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GOVERNO ITINERANTE: EMATERCE MARCA PRESENÇA EM CAMPOS SALES E ICÓ 
A Ematerce reunirá agricultores familiares para exposição e comercialização de produtos durante a passagem do Governo do Estado na Minha Cidade pelos municípios de 

Campos Sales e Icó, no início de novembro próximo. Aliado a isso, prestará serviços à comunidade como a emissão de GTAs e outros documentos aos agricultores e pecuaristas 

interessados. 

Governo Itinerante

s cidades de Campos Sales e Icó serão sede do 

governo estadual nos próximos dias 3 e 4 de 
No dia 4, será a vez da Anovembro, respectivamente, dentro do Programa 

cidade de Icó sediar o Governo do Estado na Minha Cidade. A Ematerce, como 
Governo do Estado. Como em ocasiões anteriores, também se fará presente, 
no município anterior, o reunindo agricultores familiares e prestando serviços de 
G o v e r n a d o r  e  s e u s  assistência técnica, além da emissão de vários 
s e c r e t á r i o s  a s s i n a m  documentos. O presidente da Ematerce, José Maria 
convênios e ordens de Pimenta e o Coordenador de Eventos da empresa, Edilmo 
serviço para melhoria de Gurgel, participarão de ambos os eventos. 
v i d a  d o s  i c o e n s e s  e  Em Campos Sales, no dia 3, a população recebe a visita 
moradores de regiões do governador Cid Gomes e secretariado, quando o 
v i z i n h a s ,  a l é m  d e  município passa a ser sede da administração estadual por 
participarem de diversos um dia. Lá, além da assinatura de convênios e ordens de 
fóruns de debates com a serviço para a realização de obras, serão prestados vários 
participação da sociedade serviços à comunidade como emissão de documentos, 
civil organizada. Também cortes de cabelo, informações sobre cuidados com a 
serão prestados os mais saúde, higiene etc. 
v a r i a d o s  s e r v i ç o s  à  A Ematerce reunirá 15 agricultores familiares do 
população. município e região que irão expor e comercializar seus Animal), DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) e CFO 

A Ematerce, em ambos os municípios, contará com um produtos. Serão expostos produtos como mel (Certificado Fitossanitário de Origem). Também farão 
escritório e sua unidade unidade móvel, prestando (engarrafado e em sachê); mandioca e seus subprodutos cadastro do Programa Biodiesel, além de prestarem 
assistência aos agricultores familiares e interessados. (goma, farinha, petas), e frutas e verduras procedentes esclarecimentos do Programa Pronaf e receber notas 
Nestas duas unidades, técnicos e agentes rurais estão dos programas de Mandala desenvolvidos na localidade. fiscais de pecuaristas, comprovando a vacinação contra a 
disponíveis para a emissão de GTA (Guia de Transporte  febre aftosa.

               ICÓ 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO HOMENAGEIA SERVIDORES
Homenagem

Secretário Camilo Santana, ladeado pelo secretário adjunto 
Antônio Amorim.

A Secretaria do funcionalidade e conforto aos servidores das citadas vinculadas”. 

Desenvolvimento 

Agrário do Ceará 

(SDA), na pessoa do 

secretário Camilo O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, e o diretor administrativo e 

S a n t a n a ,  d o  financeiro,  Eduardo Aragão, acompanhado de servidores, compareceram à solenidade 

secretário adjunto em homenagem ao Dia do Servidor 

Antonio Amorim e Público e elogiaram a iniciativa da 

d o  s e c r e t a r i o  SDA, evento esse que ajuda aumentar 

executivo Wilson a auto-estima de cada servidor, afora 

Brandão, prestou incentivá-lo a enfrentar novos 

s i g n i f i c a t i v a  desafios no meio rural. 

