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AGROPACTO: EMATERCE PRESTIGIA LANÇAMENTO DO 6º CAJU NORDESTE 

Autoridades, técnicos e convidados prestigiaram o 
evento.

Engenheiro Agrônomo Paulo Remígio, que coordenou a reunião do Agropacto.

A solenidade de abertura  Ematerce, por intermédio do assessor de 
do 6º Caju Nordeste será, no comunicação e ouvidor, jornalista Antonio José de 
dia 18 próximo,  às 19h, no AOliveira, representou, na última reunião do 
Teatro Raimundo Fagner, com Agropacto, dia 3 de novembro, no auditório da 
a Entrega do troféu "Caju de Superintendência do Banco do Brasil, em Fortaleza-CE, o 
O u r o ”  à  I n s t i t u i ç ã o :  presidente da empresa, Engº Agrº José Maria Pimenta, por 
E m a t e r c e ;  a o   este encontrar-se na comitiva do Governo Itinerante nas 
Pesquisador/Técnico, Levi cidades de Campos Sales e Icó. Pela Secretaria do 
Moura Barros , da Embrapa-Desenvolvimento Agrário do Ceará, o Engº Agrº Itamar 
CNPAT; ao produtor rural Luiz Lemos Marques,  coordenador de agricultura,   
H i l d e m a r  C o l a ç o ,  d e  representante do secretário Camilo Santana.
Beberibe-CE; e ao político A abertura do evento, cujo destaque foi o lançamento 
Hermínio Bezerra Rezende, do 6º Caju Nordeste, foi feita pelo coordenador Paulo 
D e p u t a d o  E s t a d u a l .  A  Remígio, da Faec, que justificou a ausência do presidente 
homenagem especial será Torres de Melo, e do do vice-presidente Flávio Saboya, 
feita ao governador Cid ambos em viagem. Composta a mesa, passou a palavra ao 
Ferreira Gomes.palestrante, Francisco Araripe, coordenador geral do 6º 

 Em seguida, realizar-se-á Caju Nordeste e presidente do Instituto Caju Nordeste, que 
uma visita ao pavilhão da iniciou falando sobre a origem do evento, a partir do  DRS ao deputado estadual Hermínio Resende, que parabenizou 
Feira do Caju, precedido do show de abertura. Nos dias 19 e do Caju – programa do Banco do Brasil - em   parceria com o  os organizadores do evento e disse que o projeto de lei, de 
20, será a vez dos painéis temáticos, a partir das 9 horas da BB, Prefeitura de Cascavel, Ematerce Cascavel e CLCA sua autoria, que coloca o evento no calendário oficial do 
manhã, com foco no desenvolvimento territorial e na Eventos, mediantes princípios de ser um evento temático, Estado, havia sido pouco, para o que ele representava para o 
cultura do cajueiro; revitalização da Cajucultura, além de exclusivo para o setor da cajucultura, e participação Ceará, pois a cajucultura vivia uma crise, mas que não era 
minicursos e oficinas técnicas, tais como: boas práticas na gratuita. culpa do cajueiro, mas dos gestores, que não estavam sendo 
fabricação de cajuína, aspectos mercadológicos; utilização Reportando-se às edições anteriores, explicou que capazes de atender às necessidades da cultura. 
do caju em ração animal; utilização do caju e da castanha na foram, em  dezembro de 2004 (Cascavel); em  dezembro de Já o representante da Ematerce, assessor de 
produção de alimentos, fabricação de doces e geléias de 2005 (Guanacés); em outubro de 2006(novamente em  comunicação e ouvidor, Antonio José de Oliveira, disse que 
caju. Guanacés); em outubro de 2007(Aracati); em novembro de a Ematerce estaria presente, no Caju Nordeste, com o seu 

