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EMATERCE DESENVOLVE AÇÕES DURANTE GOVERNO ITINERANTE EM RUSSAS
Na passagem do governo itinerante por Russas, no último dia 7, várias ações, objetivando a melhoria das condições de vida da população da cidade e região, foram tomadas pelo 

governador Cid Gomes e secretários. O secretário Camilo Santana e o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, reinauguraram uma casa de farinha na zona rural e fizeram o 

peixamento da Lagoa da Caiçara com 15 mil alevinos.

Governo Itinerante

 cidade de Russas, situada na região do Baixo-

Jaguaribe, foi palco, no último sábado, 7, da sede Ada administração estadual por ocasião do governo 

itinerante. O governador Cid Gomes e seu secretariado 

assinaram diversos termos de adesão com entidades para 

implantação de projetos que visem à melhoria das 

condições de vida da população russana e região, além de 

outras iniciativas, como a entrega de cartas de crédito para 

aquisição de terras pelo programa Crédito Fundiário.

O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, e o 

secretário do Desenvolvimento Agrário, Camilo Santana, 

na oportunidade, realizaram o peixamento com 15 mil 

alevinos   da Lagoa do Caiçara, no centro de Russas, como 

parte do programa de peixamento da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA). Uma Casa de Farinha, na 

localidade de Fradinho, que passou por reformas da ordem 

de R$29 mil, foi reinaugurada pelo titular da SDA e 

presidente da Ematerce.

O tema escolhido pela população de Russas para a 

audiência pública com o Governador do Estado foi 

“Desenvolvimento e Infraestrutura”. Na ocasião, Cid 

Gomes ressaltou a importância das suas visitas e dos 

secretários por todo o Estado, através do governo 

itinerante, como forma de ver de perto os problemas e 

anseios das populações. “O que os olhos não vêem, o 

coração não sente”, mencionou Gomes, complementando governador a Russas, realizaram, 
que o dito popular refletia muito bem a passagem do na Lagoa do Caiçara, com a 
governo por alí, presenciando a realidade, “o primeiro presença do secretário de 
passo para resolver um problema é conhecê-lo de perto”, agricultura municipal, Rogério 
asseverou. Leitão,  a soltura de 15 mil 

Com o titular da pasta do Desenvolvimento Agrário, Cid alevinos de tilápia, integrando 
Gomes entregou cartas de crédito para aquisição de terras, a ç õ e s  d o  P r o g r a m a  d e  
via Programa Crédito Fundiário, no valor de R$662.500,00 Peixamento de Açudes da SDA. 
beneficiando os municípios de Quixadá e Limoeiro do Cerca de 70 mil alevinos serão 
Norte, além de assinar termo de adesão do programa depositados em 30 açudes e 
Garantia safra, beneficiando 45 mil agricultores da região lagoas da região de Russas. O 
do Baixo-Jaguaribe. depósito dos alevinos faz-se 

Com deputados estaduais, o governador assinou o depois da sangria dos açudes, 
Programa de Cooperação Federativa (PCF), envolvendo época considerada ideal para o 
recursos de R$ 11.022.967,87, destinados às áreas de peixamento, quando não há 
Infraestrutura, Saúde, Esporte e Educação. Com este mais risco de perda dos peixes  
montante serão beneficiados moradores das cidades de Este ano, estima-se que devam 
Alto Santo, Ererê, Ibicuitinga, Iracema, Itaiçaba, Jaguaribe, ser depositados em açudes e Moradores de Fradinho e beneficia diretamente 42 
Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Nova lagoas do Estado cerca de 6 milhões e 300 mil alevinos, ou famílias, ou 170 pessoas no total. Além da casa de farinha, 
Jaguaribara, Palhano, Pereiro, Potiretama, Quixeré, seja, cem mil a mais do que a quantidade distribuída em a associação conta com uma casa de mel com 312 colméias 
Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. 2008. povoadas e desenvolve ainda atividades com o cultivo de 