homenagem,  na A diretoria executiva da  Ematerce, 

manhã desta sexta- devido à antecipação do feriado 

feira, 30 de outubro, (segunda-feira última), endereçou 

aos servidores daquela pasta e de suas vinculadas (Ematerce, Adagri, Idace e Ceasa).  A mensagem de congratulações a todos 

promoção foi, também, da Associação dos Servidores da SDA . Na oportunidade, houve a os  servidores, enaltecendo a valiosa 

entrega de comendas a sete servidores em reconhecimento pelos relevantes serviços e importante contribuição para o 

prestados.  desenvolvimento sustentável do 

Em sua fala, o secretário Camilo Santana, ao lado do secretário adjunto Antonio setor agropecuário do Estado, 

Amorim, agradeceu a presença de todos, ressaltou a importância do Dia do Servidor mediante a prestação de assistência 

Público, 30 de outubro, além dos trabalhos, executados pelos servidores e dirigentes, técnica e extensão rural aos 

vinculados à sua pasta, em benefício dos produtores rurais e de suas famílias, razão de agricultores familiares, residentes em 

ser da existência do Sistema Agrícola Estadual. 181 municípios, dos 184 no Estado do 

Em seguida, reportou-se ao Projeto de Requalificação da Estrutura Física da   Ceará.

SDA/EMATERCE/IDACE, cuja verba disponível é de R$ 5,5 milhões. Com entusiamo, disse: 

“Não será uma reforminha e sim uma grande reforma, voltada para oferecer mais 
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Dirigentes e servidores da SDA e das vinculadas 
prestigiam homenagem.

SDA outorga comendas a sete servidores.



Acontece de 28 até o dia 30, sexta-feira, no Centro de Convenções de Sobral, a VII a p i c u l t u r a ,  b i o d i e s e l  e  

Agrinorte – Feira da Agricultura da Zona Norte. O evento reúne agricultores e pecuaristas convivência com o semi-árido. 

de toda a região, tendo como tema central nesta edição, “Agricultura Familiar – as práticas A feira deste ano conta com 

sustentáveis para o semi-árido”. A abertura da feira será às 19 horas com a presença do unidades demonstrativas de 

prefeito de Sobral, Leônidas Cristino, prefeitos de municípios vizinhos e autoridades produtos, pesque-pague, aviário 

ligadas ao setor. A Ematerce dispõe de um estande na feira, onde prestará assessoria aos com protótipo de galinha caipira 

produtores e visitantes. e uma casa de farinha instalada 

A grande inovação da VII Agrinorte é a atenção dada às cadeias de produção da no meio da feira, para mostrar 

carnaúba e de galinha caipira, destaca o gerente da Ematerce para a Região Norte, engº todas as etapas de fabricação 

agrônomo Jáder de Albuquerque. “Acreditamos que a partir desta edição o evento ganhe dos produtos. Paralelamente 

uma nova roupagem com a exploração destas duas cadeias”, complementa. A Ematerce ocorrem os festivais da galinha caipira, do mel e da tilápia. Ainda serão realizados dias 

mobilizará cerca de 12 profissionais durante os dias do evento, entre técnicos e agentes de campo, oficinas, palestras, festival gastronômico e shows com artistas da terra.

rurais, que prestarão informações aos visitantes e produtores nas áreas de pecuária, 

AGRINORTE 2009: EMATERCE PRESTA ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES FAMILIARES 
Até a próxima sexta-feira, 30, acontece em Sobral a VII Agrinorte. O evento reúne agricultores e pecuaristas de toda a Região Norte. A agricultura familiar e suas práticas para 

convivência com o semi-árido são o tema desta edição.  

Sobral

Jaguaruana

Os assessores da Ovinocaprinocultura das regiões de Meio-Norte, Zona Norte, Sertão de Crateús, Sertão-Central, 

Centro-Sul, Cariri-Oeste, Jaguaribe e região Metropolitana participaram, no período de 21 a 24 de outubro de 2009 do 

Seminário Integrando Parceiros, Tecnologias e Inovações para a Organização Sustentável da Produção de Caprinos e 

Ovinos, realizado na Embrapa Caprinos e Ovinos, localizada no município de Sobral-CE. 