Fazem parte da programação mesas-redondas, 2008(Beberibe); e, em 2009, o 6º Caju Nordeste, de 18 a 21 escritório móvel, levando material de divulgação sobre o 
versando a respeito do Programa de Aquisição de Alimentos de novembro em Beberibe/Ceará. A promoção é do caju e outras culturas e agricultores, por ela assistidos, 
da agricultura Familiar, zoneamento das áreas propícias ao Instituto Caju Nordeste, Idesco, Prefeitura de Beberibe e levariam também produtos, como: mel de abelha, doces de 
plantio de cajueiro, produção, industrialização e Prática Eventos, além da parceria com instituições, como: o frutas tropicais, farinha de mandioca e outras iguarias, 
comercialização de castanha de caju – agenda produtiva de Banco do Brasil, Sebrae, Faec e Embrapa; patrocínio da produtos esses oriundos da Agricultura Familiar.
produtores e industriais -  e as dez bandeiras do Adece, Banco do Nordeste e Ministério do Turismo. O tema 
agronegócio do caju: marco de referência, desafios e do  6º Caju Nordeste é a “ Cajucultura: Arranjos Produtivos 
diretrizes.  Haverá, ainda, demonstrações de máquinas e Locais e Desenvolvimento Territoriais”. 
equipamentos de processamento da castanha do caju, do 

pedúnculo do caju, da limpeza e classificação das castanhas 

do caju e embalagens de produtos alimentícios. 

Como eventos paralelos, a presença de caravanas de 

produtores rurais, fóruns e encontros, tais como: Fórum de 

gestores de agências do BNB; Encontro de empreendedores 

rurais – Senar/CE e Sebrae/Ceará; Encontro de 

agroindustriais de beneficiamento da castanha do caju, e a 

feira do caju, um pavilhão, com 54 estandes, com a presença 

institucional dos parceiros do evento e Exposição, 

demonstração e comercialização de máquinas e 

equipamentos para beneficiamento da castanha e do 

pedúnculo do caju, máquinas e implementos agrícolas  etc. 

No decorrer do Caju Nordeste, haverá financiamento de 

atividades produtivas da cajucultura, através de uma 

agência Itinerante do Banco do Nordeste e Casos de sucesso 

do CrediAmigo; Festival Gastronômico e restaurantes com 

culinária do caju.  O 6º Caju Nordeste tem na coordenação 

geral:  Francisco Araripe Costa, do Instituto Caju Nordeste e  

Afonso Batista de Aquino e a equipe organizadora e 

comissão técnica. 

                                       

O Coordenador da reunião  abriu os debates, comentou 

a importância do evento Caju Nordeste, passando a palavra 

DEBATES

A 

No 6º Caju Nordeste, a 

Ematerce será homenageada 

com a outorga do troféu Caju 

de Ouro por suas ações 

extensionistas, que visam 

a o  d e s e n v o l v i m e n t o  

sustentável da cajucultura 

no Estado do Ceará,  

atividade agrícola essa, 

geradora de empregos, de 

divisas (com exportação da 

castanha), distribuição de 

renda e outros benefícios 

sociais. Para o presidente da 

Ematerce, José Maria Pimenta, o reconhecimento ao 

trabalho da extensão rural, no Ceará, na área da 

cajucultura, é gratificante, dada à importância do 

evento e à representatividade para a economia de 

Beberibe (maior produtor de caju do Ceará) e a dos 

municípios, onde é bastante cultivado. (Na próxima 

edição, cobertura completa do evento).

TROFÉU CAJU DE 
OURO PARA 
EMATERCE



A DESCOBERTA DE UM NOVO CAMPO
TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR: 

O QUE É TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR ?
Resgatar nossa infância, nossas raízes e agricultura familiar, dispostos a valorizar, 

origens, o modo de viver e conviver dos nossos respeitar e compartilhar seu modo de vida, o 

antepassados, as crençass, a religiosidade, o patrimônio cultural e natural, ofertando 

produtos e serviçoss de qualidade e patrimônio arquitetônico, o saber e o fazer;

Apreciar belezas e atrativos paisagísticos proporcionando bem-estar aos envolvidos”.