Por intermédio da Secretaria do Trabalho e Na localidade de Fradinho, zona rural de Russas, Camilo caju, feijão, milho, mandioca e a criação de bovinos, 
Desenvolvimento Social (STDS), jovens da região foram Santana e José Maria Pimenta reinauguraram uma casa de ovinos, caprinos e galinha caipira. Os representantes da 
beneficiados com o Projeto Primeiro Passo, quando terão farinha que, através de recursos do Projeto São José, da associação, em conversa com o Secretário do 
oportunidade de realizar cursos de capacitação. ordem de R$29.800,00, foi totalmente reequipada. Além Desenvolvimento Agrário, solicitaram a realização de um 

de melhorias na estrutura física, a unidade conta agora curso de processamento de mandioca, que deve ser 
com dois fornos elétricos (antes possuía  apenas um forno ministrado pela Ematerce; compra de uma máquina para 

O secretário Camilo Santana e o presidente da à lenha), peneira, prensa e raspador. embalagem do mel em sachê e cerca de duas mil mudas de 
Ematerce, José Maria Pimenta, integrando a comitiva do  A casa de farinha é administrada pela Associação dos caju anão precoce, dentre outras.

              DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

                 PEIXAMENTO E CASA DE FARINHA

A

Da esquerda para direita, o secretário Camilo Santana;  o presidente da Ematerce,  José Maria Pimenta; o gerente regional do Baixo-
Jaguaribe, Benício Diógenes e  o gerente do escritório local de Limoeiro, Antônio Oliveira.

Governador Cid Gomes, tendo ao seu lado esquerdo, o vice-governador Francisco Pinheiro



Em solenidade realizada na mini e pequenos produtores 

manhã do dia 11, no BNB do (R$ 9 milhões).

Passaré, foi feito o lançamento da “Esperamos que a meta 

Campanha Promocional  de de investimentos para 2010 

Custeio Agrícola para Agricultores que é superior a R$ 34 

Familiares - 2009. O presidente da milhões, ultrapasse a casa 

Ematerce, José Maria Pimenta, dos R$ 40 milhões de reais”, 

prestigiou o evento, onde estavam previu o superintendente 

presentes o superintendente estadual do BNB. Isidro 

estadual do BNB, Isidro Siqueira; o Siqueira elogiou ainda a 

d i r e t o r  d e  G e s t ã o  d o  atenção que o Governo do 

Desenvolvimento do BNB, Luiz Ceará, através da Secretaria 

Sydrião; o superintendente de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SDA), vem  dando a temas 

Microfinança Rural da entidade, Luiz Sérgio Machado; João como a questão da regularização fundiária no Estado. “São 

Luiz Guadagnin, representante do Ministério do incrementos como esse que nos fazem pensar com 

Desenvolvimento Agrário (MDA), e o secretário adjunto da otimismo”, enfatizou. A campanha recém lançada e a 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Antonio criação de uma carteira de negócios voltada 

Amorim. exclusivamente para o custeio da agricultura familiar, mini 

Apesar de cerca de 300 mil famílias serem atendidas no e pequenos produtores, são estratégias do BNB para 

Estado via operações de financiamento e custeio aumentar o percentual das operações de investimento.

agropecuário do banco, as operações de custeio equivalem Antonio Amorim, representando o secretário Camilo 

a apenas 10 por cento das ações de investimento. Até o Santana, parabenizou o BNB pela política de custeio para a 

final de 2009, o BNB projeta que a carteira chegue a R$ 25 agricultura familiar e pequenos produtores e enfatizou a 

milhões. Nos dez primeiros meses deste ano o contribuição extraordinária que o movimento sindical tem 

investimento do custeio agrícola atingiu a cifra de R$ 19,6 dado à aproximação entre entidade e o homem do campo.

milhões, distribuídos entre o Pronaf (R$ 10,6milhões) e 

EMATERCE PRESTIGIA LANÇAMENTO DA CAMPANHA 
DO CUSTEIO AGRÍCOLA
Trinta e quatro milhões de reais. Esse é montante que o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) espera investir em 2010 para 

o custeio de atividades da agricultura familiar e de mini e pequenos produtores. O anúncio foi feito dia 11, no Passaré, 

em solenidade que contou com a presença do presidente da Ematerce, José Maria Pimenta.

PIMENTA FALA SOBRE AÇÕES DE ATER NO ROTARY FORTALEZA-LESTE
A convite da diretoria do Rotary Club de Fortaleza-Leste, José Maria Pimenta discursou sobre as ações de assistência 

técnica e extensão rural desenvolvidas pela Ematerce. O encontro aconteceu no último dia 11, no Ideal Clube.