Segundo informações da Médica Veterinária, lotada no escritório estadual da Ematerce, Ludmilla Béliche, o 

seminário teve como objetivo possibilitar as discussões sobre formas inovadoras de abordagem e intervenção para o 

desenvolvimento regional da Ovinocaprinocultura. Durante o evento, foram realizadas mesas-redondas, capacitações 

sobre planejamento técnico da unidade produtiva (Módulo 1: Manejo Alimentar) e, finalizando os trabalhos, no dia 24 

de outubro, com a palestra Ações da Embrapa Caprinos e Ovinos em melhoramento Animal. 

Por último, houve o leilão de animais, na sede da associação dos empregados da Embrapa. Ao final do evento, 

foram tomadas decisões importantes a respeito das ações futuras na cadeia da Ovinocaprinocultura para o Nordeste

OVINOCAPRINOCULTURA: ASSESSORES PARTICIPAM DE SEMINÁRIO

ENTIDADES ENGAJADAS NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA
 A Ematerce,  Adagri , Prefeitura Municipal,  Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais e  e criadores  sobre o modo 

Federação das Associações Comunitárias de Jaguaruana uniram-se, com vistas à a d e q u a d o  d e  a p l i c a ç ã o  e  

construção de  uma estratégia de ação, para  fortalecer a Campanha de Vacinação Contra conservação da vacina. 

a Febre Aftosa, em Jaguaruana, em sua fase final. Ressalte-se a colaboração das 

Segundo Abdias Monteiro Filho, gerente regional da Ematerce Litoral-Leste, o evento, emissoras de rádio local que 

que formalizou o pacto de cooperação, ocorreu,  no centro de manejo da   Associação dos fizeram várias entrevistas com 

Irrigantes do Perímetro – Dnocs - com o apoio do agricultor familiar José Edilberto de técnicos e agricultores com foco na 

Sena, na manhã de 22 de outubro, do ano em curso, com a presença da imprensa,  campanha de vacinação contra 

agricultores e lideranças locais e regionais. esse  mal. No final do encontro, o 

Na oportunidade, todos os presentes se comprometeram a apoiar a 2ª etapa da prefeito de Jaguaruana, Antonio 

campanha de vacinação, com ações concretas de campo (corpo a corpo junto aos Roberto Rocha ( Bebeto), num 

agricultores) e  com ampliação do processo de divulgação, nos sítios, comunidades e gesto simbólico,  iniciou a vacinação  de  85 bovinos e, imediatamente, seguido por 

distritos, da necessidade de se vacinar todo o rebanho bovino do município. Os técnicos algumas lideranças institucionais participantes da reunião.

(veterinários) da Adagri e da Ematerce capacitaram (demonstração técnica) vacinadores 

Assessores da Ovinocaprinocultura participam de seminário.

ASBRAER DEFENDE A CRIAÇÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE ATER
O presidente da Associação das Entidades Estaduais de preparados, para atuarem em estruturas de rede de ação extensionista. 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer), e presidente 

da Emater-Minas Gerais, José Silva, trabalha, nos altos 

escalões, para que seja criada uma Secretaria Nacional de Segundo o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, que trabalhou, por 20 anos, 

ATER, cujos recursos financeiros, para Ater (Assistência na Extensão Rural de Minas Gerais, o Serviço de Extensão Rural é um verdadeiro 

Técnica e Extensão Rural), de todos os órgãos do Governo sacerdócio e sempre defende seu ponto de vista de que lugar de extensionista é no 

Federal sejam coordenados por esta Secretaria. campo. Claro – afirma o dirigente da Ematerce – que, na cabeça da empresa, há 

O atuante bipresidente, aos poucos, vai conseguindo necessidade de assessores de culturas, de pecuária, de comunicação e de assistência 

vitórias e levando a imagem do Serviço Brasileiro de Extensão social, além de administrativos, porém com uma estrutura funcional enxuta e eficiente 

Rural a um patamar, digno de funcionamento desse serviço nos seus misteres. “Somos favoráveis à criação da supracitada secretaria nacional. 

