ser transparente e ético. é evitar a manipulação da informação com 

interesses obscuros.

 dizer as coisas como elas são e não como       gostaríamos que fossem.

 respeitar a diferença de cada um, sua singularidade e suas 

características pessoais.

  saber que esse valor ou essa crença somente 

farão sentido para os demais, se estiverem solidamente apoiados em exemplos e 

ações que confirmem, no dia-a-dia, que esses valores e crenças são vividos e 

praticados por quem os comunica, não existindo somente no campo das idéias e das 

intenções.

Comunicar não é

Comunicar não é

Comunicar não é

Comunicar não é

Comunicar não é

Comunicar não é

Comunicar não é

Comunicar não é

           Ricardo Martins Da Luz - Gerie Porto Alegre - RS

  fazer de conta que o outro compreendeu e dar-lhes as costas.

  uma relação do tipo eu falo, porque sei e você ouve, porque não sabe.

 somente falar, utilizando-se da racionalidade cartesiana. é, também, 

falar, com afeto, com emoção.

 parecer. comunicar é ser.

 escrever palavras bonitas, rebuscadas e cuidadas, mas, sim, dizer 

coisas simples que fazem sentido para quem ouve.

 fingir que as coisas estão bem, quando, efetivamente, não estão. isso 

é enganar a si próprio e aos outros.

  manipular a percepção das pessoas. não é esperar que os outros 

vejam as coisas como nós as vemos. 

 somente estabelecer uma visão de futuro, mas mostrar como se 

chega lá. 

EMATERCE ORIENTA SUBSTITUIÇÃO DE CAJUEIROS IMPRODUTIVOS
O  a s s e s s o r  

e s t a d u a l  d a  

Cajucultura, pela Outro dado importante é que a produção-média de um hectare de cajueiro 

Ematerce, Engº comum é de 240 quilos por hectare. Já o cajueiro-anão precoce apresenta uma 

A g r º  E g b e r t o  produção de 1.200 quilos por hectare. Esclareceu, ainda, que, além do aumento de 

Targino, falando produtividade, o retorno econômico dessa variedade é mais rápido, pois começa no 

s o b r e  a  terceiro ano, depois do plantio, enquanto o cajueiro comum alcança produção 

substituição do econômica a partir do oitavo ano.  

cajueiro comum O técnico da Ematerce informou, por último, que a substituição de copas, em 

pelo cajueiro-anão cajueiros improdutivos, é uma prática agrícola, visando ao rejuvenescimento de 

precoce, afirmou plantios, em decadência, e nos cajueiros com baixa 

que a Ematerce, produtividade, ou com castanhas de qualidade indesejada. A 

em parceria com a técnica, usada nesse processo, ocorre com a enxertia de 

Embrapa, orienta, clones selecionados, reduzindo, em até 75%, os custos de 

no momento, a implantação, com relação a um plantio novo. A substituição 

substituição do chamado cajueiro comum (gigante) pelo cajueiro-anão precoce de de copas possibilita obter-se produtividade superior a 600 

sequeiro. Dentre suas vantagens, citou: maior precocidade quanto ao início da quilos, por hectare, de castanhas de boa qualidade, a partir 

produção; período maior de floração e frutificação em relação ao caju gigante; do terceiro ano de plantado. Em se tratando do plantio do 

menor porte, facilitando os tratos culturais e a colheita; maior uniformidade quanto cajueiro-anão precoce, de baixa altura, pode-se consorciá-lo 

ao tamanho da castanha e maior produtividade por área. com outras culturas.

                                                 OUTRAS VANTAGENS
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O médico veterinário José César Arruda, um dos maiores especialistas em da raça Boer e o que obteve maior 

caprinos e ovinos do Brasil, residindo em Salvador-BA, ao conhecer os animais da pontuação no julgamento dos caprinos 

raça Boer, de propriedade do agropecuarista e Engº Agrº Eduardo Aragão concorrentes.  