1ª EXPOLESTE REÚNE 
AGROPECUARISTAS

Cascavel

Sessenta mil participantes. Este é o número estimado de 

pessoas que devem visitar a Expoleste – 1ª Exposição 

Agropecuária da Região Leste, evento aberto ontem,  dia 

12, e prossegue até o próximo dia 15, domingo, no Parque 

Bernardo Simões, em Cascavel

A  1 ª  E x p o l e s t e  

promete ser sucesso de 

público, reunindo o que 

há de mais expressivo na 

agropecuária da região. 

O evento começou no dia 

12/11, e prosseguirá até 

d i a  1 5 ,  n o  Pa r q u e  

Bernardo Simões, em Cascavel. Exposição de animais, 

festival gastronômico e shows com bandas de forró são as 

atrações. A Ematerce convidou um grupo de agricultores 

familiares, para exporem e venderem produtos oriundos 

do campo. 

A exposição é uma promoção da prefeitura local, 

através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Agrário e Pesca, e conta com o apoio do Governo do Estado 

e Ematerce, dentre outros. Exposição e Feira de Animais, 

Feira da Agricultura Familiar, Simpósio de Aquicultura e 

Pesca, Festival Gastronômico e outras atrações prometem 

agitar os quatro dias da Expoleste, que acontece 

simultaneamente à Vaquejada de Cascavel, com início no 

dia 13.

Além de Cascavel, outros oito municípios compõem a 

região leste ou Rota do Sol Nascente, como é também 

conhecida. São eles: Aracati, Aquiraz, Beberibe, 

Chorozinho, Fortim, Horizonte, Icapuí e Pindoretama. 

Além de se destacar na produção agrícola, pecuária, 

piscicultura, aquicultura e apicultura, a região tem ainda 

uma vocação natural para o turismo durante todo o ano, 

seja por visitantes locais, de outras partes do país e 

também do exterior.

À Feira da Agricultura Familiar devem comparecer 

pequenos agricultores que trabalham com a produção de 

mel de abelha, doces, geléias, compotas, castanhas, 

tapiocas, beijus e aguardentes, além de artesanato da 

melhor qualidade. Os agricultores que exporão e 

comercializarão suas mercadorias durante o evento são 

assistidos pela Ematerce.

A 1º. Expoleste foi  inaugurada às 19 horas, dia 12, no 

Parque Bernardo Simões, com a chegada da I Cavalgada 

Expoleste e exposição de animais. Em seguida, haverá o 

descerramento da placa comemorativa do evento e 

hasteamento de bandeiras.

No dia 13, sexta-feira, as atividades começam logo 

cedo, às 06:30 horas com a 1ª ordenha do Torneio Leiteiro. 

Às oito e 14 horas acontecem o Julgamento de Animais. A 

segunda ordenha do Torneio Leiteiro será às 18:30 horas, 

seguida de forró pé de serra e shows com bandas de forró.

No sábado, mais duas etapas da ordenha do Torneio 

Leiteiro serão realizadas, às 06:30 e 18:30 horas. Também 

no dia 14, mais dois Julgamentos de Animais, pela manhã e 

à tarde. Forró pé de serra e shows estão reservados para o 

período da noite. O concurso da Garota Expoleste deve 

agitar ainda mais a noite de sábado.

As comemorações de encerramento da Expoleste terão 

início às 16 horas do domingo, 15, com entrega de prêmios 

e desfiles dos animais premiados. Os shows iniciam-se a 

partir das 17 horas e às 20 horas os animais serão  

liberados dos pavilhões. Para animação dos visitantes, os 

shows artísticos contam com a presença das bandas Forró 

Real, Lagosta Bronzeada, Adoro – Taty Girl, Lappada, Jono 

e Rekebra.