público, em benefício dos agricultores familiares e de suas O êxito da Ematerce, no campo - declara Pimenta – deve-se, como sempre faz questão 

famílias, presente em mais de 5 mil municípios do Brasil, com uma rede de extensionistas de repetir, ao apoio irrestrito do governador Cid Gomes e do secretário Camilo Santana, 

por volta de 17 mil profissionais de diversas áreas de formação universitária e de nível titular da pasta do Desenvolvimento Agrário, da qual a Ematerce é vinculada. Em sua 

médio. gestão, vem ampliando a abrangência da Extensão Rural, nos 181 municípios cearenses, 

Para Silva, a sustentabilidade da Extensão passa pela profissionalização da gestão das dos 184 existentes, com a criação de 15 postos avançados. Atualmente, atua a empresa 

entidades de ATER, com a utilização de ferramentas modernas de gestão, pela utilização com 71 escritórios municipais, 18 regionais, 15 postos avançados, 2 centros de 

de metodologias de ATER participativa, onde os agricultores e suas organizações treinamento, sendo um, em Caucaia, (Cetrex) e outro, na Fazenda Normal, em 

participem da construção, operacionalização e avaliação desse serviço e por profissionais Quixeramobim.

OPINIÃO PRESIDENTE DA EMATERCE

VII Feira de Agronegócio da Zona Norte
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Comunicação

ASBRAER PROMOVE 1º FÓRUM DE COMUNICAÇÃO RURAL 
Numa promoção da Associação 

d a s  E n t i d a d e s  E s t a d u a i s  d e  

Assistência Técnica e Extensão Rural – 

Asbraer – será realizado, nos dias 3 e 4 

de novembro de 2009, na cidade de 

Aracaju-Sergipe, no Hotel Classic, I 

Fórum Asbraer de Comunicação Rural 

- Região Nordeste. - a ser realizado nos 

dias 03 e 04 de novembro de 2009, no 

Real Classic Hotel, situado na rua 

Conselheiro Genival Maciel,13, 
envolvidos na área de comunicação.esquina com Av. Santos Dumont, Praia de 

Da Ematerce, estará presente, no Atalaia.
Seminário  Sistema de Extensão Rural e O Fórum tem como objetivo discutir o 
Estruturas das Organizações com uso da comunicação frente ao trabalho da 
Resultados para a  Sociedade,  o  extensão rural. O evento tem como 
Engenheiro Agrônomo Antonio Tarciso público-alvo assessores de imprensa, 
Coelho Pinto, gerente de planejamento.jornalistas e demais profissionais 

Atividades

Abertura: Seminário Sistema de Extensão Rural e Estruturas das 

Organizações com Resultados para a Sociedade

Fórum Asbraer de Comunicação Rural – Região Nordeste

Apresentação: A Extensão Rural no Estado do Sergipe

Almoço

Apresentação: Programa Mídia Jovem

Apresentação: Comunicação na Assistência Técnica e Extensão Rural

Intervalo

Workshop: Comunicação como Ferramenta de Gestão

Programação
03/11/2009 - Terça-feira

Horário

10h - 11h

11h - 12h

12h - 13h30

13h30 – 14h30 

14h30 – 15h30 

15h30 - 16h

16h - 17h

04/11/09 - Quarta-feira

Horário

9h - 12h

12h - 13h30

13h30 - 14h30

Atividade

Workshop Comunicação como Ferramenta de Gestão

Almoço

Apresentação dos Resultados do Fórum Asbraer 

de Comunicação - Nordeste

ARACATI: DIA ESPECIAL SOBRE MANDIOCA 
Dia Especial sobre Mandioca, em Aracati, atinge objetivos desejados pela Ematerce local. 

A Ematerce, escritório local de 

Aracati, em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Aracati e apoio do BNB, 

realizou, no dia 23 de outubro de 

2009, no sítio Santa Fé,  comunidade 

de Aroeiras -Aracati, um Dia Especial 

sobre a Cultura da Mandioca. 