Albuquerque Junior, atual diretor administrativo e financeiro da Ematerce, assim Para Eduardo Aragão, o fato de ter 

se manifestou: “Quero parabenizá-lo pelo trabalho que está fazendo na recebido elogios de um dos maiores 

caprinocultura cearense, em particular com a raça Boer, e pelo seu exemplo de especialistas em ovinocaprinocultura do 

simplicidade e elegância que serve de exemplo para muitos”. Brasil, se, por um lado, deixa-o orgulhoso, 

Na verdade, Aragão – como é tratado na intimidade – vem, ao longo dos anos, por outro o incentiva a sempre buscar a 

contribuindo para a melhoria do padrão genético de caprinos, no Estado do Ceará. melhoria do padrão genético desses 

Vale ressaltar que seus animais são ganhadores de vários prêmios, quando da animais, o que contribuirá para colocar o 

participação em exposições agropecuárias nas principais cidades do interior Ceará em destaque no “ranking” da 

cearense e em Fortaleza. Recentemente, na 55ª EXPOECE, realizada no Parque de criação de Boer no Brasil.

Exposições Governador César Cals, em Fortaleza, foi considerado o melhor criador 

CRIADOR DE CAPRINOS BOER É DESTACADO POR MÉDICO VETERINÁRIO BAIANO 
O agropecuarista cearense, Eduardo Aragão, criador de caprinos da raça Boer, foi destacado pelo médico veterinário José César Arruda, residente em Salvador, um dos 
maiores especialistas em ovinocaprinocultura do Brasil.

VIMOS PRONÚNCIA CORRETA

XÉROX

VIEMOS ANEXO E ANEXA

À-TOA e A TOA

VEIO A ÓBITO

ZUMBIDO E ZUNIDO

 –  É a primeira pessoa do  – Novel e não livro do Professor Luiz Saccanoni, 

plural do presente do indicativo Nóvel – Recém e não Recem – intitulado Corrija-se!)

(venho, vens, vem, vimos, vinde Decano e não Décano – Ibero e não 

vêm). Ex. Presidente,  vimos falar Íbero – Maquinaria e não Máquinaria  – É palavra feminina e 

c o m  s e n h o r.  ( o  f a t o  e s t á  – Necropsia e não Necrópsia – Nobel paroxítona: a xérox, uma xérox. 

acontecendo). e não Nóbel. E x i s t e m  t r ê s  v e r b o s   

correspondentes: xerografar – 

 – É a primeira pessoa do  – Essas expressões xerocopiar  e xeroxar (mas não 

plural do Pretérito Perfeito. Ex. concordam em gênero e número com xerocar), todos com a vogal aberta.)

Presidente, viemos aqui ontem. (o o substantivo ao qual se referem. Ex. Obs. Portanto, você, quando for à 

fato já aconteceu). (Vim, vieste, veio, Envio-lhe anexa a fotocópia – Envio- sala da xérox, peça ao(à) estagiário(a) 

viemos, viestes, vieram). lhe anexas as fotocópias – Segue para xerocopiar ou xerografar uma 

anexo o certificado – Seguem  anexos ou mais páginas de algo escrito.

 – A forma hifenizada os certificados.

À-TOA tem o valor de uma adjetivo e  -  Não fale ou escreva 

a forma sem hífen exerce a função de  – Zumbido é o assim. O correto é fulano foi ( verbo 

um advérbio de um advérbio. sussurro das abelhas, vespas, moscas IR) a óbito e não veio(Vir) a óbito. 

Exemplificando: Essa Jovita é uma e outros insetos alados. Zumbir é a Empregando-se o verbo no infinitivo, 

mulher à-toa. Pôs-se passear à toa, voz dos insetos voadores. Já Zunido é tem-se: IR A ÓBITO E NÃO VIR A 

sem saber o que fazia. Não vale a o som agudo do vento que passa por ÓBITO.

pena quebrar a cabeça com um alguma greta ou que por ela ecoa. 

problema à-toa. Zunir é a voz do vento. (extraído do 

LENDO E APRENDENDO...
Dirigentes da Ematerce negociam com o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) liberação de verba. 

