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Retar AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
ENCERRA-SE NA PRÓXIMA SEMANA 

financeiro, Engº Agrº  Ematerce, terça-feira, 1º de dezembro, dará prosseguimento ao ciclo das 
Eduardo Aragão, que, na Reuniões Trimestrais de Avaliação de Resultados(Retar), reunindo, na cidade de 
ocasião, solicita idêntico AQuixeramobim, a diretoria executiva da empresa, tendo à frente o presidente 
e m p e n h o  d o s  José Maria Pimenta, os gerentes de apoio técnico e de planejamento, assessores 
e x t e n s i o n i s t a s  d a  estaduais, gerentes locais e regionais e extensionistas sociais das regiões dos Inhamuns, 
empresa, com vistas à Sertão-Central, Médio e Baixo-Jaguaribe, que avaliarão  os resultados das ações 
prestação de assistência extensionistas, relativas ao último trimestre de 2009. 
técnica e gerencial, no Segundo Pimenta, o objetivo da Retar é apresentar e discutir as diretrizes para a 
tempo oportuno e com programação do exercício de 2010, além da metodologia, das estratégias e das metas, 
q u a l i d a d e ,  a o s  referentes ao exercício de  2010.
agricultores familiares, O ciclo das reuniões de avaliação trimestral encerrar-se-á, no dia 3 de dezembro,  na 
visando ao bem-estar das famílias assistidas em cada município do Estado. cidade de Juazeiro do Norte, da qual participam a diretoria executiva, gerentes de apoio 

técnico e de planejamento, gerentes regionais e locais, assessores estaduais, 

extensionistas sociais da Ematerce das regiões do Centro-Sul, Cariri, Cariri-Leste e Oeste. 
Na abertura de cada Retar, os participantes assistem a uma apresentação, sobre o O diretor técnico da Ematerce, Walmir Severo Magalhães, aproveita a oportunidade, 

Programa de Convivência com o Semi-Árido, a cargo do diretor técnico Walmir Severo; a para agradecer aos extensionistas o trabalho e dedicação demonstrados e enfatiza o papel 
apresentação do Termo de Referência para a Programação do Exercício 2010, pelo importante que a empresa exerce no cenário rural. Em cada Retar, fala a respeito da 
gerente de planejamento da Ematerce, Tarcíso Pinto. Em seguida, é feita a exposição dos participação da Ematerce na Caravana do Programa Mais Alimentos, realizada, na semana 
resultados das ações da Ematerce, em todas as regiões, durante o ano de 2009. O último passada, por cinco regiões do Ceará, e da liderança demonstrada, oportunidade em que 
assunto pautado é relacionado à discussão de assuntos administrativos e financeiros da foram fechados 46 milhões, 325 mil reais em negócios do setor agropecuário.
empresa e à capacitação dos servidores e agricultores.As ações administrativas e financeiras são expostas pelo diretor administrativo e 

                                                         PROGRAMAÇÃO

 ITAMAR TEIXEIRA: PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA EMATERCE 
O Engenheiro Agrônomo Itamar Teixeira, assistente da presidência da Ematerce, está respondendo, em exercício, pela presidência do órgão oficial de assistência técnica e 

extensão rural do Ceará (Ematerce), no período de 23 a 28 de novembro de 2009, na ausência do presidente José Maria Pimenta, que se integrou à Missão Técnica, a convite da 

Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece), para visitar fazendas e indústrias, localizadas em Marselha (França), Marrocos (Agadir) e Almeria (Sudeste da Espanha).

 Nesta terça-feira, 24, às 8h30 min, como presidente em exercício, participa da solenidade de abertura da Reunião de Avaliação Trimestral das ações extensionistas, no Centro de 

Ensino e Treinamento em Extensão Rural (Cetrex), em Caucaia-CE, com as presenças dos diretores técnico e administrativo e financeiro, respectivamente, Walmir Severo 

Magalhães e Eduardo Aragão Albuquerque, dos gerentes de Planejamento e de Apoio Técnico, Antonio Tarciso Pinto, e Cláudio Matoso.