naturais do sertão, serra e litoral, percorrendo 

trilhas ecológicas, banhos em cachoeiras, 

interagindo com a fauna e a flora local, 

?A prática do associativismo;alimentando o corpo e a alma;
?A valorização e o resgate do patrimônio Proporcionar oportunidades de educação e 

cultural (saberes e fazeres) e natural dos trabalho para os jovens e povos do campo, 

agricultores familiares e suas organizações.elevando a auto-estima e minimizando o êxodo 
?A inclusão dos Agricultores Familiares e suas rural;
organizações, respeitando as relações de gênero, Apreciar e saborear a gastronomia típica local, 
geração, ração e etnia, como atores sociais.degustando alimentos saudáveis  e limpos (sem 
?A gestão social da atividade, com prioridade agrotóxicos), participar dos festejos populares, 
para a interação dos Agricultores Familiares e dramas, novenas, teatros e quadrilhas;
suas organizações.Praticar relações solidárias com o mais 
?O e s t a b e l e c i m e n t o d a s p a rc e r i a s profundo respeito à integridade, identidade, 
institucionais

diferencas e a privacidade   das pessoas que 
?A manutenção do caráter complementar dos 

habitam os lugares visitados;
produtos e serviços do TRAF em relação às 

Aprender com a simplicidade, a integridade, 
demais atividades típicas da Agricultura Familiar.

as formas de produção e criatividade das pessoas 
?O comprometimento com a produção 

do campo.
agropecuária de qualidade e com os processos 

agroecológicos.

?A compreeensão da multifuncionalidade da 

Agricultura Familiar. em todo o território 
“É uma atividade turística que ocorre na unidade 

n a c i o n a l, re s p e i ta n d o o s va l o re s e 
de produção dos agricultores familiares, que 

especificidades territoriais.
mantêm as atividades econômicas típicas da 

Princípios do Plano Nacional de Turismo Rural 

na Agricultura Familiar - PNATRAF

CONCEITO: Turismo Rural na Agricultura 

Familiar, segundo a Rede Traf Nacional.

ESTRATÉGIA DA EMATERCE - 2008/2009

Formação e Capacitação dos Articuladores Regionais e Comunidades de 

Agricultores(as) Familiares, de forma participativa, das seguintes regiões 

do  Estado: Maciço de Baturité, Litoral Leste e Oeste, Extremo-Norte, 

Baixo-Acaraú, Médio-Jaguaribe, Metropolitano, Cariri, Sertão-Central, 

Inhamuns e Vales do Curu e Aracatiaçu, focados na PNATER / PNATRAF, 

visando à identificação das comunidades/assentamentos, com potencial 

para o desenvolvimento desse trabalho, objetivando  uma oportunidade 

complementar de geração de trabalho e apropriação de renda, tambem 

para os jovens rurais, agregando valor as atividades agricolas, nao-agri

colas, artesanais e agroindustriais na perspectiva do desenvolvimento 

rural sustentável.

                      

Extremo-Norte                                      Lúcia Freitas

Maciço de Baturité                                 Gildo

Litoral-Leste                                          Adail 

Cariri                                                    Gilda, Elcileide e Doroteia

Sertão-Central                                       Lucimar

Crateús/ Inhamuns                                  Flamarion

ARTICULADORES             EXTENSIONISTAS DA EMATERCE

Baixo-Acaraú                                         Silvéria

Médio-Jaguaribe                                   Edésio 

Metropolitano                                       Joana d'Arc

Cariri-Leste                                           Eliane

Vales do Curu e Aracatiaçu                        Zilval, Veralúcia e Barbosa

Fortaleza                                                      Fernanda Aquino 

SELEÇÃO DE 16  ARTICULADORES REGIONAIS DA EMPRESA DE 

ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RUAL DO CEARÁ - EMATERCE.