O diretor técnico da Ematerce, Walmir Severo 

Magalhães, acompanhado do assistente da presidência, 

Itamar Teixeira Bezerra, e do gerente da divisão de 

finanças, Francisco Daniel Souza, encontra-se, em 

Brasília, nesta quarta-feira, 21, permanecendo na capital 

federal até amanhã, 22.

Segundo Itamar Teixeira, a ida a Brasília objetiva 

negociar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

do Ceará (MDA) a liberação da primeira parcela do 

convênio 701170/2008 e, na oportundade, apresentar a 

prestação de contas do convênio 037/2007. Teixeira 

destacou a excelente parceria que a Ematerce mantém 

com o MDA, o que contribui para acelerar e dar 

continuidade às ações extensionistas no campo. Mas, o 

apoio maior vem do Governo do Estado, por intermédio 

da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, da qual a 

Ematerceé vinculada.

EMATERCE NEGOCIA COM
 MDA LIBERAÇÃO DE VERBA

Gramática

Caprino da raça Boer. 

Para comemorar o dia do servidor público, o Governo do Estado, através da Escola de da doação de lençóis e latas de leite que serão distribuídas a comunidades e/ou cidadãos 
Gestão Pública, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), elaborou uma em situação de risco ou vulnerabilidade.
ampla programação com atividades em diversas áreas. A intenção é fortalecer a A eleição da Miss Servidora Pública promete repetir o sucesso do ano passado. Na 
integração dos servidores e promover a sua valorização. Os festejos alusivos à data edição 2009, uma novidade: a criação de mais uma faixa etária no concurso. Agora, serão 
culminam no dia 30 próximo, no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, no duas categorias, as servidoras com idade entre 18 e 35 anos e aquelas com idade superior 
Cambeba, com sorteios de brindes. As atividades, neste dia, terão início às 08h30 e se aos 35. A tradicional Festa do Servidor acontece a partir das 18 horas do dia 30, no 
prolongarão até às 23 horas. Cambeba. Os servidores, terceirizados, estagiários e familiares que comparecerem ao 

A começar pela política de valorização do funcionário público, uma das preocupações evento poderão assistir aos shows de Ítalo e Renno, Samba Vip e Forró Sacode. Uma rota 
da administração estadual, o governador Cid Gomes fará a entrega da Medalha do Mérito extra de ônibus será disponibilizada aos servidores a partir das 23 horas, saindo do centro 
Funcional a servidores no próximo dia 28, a partir da 10 horas, no auditório da SEPLAG. Administrativo.
Este ano os servidores também estão convidados a  participar de variadas atividades de Ainda como parte das comemorações da Semana do Servidor serão entregues troféus 
cunho artístico, como a Exposição Patativa do Assaré, Feira de Artes e Livros, Mostras de ao vencedores dos VII Jogos de Integração dos Servidores Públicos. As disputas entre os 
Talentos, além da apresentação de Corais e massagem terapêutica. Os interessados ainda participantes foram iniciadas em setembro e acontecem até o próximo dia 24. No total, 
terão entradas gratuitas para espetáculos no Teatro José de Alencar e Centro Dragão do foram reunidos dois mil atletas de 49 órgãos da administração estadual, divididos em 56 
Mar de Arte e Cultura, ale? de visita ao Porto do Pecém. equipes. Os competidores tiveram a opção de participar de diversas modalidades como 

Uma das novidades durante os festejos será a Gincana da Solidariedade, que objetiva a basquete, futebol society aberto e  master, futsal, vôlei, vôlei de praia, sinuca, gamão, 
coleta de sangue no Hemoce para aumentar o banco de sangue daquela instituição, além dama, tênis de mesa, natação e atletismo.  

Os  servidores da administração pública estadual contam com uma gama de atividades culturais, artísticas e esportivas em comemoração à data da categoria, festejada no 

próximo dia 28 de outubro. A intenção do Governo do Estado é a integração e valorização do funcionário público.

SEMANA DO SERVIDOR: VASTA AGENDA MOVIMENTA COMEMORAÇÕES 