                                PROGRAMAÇÃO

Banco do Nordeste

O  p r e s i d e n t e  d a  foram distribuídas 5,5 

Ematerce,  José Maria  milhões de sementes 

Pimenta, participou no dia para 90 mil agricultores; 

11, de um almoço com a o Seguro-Safra que 

diretoria e associados do r e c e b e  a p o i o  d o  

Rotary Club de Fortaleza- Governo Federal e este 

Leste, no Ideal Clube. Na ano atendeu cerca de 

oportunidade ministrou 262 mil agricultores que 

p a l e s t r a  a c e r c a  d a s  tiveram perda de safra 

atividades de assistência acima de 50 por cento e 

técnica e extensão rural de iniciativas voltadas 

(ater) desenvolvidas pela para o fortalecimento 

empresa com o apoio do da agricultura familiar, 

Governo do Estado, por intermédio da Secretaria do como é o caso do Programa nacional de Fortalecimento da 

Desenvolvimento Agrário.  O presidente da Ematerce disse Agricultura Familiar (Pronaf).

aos presentes que o alvo da  atual política agrícola é Indagado sobre o plantio de oleaginosas no Estado, 

eliminar a “chaga” que ainda é a pobreza rural. com vistas à produção de biocombustíveis, José Maria 

As reuniões dos membros do Rotary Club Fortaleza- falou que o grande entrave para o biodiesel ainda é a baixa 

Leste acontecem semanalmente, quando uma produtividade. Entretanto, mencionou o empenho do 

personalidade é convidada a discursar sobre tema de Governo Estadual em garantir um preço mínimo para a 

relevância para a sociedade civil. José Maria Pimenta produção e falou que em quatro anos o plantio de 

iniciou sua palestra, saudando os presentes e agradecendo oleaginosas será uma realidade para o desenvolvimento 

pelo convite feito à sua pessoa. Falou a respeito do do semiárido do Ceará.

funcionamento da Ematerce, quantidade de funcionários  

e extensionistas espalhados por todo o Ceará e de sua 

atuação no meio rural. “A Ematerce é uma empresa O Rotary Internacional é uma instituição centenária 

vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e voltada para a realização de serviços humanitários desde a 

tem como função primordial implementar a política sua criação, em 1905. Objetivando amenizar os graves 

agrícola do Governo do Estado”, enfatizou. problemas sociais que afetam os menos favorecidos, a 

Disse que para a redução da miséria que ainda persiste Fundação Rotária desenvolve várias atividades como 

no meio rural é necessário um trabalho incansável e que doação de cadeiras de rodas; promoção de intercâmbio 

esta é a maior preocupação da atual administração. entre jovens de todo o mundo; bolsas educacionais; 

Segundo Pimenta, essa mudança passa também pela construção de poços profundos; preservação ambiental, 

modernização e desenvolvimento da agricultura em todos dentre outras. O Rotary Club de Fortaleza - Leste conta 

os níveis.   Sobre as ações frente a esta realidade, falou dos atualmente com 41 sócios.

programas de governo executados através da SDA, “que, 

além de arrojados, são modelo para todo o Brasil”. Citou o 

Programa de Distribuição de Sementes – ano passado 

                                   ROTARY CLUB

Pimenta, com o presidente do Rotary Club Fortaleza-Leste, José Noronha 

Gondim, e outros membros da Fundação Rotária, integrou a mesa que 

presidiu ao encontro
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A cidade de Pentecoste realiza, de 13 a 15 de A partir das 10 horas, no Ginásio 

novembro, o 5º Festival do Peixe. A promoção Carneirão, serão abertas a mostra sobre os 

do evento está a cargo da prefeitura do 100 anos de Patativa do Assaré; a exposição 

município e conta com o apoio da Ematerce, fotográfica intitulada “Ir e vir  dos 

Coordenadoria do Desenvolvimento da Pesca pescadores”; comercialização de artesanato e 

(Codep), Dnocs e Banco do Nordeste do Brasil. gastronomia; apresentações de dança, 

Várias atividades movimentarão os três dias de teatro, música e poesia e os estandes de 

realização do festival, como palestras, mostras instituições: Ematerce, Dnocs e secretaria 

fotográficas, comercialização de artesanato e municipal também estarão à disposição do 

comidas e apresentações artísticas. A público. À noite, a partir das 21 horas, na 

Ematerce, juntamente com outras instituições praça do CSU, acontece o Forró do Peixe. No 

que apóiam a iniciativa, conta com estande para dia 14, a mesma agenda se repete, mas à 

exposição de artefatos e material informativo noite, também na Praça do CSU, a artista 

sobre a atividade pesqueira. Eliahne Brasileiro apresenta o show “Na cuia 

No dia 13, com o ínicio do 5º Festival do da Afro-américa”, seguida de mais uma 

Peixe, as atividades começam às oito horas, realização do Forró do Peixe, a partir das 23 

havendo a realização de um ciclo de palestras horas.