Participam, ainda, da reunião(Retar) os assessores estaduais das áreas de agricultura e pecuária, gerentes regionais, locais e extensionistas sociais das regiões Sertões de 

Canindé, Metropolitana, Maciço de Baturité e Litoral-Leste. As reuniões prosseguem, no dia 25, na cidade de Itapipoca, com a diretoria executiva, os gerentes regionais e locais da 

regiões Meio-Norte e Baixo-Acaraú, extensionistas sociais e assessores estaduais.

A
(Da esq. para dir.) o diretor administrativo financeiro, 

Eduardo Aragão  e o diretor técnico, Walmir Magalhães



DESTAQUE  NA IV CAJUMEL EM OCARA
A Ematerce participa da 4a. Cajumel – Feira do Agronegócio do Caju e do Mel - de 26 a 28 de novembro de 2009, na cidade de Ocara. Técnicos da empresa farão a prática de 

enxertia de caju, clínicas tecnológicas de criação de abelhas e palestras sobre cajucultura.

Fortalecer a cadeia produtiva do caju e do mel, com a difusão de novas técnicas e, demonstração da prática de enxertia do 

consequentemente, o aumento da produção e produtividade desta cultura, além da cajueiro, quando técnicos falarão sobre 

melhoria dos produtos e serviços e incentivo ao empreendedorismo. Este é o objetivo da os tipos, a escolha de propágulos 

4ª Cajumel – Feira do Agronegócio do Caju e do Mel – que se iniciou,  quinta-feira, 26, no (orgânulo destinado à multiplicação 

município de Ocara,  na Praça de Eventos. Aproximadamente, 10 mil pessoas visitarão a vegetal de plantas) e apresentação de 

feira durante os três dias. informativo técnico. Esta demonstração 

A Ematerce instalou, no local do evento um estande, onde faz a demonstração da acontecerá, durante todo o evento, 

prática de enxertia do cajueiro, a exposição de maquinário, dentre outras, além de sempre pela manhã. Em seu estande, 

participar de palestras ministradas por seus técnicos. A tradicional festa de Ocara conta ficará exposto um descastanhador de 

com cursos, seminários, exposições, comercialização de produtos, serviços e shows caju. À tarde, a partir das 15h30min, a 

artísticos, para animarem os visitantes. A realização da 4ª Cajumel está a cargo da Ematerce realiza uma clínica tecnológica 

prefeitura local e o apoio do Governo do Estado por intermédio da Secretaria do com a criação de abelhas nativas 

Desenvolvimento Agrário (SDA) e Ematerce. (jandaíra). 

Ainda no dia 27, no período da manhã, 

técnicos da empresa participam, na 

A feira foi aberta para visitação pública, às 18 horas de quinta-feira, na Praça de Eventos Câmara Municipal, de palestras sobre 

de Ocara. A inauguração do evento ocorreu, às 20 horas, com a presença de autoridades Projetos para a Cajucultura e Apicultura. 

estaduais e municipais. Foram feitas apresentações culturais com bandas de música, coral, Serão discutidos temas, como o Programa de Recuperação da Cajucultura. A animação do 

danças e sanfoneiros. evento será abrilhantada pelo sanfoneiro Waldonys, Forrozão Tok Xote e Forró Balança 

No dia 27, os portões da 4ª Cajumel abrem-se, a partir das oito horas, para ingresso do Saia.

público que poderá assistir a várias oficinas. A Ematerce, em seu estande, às 9 horas, fará a 

                                              PRÁTICAS E CLÍNICAS TECNOLÓGICAS

RESULTADOS DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS

Cenário
Área de Cajueiro Comum                 18.000 há 
Área de Cajueiro Anão Precoce         3.000 há 
90 % dos envolvidos são 
agricultores familiares