Articuladora Estadual da REDE TRAF na EMATERCE,

 FERNANDA AQUINO

A Agricultura Familiar (aquela em que os trabalhos, em nivel de unidade de produção, como instrumento de integração e implementação da PNATER, harmonizando os 

são diversificados e exercidos predominantemente pela familia do campo) sempre teve diferentes temas: Agroecologia, Agroindústria, Biodiesel, Comercialização, Financiamento 

importante papel na produção agrícola do país, sendo responsavel por 70% dos alimentos, e Proteção da Produção, Formação de Agentes de ATER, Leite, Metodologias Participativas, 

colocados na mesa do povo brasileiro. Produtos e Mercados Diferenciados, Turismo Rural, Mandioca, Convivência com o Semi-

Com a Criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário ? MDA -  a partir de 2003, o árido, Povos Indígenas/outras Etnias e Gênero (Mulheres Rurais), considerando a 

desenvolvimento e o fortalecimento da Agricultura Familiar passaram a ter maior diversidade da Agricultura Familiar.

importância e abrangência, que vão alem das atividades agropecuárias, contemplando No Ceará, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE - 

também atividades rurais não-agricolas, dentre elas, o Turismo Rural e o Artesanato. vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 
A Partir da Política Nacional de Assistência Agrário - SDA -  é o órgão público estadual 

Técnica e Extensão Rural ? PNATER - construída de responsável pela implementação da PNATER, 
forma participativa por representantes dos através dos Programas e Projetos, que visam ao 
movimentos sociais dos trabalhadores e desenvolvimento sustentável da Agricultura 
trabalhadoras rurais, instituições  públicas  e Familiar. 
sociedade civil organizada, foram considerados O Convênio MDA/SAF/DATER/EMATERCE 
como  agricultores familiares: os agricultores 037/2007 disponibilizou recursos, para o  
tradicionais, assentados da Reforma Agrária,  desenvolvimento de ações de socialização e 
pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, sensibilização, para essa forma diferente de 
extrativistas florestais, ribeirinhos e outros, quando olhar e pensar o Turismo Rural. Para tanto, foram 
foram definidos os princípios, diretrizes, objetivos, realizadas Oficinas e Intercâmbios Técnicos, com 
orientações estrate gicas e metodológicas, a participação de extensionistas da Ematerce, 
entidades e parceiros envolvidos, gestão e critérios agricultores familiares e parceiros envolvidos, 
para alocação de recursos financeiros, da referida como: SDA, SETUR, Secretárias Municipais de 
política. Turismo e Meio-ambiente, Sindicatos Rurais, 

UFC, INCRA, Instituto TERRAMAR, dentre outros. 

Já foram identificadas algumas Comunidades/Assentamentos, quais sejam: Barra da 
Estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, que Sucatinga, Cedro, Balbino, Bica,  Moita Redonda, Vila dos Martins, Holandina, Volta do Rio, 

envolvam atividades agrícolas e não-agricolas, pesqueiras, de extrativismo, e outras, Vaquejador, Fazenda Jerusalém, Malhada e 10 de Abril, Alto Canoas, São Rafael, Catolé e 
tendo como centro o fortalecimento da Agricultura Familiar, visando a melhoria da Lagoa dos Patos, que estão sendo trabalhados, inicialmente, com a realização de Oficinas 
qualidade de vida e adotando os princípios da AGROECOLOGIA, como eixo orientador das de Socialização,  Sensibilização e Planejamento Participativo, para que o Turismo praticado 
ações”. seja baseado numa concepção de desenvolvimento comunitário sustentável, onde o 

A partir da PNATER, o MDA, através da Secretaria da Agricultura Familiar ? SAF - e do respeito ao meio ambiente e a cultura local, estabelecem novas relações, entre o turista e 
Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural ? DATER - vem celebrando os povos do campo, focada na socioeconomia solidária, onde as populações possuem o 
convênios com os Governos Estaduais, por intermédio de seus órgão competentes, para a controle efetivo sobre o seu desenvolvimento e gestão, considerando a preservação 
operacionalização dessa política. A partir de 2007, foram criadas as Redes Temáticas, ambiental, o respeito às  diferentes crenças, identidades, promovendo a inclusão social.