no Centro de Pesquisas em Aquicultura. Serão O dia 15 será marcado por uma regata 

discutidos temas a exemplo do Programa de competitiva, quando uma jangada divulgará o 

Peixamento dos Açudes Públicos do Estado do slogan da empresa: “EMATERCE – Semeando 

Ceará; Pesca; Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e tecnologia do campo”. A regata será realizada no Açude Pereira de Miranda, a partir das 10 

informações acerca do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). O extensionista da horas. Várias competições de remo e vela acontecem no local. Em seguida, o Forró do 

Ematerce, Marcus Borges, falará sobre Gastronomia de Peixes, inclusive com Peixe marcará o encerramento do festival.

apresentação de receitas práticas.

EMATERCE APÓIA 5º FESTIVAL DO PEIXE EM PENTECOSTE
Palestras, mostras fotográficas, apresentações artísticas e comercialização de artesanato e comidas marcam o 5º Festival do Peixe, em Pentecoste, que acontece de 13 a 15 próximo. 

A Ematerce apóia o evento e instalará estande com material informativo sobre pesca. 

Pentecoste

O s  M é d i c o s  

Veterinários José Mauro 

Nogueira,(assessor de 

s a n i d a d e  a n i m a l  

E m a t e r c e / I g u a t u ) ,  

Antonio Josimeire (em 

I n d e p e n d ê n c i a )  e  

Eduardo Santos (gerente 

da Ematerce/Cascavel) 

participaram, de 3 a 7 de 

novembro de 2009, em 

Brasília-DF, do curso 

“ E d u c a ç ã o  p a r a  

E nf re nta m e nto  d a s  

Gripes Suína, Aviária e 

E q u i n a " ,  n u m a  

realização do Ministério 

do Desenvolvimento 

A g r á r i o  ( M D A ) ,  

Secretaria da Agricultura 

Familiar (Saf) e do Departamento de aviária, suína e equina. Informou, da empresa. Ressalte-se que os 

Assistência Técnica e Extensão Rural ainda, que dois cursos idênticos serão treinados elogiaram a iniciativa do 

(Dater). ministrados, em Fortaleza, para 25 MDA/SAF/DATER e afirmaram que 

 Segundo Mauro Nogueira, o extensionistas da Ematerce, até o lhes foi dada a oportunidade ímpar 

treinamento teve, dentre outros final de dezembro vindouro, e que os de se aprofundarem, no tocante a 

objetivos, ampliar os conhecimentos, treinados ficarão responsáveis pela gripes suína, aviária e equina.

teóricos, de alto nível, ou seja, para m u l t i p l i c a ç ã o  d o  c o n t e ú d o  

especialistas, sobre “Influenzas” programático para os demais técnicos 

EMATERCE: MÉDICOS VETERINÁRIOS 
PARTICIPAM DE CURSO DE ALTO NÍVEL 

LENDO E APRENDENDO...

?No Brasil, há 344 mil Médicos.

?570 mil Enfermeiros formados.

?229 mil Dentistas. (É a profissão mais saturada do 

setor de saúde.

?238 mil Psicólogos.

?128 mil Farmacêuticos.

?46 mil Nutricionistas, sendo 42% na área médica e 

32% em Projetos de Alimentação).

OBS. Informações extraídas da Revista Veja, Edição 
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J o s é  M a r i a  P i m e n t a ,  

p re s i d e n t e  d a  E m a t e rc e ,  

concorda com Jorge Parente, 

diretor da Lacticínios Betânia, 

que diz estar pronta para 

comprar mais 100 mil litros de 

leite do produtor cearense. 

"Louvável .  Só  que,  nesta  

entressafra,  os lact ic ínios 

reduziram em 8 centavos o preço do leite. Assim, o tiro 

sairá pela culatra: em vez de subir a produção, teremos 

100 mil litros a menos. O pior é que, para o consumidor, 

baixaram absolutamente nada", diz Pimenta.

(Informação extraída, na íntegra, da coluna do Egídio 

Serpa, Diário do Nordeste, edição do dia 9/11/09.

PROBLEMA DO LEITE NO CEARÁ 

Presidente da Ematerce, Engº 
Agrº José Maria Pimenta. 

Da (E) para (D), Josimeire, Mauro e Eduardo