No campo: 1.260 empregos diretos
                   3.780 empregos indiretos

Empregos gerados

Área e Produtor Cajucultura na Ocara / Ano 2008

Discriminação
Área Plantada
Área Colhida
Produtor 

Área Total
20.750
20.500
-

Comum
18.000
18.000
8.100 t

%
87

87,8
-

Precoce
2.750
2.500

1.500 t

%
13

12,2
-

Caju

Área e Produtor Cajucultura na Ocara Ano 2009
Discriminação
Área Plantada
Área Colhida
Produtor 

Área Total
21.000
-
-

Comum
18.000

-
-

%
85,7

-
-

Precoce
3.000

-
-

%
14,3

-

Caju

Programa de Distribuição de Mudas - Ocara
Discriminação
Mudas Distribuidas
Área Ocupada (há)
Nº de Produtores
Relação Área/Prod.

2007
20.400

100
56
1.8

2008
51.000

250
121
2.0

2009
51.000

250
123
2.0

2010
30.600

150
100
1.5

%
153.000

750
400

-

                                            TOTALANO    
Programa Substituição de Copas - Ocara

Discriminação
Nº Plantas Substituídas
Área Substituída - há
Nº de Produtores
Relação Área/Prod.

2007
-
-
-
-

2008
15.504

76
51
1.5

2009
12.838

320
54
5.9

2010
5.000
125
30
4.1

%
33.342

521
135

-

                                            TOTALANO    

DISCUSSÃO

OBSERVAÇÃO

Área total ocupada hoje de Cap’s em Ocara         à 3.000 há
No período de 1992 a 2009 área ocupada em Ocara         à 3.000 há

Distribuição de mudas no período de 2007 a 2009         à 600,0 há
Substituição de copas no período de 2007 a 2009         à 396,0 ha

Capacitação

Discriminação
Curso de enxertia 
p/ produtor
Curso de Operador 
de Motosserra
Excursão
Curso / Técnico

2007
2
-
-
-

2008
-
4
-
2

2009
-
-
-
-

2010
2
3
-
-

%
4
8
-
-

                                            TOTALANO    

SANTANA DO CARIRI: ÉXITO NO PLANTIO DE ABACAXI TEM MUITO A VER COM A EMATERCE
O município de Santana do Cariri é onde se plantio, vai de R$ 1,00 a R$ 1,50, dependendo do tamanho do abacaxi.

encontra plantada a maior área de abacaxi 

(Pérola) na região caririense, possibilitando a 

colheita de 13 mil abacaxis por hectare, cuja Os plantadores de abacaxi são unânimes em afirmar que, graças às orientações 

venda do produto proporcionará uma renda técnicas e gerenciais da Ematerce, a cultura vem expandindo-se, na região, inclusive 

total de 2,6 milhões de reais. algumas delas sendo substituídas, a exemplo da mandioca, pelo abacaxi. Por útlimo, 

Segundo o extensionista Sérgio Linhares, frisou que 45 agricultores familiares fazem parte do projeto, acompanhado pelos 

gerente do escritório local da Ematerce, o extensionistas da Ematerce e que estão satisfeitos em produzir um fruto de ótima 

controle de pragas e doenças, além da qualidade e bastante procurada pelo mercado-consumidor.

correção do solo, com calcário, indução floral e e adubação orgânica, fazem parte do ´Vale registrar que o município de Santana do Cariri foi o maior produtor de abacaxi do 

manejo, contribuindo para a revitalização da cultura em Santana do Cariri. Adiantou, Estado do Ceará , mas com o aparecimento da doença "fusariose" quase acabou com as 

ainda, que a procura pelo abacaxi, em Santana do Cariri, é enorme, significando dizer áreas plantadas. Isto aconteceu na década de 70, o que causou prejuízos financeiros aos 

que o mercado-consumidor está aquecido nesta época do ano. agricultores, obrigando-os a plantar outras culturas. Na atualidade, a situação inverteu-se 