                                                          OBJETIVO DA PNATER 
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O governador Cid Gomes e seu secretariado visitam, 

neste sábado, 7, a cidade de Russas, conhecida como a 

capital do Vale do Jaguaribe, distante a 165 quilômetros 

de Fortaleza. A visita faz parte do programa Governo do 

Estado na Minha Cidade, quando o Governador elege uma 

cidade do interior do Ceará para ser sede da 

administração estadual por um dia. A Ematerce 

promoverá uma feira da agricultura familiar e contará com 

seu escritório móvel para prestar esclarecimentos e tirar 

dúvidas dos presentes.

Cerca de 10 agricultores familiares do município e 

localidades vizinhas foram convidados pela Ematerce para 

exporem e comercializarem seus produtos, por ocasião do 

governo itinerante em Russas. Estarão presentes 

produtores de mel; cultivadores de caju e castanha, 

banana e mandioca. Também serão expostos e vendidos 

artesanatos de palha, um dos pontos fortes da região. O 

presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, aponta esta 

ocasião como mais uma oportunidade para que os 

agricultores divulguem seus produtos, que a cada dia se instalação do governo estadual em Russas, Cid Gomes e 
destacam mais na vida dos brasileiros. “É inegável a seus secretários farão assinatura de convênios com 
participação da agricultura familiar na vida de todos nós”, entidades e celebrarão contratos para realização de obras 
diz Pimenta. públicas de grande alcance social na cidade e região do 

Técnicos da Ematerce estarão presentes durante todo Baixo Jaguaribe. Serviços de utilidade pública como 
o dia no escritório móvel da empresa, dando informações emissão de documentos, cortes de cabelo , dentre outros, 
aos agricultores e interessados sobre as mais diversas também estarão a dispor dos presentes.
ações extensionistas desenvolvidas no campo. Durante a 

GOVERNO ITINERANTE

EMATERCE FAZ-SE PRESENTE EM RUSSAS
No próximo sábado, 7, o governador Cid Gomes e comitiva instalam, em Russas, na região do Baixo-Jaguaribe, a 

sede da administração estadual no município, como parte do governo itinerante. A Ematerce promoverá feira 

com agricultores familiares.

 A Ematerce, escritórios Regional e Local de Sobral, 

estiveram presentes, no I Seminário de Plantas 

Medicinais, realizado no dia 23 de outubro de 2009, 

como expositores e participantes do evento, ocorrido  no 

Centro de Convenções da cidade de Sobral.

O evento objetivou congregar os profissionais, 

atuantes na área da Fitoterapia, como: farmacêuticos, 

médicos, agrônomos, técnicos agrícolas, dentre outros, 

interessados no estudo das plantas medicinais e 

fitoterápicos. 

Compareceram ao Seminário de Plantas Medicinais, o 

Engº Agrº. Francisco Alves Sousa, articulador da Rede 

Temática de Produtos e Mercados Diferenciados, como 

representante da Ematerce, inclusive fez parte das 

autoridades componentes da mesa de honra. Ainda 

presentes o  Secretário de Saúde de Sobral, Dr. Carlos 

Hilton, e do responsável pela Atenção Farmacêutico de 

Sobral, o farmacêutico Dr. Régis Ferreira Gomes, dentre 

outras.  

1º SEMINÁRIO DE PLANTAS MEDICINAIS 

TEM PARTICIPAÇÃO DA EMATERCE

Governador Cid Ferreira Gomes

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Secretaria da 

Agricultura Familiar (SAF) e Departamento de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (DATER), realiza, a partir da próxima segunda-feira, 9, em  Russas, monitoria 

presencial às atividades de Ater a beneficiários do Pronaf do grupo B, no 

município. O trabalho está a cargo do consultor da SAF, José Rui Ferreira, que será 

acompanhado pelo responsável por crédito rural na Ematerce, José William 

Aquino. Além de Russas, o monitoramento também se estenderá até o dia 11, 

abrangendo comunidades de Limoeiro do Norte e Jaguaruana. 