Presentes mais de 45 pessoas, sendo 

37 agricultores e 8 lideranças 

institucionais, dentre elas, o vice-

prefeito Felipe Costa Lima e o chefe 
técnicos da Ematerce e da Adagri divulgaram a de gabinete do prefeito, Fábio Sales.
situação da 2ª Etapa de Vacinação Contra a O evento ocorreu na propriedade do 
Febre Aftosa nos municípios da região e agricultore familiar Anísio Sena Vieira e o Dia 
solicitaram o apoio dos criadores de bovinos e Especial, utilizando a Unidade técnica 
das lideranças institucionais, para que, dentro Demonstrativa (UTD) de Mandioca da 
do possível, realizem uma ação mais concreta localidade, teve por finalidade divulgar o 
de cooperação ( Ex. Colocar as agentes de sistema de produção e as vantagens produtivas 
saúde do município, no corpo a corpo, junto e competitivas da variedade Pretinha, além da 
aos  agr icu l tores  nas  comunidades) ,  boa qualidade alimentar e nutricional da raiz na 
objetivando melhorar o índice da vacinação do fabricação da farinha, goma e outros derivados.
rebanho bovino, haja vista estar na fase final da Segundo Abdias Monteiro Filho, gerente 
campanha e que não haverá prorrogação.regional Litoral-Leste, naNa oportunidade, os 

Extensionistas da Ematerce, 

lotados nos escritórios estadual e 

local, participam, de 26 a 30 de 

outubro de 2009, na cidade de 

Florianópolis, do X Congresso 

Nacional dos Trabalhadores da 

Assistência Técnica e Extensão Rural - 

CONFASER -  promovido pela FASER 

(Federação das Associações dos Servidores de 

Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Extensionistas da Ematerce, lotados no 

escritório estadual e local, participam, de 26 a 28 de 

outubro, na cidade de Florianópolis-SC, do 10º 

Congresso Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão 

Rural - Confaser - promovido pela Federação dessas associações (Faser). 

A abertura do evento foi prestigiada por diversas autoridades, dentre as 

quais se destacam: o Ministro da Pesca, Altemir Gregolin, deputados 

estaduais, Secretário de Estado de Santa Catarina , Secretário Nacional da 

Agricultura Familiar, Adoniran Sanches, Secretario Nacional de 

Desenvolvimento Territorial, Humberto Oliveira, e mais de 600 

extensionistas do Brasil inteiro, além de representantes da Academia 

Brasileira de Extensão Rural.

EXTENSIONISTAS DA EMATERCE 
PARTICIPAM DO 10º CONFASER

Dia Especial sobre Mandioca atrai autoridades e 
agricultores familiares. 

Dez famílias do assentamento Vazante Grande, em Pentecoste, comemoram, desde a última quarta-feira, 28, mais um passo para a melhoria da infra-estrutura da área em que 

trabalham e garantia de melhores condições de vida. Elas receberam do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf-A)  a quantia de R$ 196.495,32, referente 

à liberação de projeto para beneficiamento da propriedade. O assentamento de Vazante Grande possui um total de 29 famílias.

A assinatura do convênio com o MDA, via Pronaf- A,  para a liberação do montante, aconteceu no próprio assentamento. O investimento destina-se ao setor de ovinocaprinocultura, 

atividade desenvolvida pelas 10 famílias beneficiadas. Por ocasião da celebração do acordo, estavam presentes os técnicos da Ematerce que acompanham e assistem o assentamento, 

Antonia Barbosa Lopes, da área de Desenvolvimento Social; Antonio Valentim Leitão, técnico agrícola; o agente rural Gilberto Pereira, além da gerente de negócios do Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB) de Canindé, conhecida por Tânia.

PENTECOSTE:PRONAF BENEFICIA 
FAMÍLIAS DE ASSENTAMENTO
Convênio celebrado entre famílias do assentamento Vazante Grande, em Pentecoste, e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através do Pronaf – A, beneficia atividades 

pecuárias.

PRONAF