Disse mais o gerente local da Ematerce que o abacaxi, aos poucos, vem mudando o e Santana do Cariri produz um abacaxi melhor do que o cultivado na Paraíba.

perfil econômico e social do município, gerando emprego e renda aos agricultores 

familiares. No tocante ao preço da fruta, explicou que o preço da unidade, na área de 
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EMATERCE RECEBE ELOGIOS PELO TRABALHO CONTRA AFTOSA 
Aftosa

Cajucultura

ASSESSOR DA EMATERCE 
MINISTRA PALESTRA

O assessor estadual da Cajucultura, no âmbito da 

Ematerce, Engº Agrº Egberto Targino Bomfim, ministrou 

palestra, no dia 20 último, como parte da programação 

técnica do 6º Caju Nordeste, realizado, no período de 18 a 

21 de novembro de 2009, cidade de Beberibe.

Em sua palestra, Targino Bomfim fez, inicialmente, um 

relato do cenário atual da Cajucultura cearense, com foco 

nos dados estatísticos de área, produção, produtividade e 

exportação de castanha do caju. Em seguida, detalhou as 

principais linhas de ação, trabalhadas pela Ematerce com 

os agricultores, priorizando os de base familiar.

O palestrante abordou, ainda, as linhas de ação 

trabalhadas, além do Programa de Substituição de Copas 

em Cajueiros Improdutivos; Programa de Substituição de 

Copas em Cajueiros Improdutivos; Programa de 

Distribuição de Mudas de Cajueiro-Anão Precoce; 

Programa com Agroindústrias de Base Familiar;Tecnologia 

Mínima; e Capacitação.

Engº Agrº Egberto Targino Bomfim

um estande, no qual 12 vindouro, na cidade de Ipueiras, 

agricultores familiares quando a Ematerce, em seu estande, 

v e n d e r ã o  g ê n e r o s  mostrará o que 20 agricultores 

alimentícios, fabricados em familiares produzem em suas 

suas propriedades, como: propriedades: hortaliças, frutas, mel 

banana,  uva,  manga,  d e  a b e l h a ,  s u b p r o d u t o s  d a  

laranja, mel de abelha, mandioca, afora peças artesanais, 

hortaliças, derivados da dentre as fabricadas em madeira, 

mandioca, além do rico couro, palha, tecido.

artesanato:  bordado,  Para o presidente da Ematerce, 

crochê e renda. José Maria Pimenta, a iniciativa 

No dia 1º de dezembro, governamental é uma excelente 

o Governo It inerante oportunidade de a Ematerce mostrar, 

deslocar-se-á à cidade de para o público dos municípios 

Acopiara. A participação da citados, o que a Agricultura Familiar 

Ematerce será com a produz, com vistas a melhorar a 

instalação de um estande, renda líquida dos agropecuaristas e, A Ematerce, mais uma vez, 
destinado a  10 agricultores, consequentemente,  atenuar a participa do evento Governo do 
assistidos pela extensão rural, que pobreza no campo. Acrescenta Estado na Minha Cidade, desta feita 
c o m e r c i a l i z a r ã o  p r o d u t o s  Pimenta: “O governador Cid Gomes na cidade de Brejo Santo, dia 30 de 
alimentares, a exemplo de frutas tem dado o necessário apoio à novembro, terça-feira próxima, 
tropicais, derivados da mandioca, Ematerce e, reconhecidamente,  é quando estarão presentes  o  
mel de abelha, queijo de coalho e de um governante que vem ajudando, governador Cid Gomes e todo o seu 
manteiga, aves caipiras e outras com suas iniciativas, a melhorar as secretariado, incluindo dirigentes de 
iguarias. condições de vida dos que vivem, no órgãos da administração direta e 

Idêntica programação será meio rural, sobretudo os mais indireta.
cumprida, no dia 5 de dezembro necessitados”, enfatiza.A Ematerce marca presença com 