Serão feitas ainda visitas aos escritórios da Ematerce nestas localidades, 

quando gerentes locais e regionais  apresentarão ao consultor as ações desenvolvidas com produtores através do 

convênio MDA/SAF/DATER/EMATERCE – 037/2007. O convênio visa assistir 42 mil agricultores familiares em todo o 

Estado. O representante do MDA também fará inspeções “in loco” às comunidades beneficiadas pelo Pronaf B, além de 

reuniões com agricultores para apresentação de suas atividades e mesa de debates. No dia 10, agenda semelhante será 

cumprida em Limoeiro do Norte e, no dia 11, encerrando o monitoramento, a visita acontece em Jaguaruana .

4º FESTIVAL DO PEIXE ACONTECE 
DE 13 A 15 EM PENTECOSTE 

A Ematerce e o DNOCS 

realizam, de 13 a 15 deste 

mês, o 4º Festival do Peixe, 

em Pentecoste. Palestras, 

visitas a aquários e até uma 

regata fazem parte das 

comemorações. 

A cidade de Pentecoste 

realiza, no período de 13 a 

15 de novembro próximo, o 

4º Fest ival  do Peixe.  

Durante o evento serão 

ministradas palestras no 

Centro de Pesquisas do 

DNOCS, visitas dos participantes guiadas por técnicos a 

aquários, além da exposição de peixes e outros produtos 

em estandes que serão montados pela Ematerce e 

DNOCS. A Ematerce participará também de uma regata 

competitiva, onde uma jangada divulgará o slogan da 

empresa: “EMATERCE – Semeando tecnologia do campo”.

As palestras versam sobre vários temas ligados à 

piscicultura como legislação, programa de peixamento, 

linhas de crédito do Pronaf voltadas para a cultura, e o PAA 

– Programa de Aquisição de Alimentos, e serão 

ministradas por profissionais que lidam diretamente com 

a atividade.

MONITORAMENTO DE AÇÕES DE ATER EM RUSSAS, LIMOEIRO E JAGUARUANA

Acompanhado do responsável pelo crédito rural da Ematerce, José William 

Aquino, o consultor do MDA, José Rui Ferreira, visita, a partir do próximo dia 9, 

comunidades beneficiadas pelo Pronaf B de Russas, Limoeiro do Norte e 

Da esq. para dir.,  da 
Ematerce, e José Rui Ferreira, do 

MDA/SAF/DATER.

José William Aquino,

A Ematerce, por meio de seus dirigentes e extensionistas, participou, ativamente, no mês de outubro de 2009, da 

2ª etapa da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa nos 184 municípios do Estado. Os extensionistas 

colaboraram com a sensibilização dos criadores, para que vacinassem seus rebanhos (bovinos e bubalinos) contra a 

febre aftosa a fim de atingir  um percentual de vacinação superior a 80%, além de envidar esforços, para estimular o 

engajamento da sociedade civil, organizada, na erradicação desse mal no Estado do Ceará, visando tirá-lo da 

incômoda posição de risco desconhecido. 

A Ematerce esteve representada, também, na Caravana de Educação Sanitária pela diretoria executiva da 

empresa. Compuseram a caravana o secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), Camilo Santana; o 

presidente da Ematerce, José Maria Pimenta; o presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adagri), Edilson 

Castro; o coordenador estadual da campanha, Médico Veterinário Joaquim Sampaio Barros; o consultor José Alberto 

da Silva Lira, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e convidados especiais. 

Ressalte-se que a campanha, sem prorrogação, encerrou-se no dia 31 de outubro último.

EMATERCE: IMPORTANTE CONTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA EM 2009 