GOVERNO DO ESTADO NA MINHA CIDADE 
TEM PRESENÇA ATUANTE DA EMATERCE

O Ceará bateu o recorde de Barroquinha. Já Fortaleza, Caucaia e Itapiúna ficaram com níveis de cobertura vacinal 

cobertura vacinação contra a febre abaixo de 80 por cento.

aftosa, nesta segunda etapa da O Estado do Ceará espera sair da posição de risco desconhecido com relação à aftosa 

campanha, encerrada no último dia para a situação de médio risco. Para tanto, aguarda o resultado de auditoria do Ministério 

31. A informação foi dada, na manhã da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que pode elevar esse status. “Todas as 

de quinta-feira, 26, pelo Secretário exigências do Ministério estão sendo cumpridas”, frisou Santana, ao afirmar que espera 

do Desenvolvimento Agrário do ansiosamente a divulgação da auditoria. “Nesse sentido, realizamos concurso público para 

Estado, Camilo Santana, durante admissão de técnicos na  Adagri, aumentamos a capilaridade da agência, no interior do 

entrevista coletiva à imprensa em Estado, e elevamos consideravelmente o número de emissão de Guia de Transporte Animal 

seu gabinete. (GTA)”, complementou o secretário. Do início da campanha, em abril, até a presente data, o 

O percentual imunizado foi de número de GTAs, emitidas, passou de 100 para, aproximadamente, 5000 por mês.

88,4 por cento de um rebanho de 

2,3 milhões de bovinos e pela 

primeira vez o período de vacinação Finalizada a campanha, a intensificação dos trabalhos, agora, volta-se para o que é 

não foi prorrogado. Este ano, a chamado de “vacinação compulsória”, ou seja, a imunização de animais que ficaram fora da 

Agência de Defesa Agropecuária do cobertura. Todos os dados referentes à Campanha de Vacinação Contra Febre Aftosa 

Ceará (Adagri) contou com apoio de podem ser acessados, por intermédio do Sidagro, ou seja, um banco de dados 

agentes da Secretaria de Saúde automatizado com informações atualizadas sobre o processo.  Para ter seu rebanho 

(Sesa), Detran, Comando de vacinado, disse que o pecuarista inadimplente paga a multa de R$ 12,00 por cabeça e pode 

Policiamento Rodoviário (CPRV), emitir a GTA para transporte do animal, desde que também comprove a imunização na 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) e campanha anterior. Cada dose da vacina custa o equivalente a R$ 1,20, “um investimento 

com a participação eficiente da  muito pequeno comparado  aos prejuízos que um surto da doença possa trazer”, diz Camilo 

Ematerce durante a realização da Santana.

campanha. Caso o Ceará tenha sua posição alterada para risco médio, com relação à aftosa, as 

A primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa iniciou-se, em abril de 2009,, restrições comerciais, no tocante ao rebanho local devem acabar. A elevação da posição 

quando o índice de cobertura vacinal chegou a 85,8 por cento e 39 municípios ficaram também dá às exposições agropecuárias, no Estado, maior valorização e ainda permite a 

com percentual abaixo de 80 por cento. exportação da qualidade genética de ovinos e caprinos, na qual o Estado é uma referência. 

Na segunda etapa, início de outubro último, o índice subiu para 88,4 por cento, o que A Ematerce recebeu elogios pela sua atuante participação na campanha contra Aftosa, 

implica em 2 milhões e 74 mil animais vacinados. Seis municípios conseguiram vacinar a tanto do secretário Camilo Santana, como do presidente da Adagri, Edilson de Castro, além 

totalidade de seus rebanhos: Chaval, Martinópole, Uruoca. Maracanaú, Piquet Carneiro e dos criadores que vacinavam seus animais.

                                                          PÓS-CAMPANHA

À esquerda, o secretario Camilo Santana
e o presidente da ADRAGRI, Edilson Castro

Ao centro da foto, o jornalista João Maroto, da Assessoria 
de Comunicação da Ematerce e colegas de imprensa.

Governador Cid Gomes


