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45 NOVOS ASSESSORES E AGENTES RURAIS RECEBEM TREINAMENTO NA FAZENDA NORMAL
Quarenta e cinco participantes, dentre assessores e agentes rurais, de vários municípios cearenses dedicados à Apicultura, Bovinocultura e Ovinocaprinocultura participam de 

capacitação, no período de 7 a 11 de dezembro próximo, na Fazenda Normal, de propriedade da empresa, em Quixeramobim.

A Ematerce realiza, no período de 07 a 11 de dezembro Nordeste

próximo, na Fazenda Normal, em Quixeramobim, Da Ovinocaprinocultura, também participam da 

treinamento para capacitar 31 assessores regionais capacitação 15 assessores das regiões do Cariri- Oeste, 

recém-contratados pelo Instituto Agropolos e que se Sertão-Central, Centro-Sul, Médio-Jaguaribe, Sertões de 

encontram à disposição do órgão oficial de assistência Canindé, Zona Norte, Meio-Norte, Metropolitana, Sertão dos 

técnica e extensão rural do Ceará. A capacitação, nas áreas Inhamuns e Crateús. A responsabilidade pelo treinamento 

de Bovinocultura, Ovinocaprinocultura e Apicultura nesta área está a cargo do professor Zione Souza, do 

também é extensiva a 14 agentes rurais. O objetivo é Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do 

aprofundar o conhecimento dos participantes em relação Ceará (UFC). 

à sua área de atuação, vivenciar a prática de cada atividade Em se tratando da Apicultura, os recém-contratados, que 

e ainda oferecer uma familiarização com a empresa. participam do treinamento, são provenientes de 

Nos dois primeiros dias do treinamento, será Quixeramobim, Jaguaribe, Tauá, Sobral, Brejo Santo, Baturité 

ministrada aos participantes uma palestra intitulada e Cariri-Oeste (cuja sede é Campos Sales). Os novos 

“Introdução à Empresa”. Na oportunidade serão expostas assessores, voltados para a criação racional de abelhas, terão 

as rotinas administrativas da Ematerce, o organograma da os conhecimentos da área repassados pelo professor 

empresa e tudo o que possa facilitar as atividades dos Raimundo Maciel, integrante do corpo de docentes do 

recém-contratados neste primeiro momento. Os três últimos dias (9, 10 e 11 de Instituto Federal de Ensino, Educação e Tecnologia (IFET).

dezembro) serão destinados à parte técnica de cada cultura e à realização de aulas Ainda na ocasião, os participantes assistirão a palestras sobre Associativismo e 

práticas. Cooperativismo, a cargo de Nicédio Nogueira, presidente da Organização das 

Na área de Bovinocultura, 15 novos assessores das maiores bacias leiteiras do Estado Cooperativas do Brasil (OCB-CE), seção do Ceará, e sobre Agroecologia voltada para suas 

serão treinados. Eles são procedentes das regiões do Cariri, Sertão-Central, Baixo e culturas, sob a responsabilidade de Nicholas Fabri, Engenheiro Agrônomo do Instituto 

Médio Jaguaribe, Zona Norte e Meio-Norte, Metropolitana e Sertões de Canindé. O Agropolos e da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).

treinamento será feito pelo professor Felipe Couto Uchoa, consultor da empresa Leite e 

Capacitação: 

PRESIDENTE DA EMATERCE ENCERRA 
CICLO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Encerrou-se, na quinta-feira, 3/12, na cidade de oportunidade em que foram 

Juazeiro do Norte, o ciclo de reuniões de avaliação fechados 46 milhões, 325 mil 

trimestral das atividades (Retar), executadas pela reais em negócios do setor 

Ematerce, em benefício dos agricultores, sobretudo os de agropecuário.

base familiar. A avaliação de resultados foi feita na  As ações administrativas 

presença da diretoria executiva da empresa, dos gerentes e financeiras foram expostas 

estaduais, regionais e locais, além de assessores estaduais pelo diretor administrativo e 

e extensionistas sociais. f i n a n c e i ro ,  E n g º  A g r º  

Para o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, é Eduardo Aragão, que, na 

uma oportunidade necessária, visto ensejar que se tenha ocasião, solicitou empenho 

uma visão geral do que foi executado ou não, no meio rural, d o s  ex te n s i o n i s ta s  d a  

no exercício de 2009, nos 184 municípios cearenses pelo empresa, com vistas à 

Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará. A prestação de assistência 

oportunidade - disse - é ímpar, também, pelo fato de técnica e gerencial, no tempo 

discutir-se as metas e as estratégias programadas para o oportuno e com qualidade, 

ano de 2010. aos agricultores familiares, 
apresentação do Termo de Referência para a Programação 

Por sua vez, aproveitou a oportunidade, para agradecer visando ao bem-estar das famílias assistidas em cada 
do Exercício 2010, pelo gerente de planejamento da 

aos extensionistas o trabalho e dedicação demonstrados e município do Estado.
Ematerce, Tarcíso Pinto. Em seguida, a exposição dos 

enfatizou o papel importante que a empresa exerce no  
resultados das ações da Ematerce, em todas as regiões, 

cenário rural. Em cada Retar, falou a respeito da 
durante o ano de 2009. O último assunto pautado foi 

participação da Ematerce na Caravana do Programa Mais  Na abertura de cada Retar, os participantes assistiram a 
relacionado à discussão de assuntos administrativos e 

Alimentos, realizada, na semana passada, por cinco uma apresentação, sobre o Programa de Convivência com 
financeiros da empresa e à capacitação dos servidores e 

regiões do Ceará, e da liderança demonstrada, o Semi-Árido, a cargo do diretor técnico Walmir Severo; a 
agricultores.

                             PROGRAMAÇÃO

Retar

Presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria Pimenta. Avaliação 

trimestral de resultados da Ematerce atinge objetivos. 

Médico Veterinário, Crisanto Alves, assessor estadual 
de apicultura



Depois de Brejo Santo e A Feira da Agricultura Familiar permitirá que os produtores exponham e 

Acopiara, que foram sedes do comercializem os artigos por eles fabricados e/ou cultivados. Os visitantes terão a 

Governo do Estado nos últimos oportunidade de conhecer o artesanato produzido na região, hortaliças e frutas. 

dias 30 de novembro e 1º de Produtos como mel e subprodutos da mandioca (farinha, tapiocas, beijus etc) também 

dezembro, respectivamente, a serão expostos.

administração estadual chega a No tocante a serviços, a Ematerce expedirá Guias de Transporte Animal (GTAs), 

Ipueiras, na Zona Norte do Declaração de Aptidão ao Pronaf, Certificado Fitossanitário de Origem, Cadastro dos 

Ceará,  no próximo dia 5, dando Programas Biodiesel e  Garantia Safra, além de prestar atendimento às demandas de 

prosseguimentos às visitas assistência técnica e extensão rural aos agricultores interessados.  

i t i n e r a n t e s  q u e  f a z  Serviços de utilidade pública, como emissão de documentos, testes para medição de 

mensalmente. O governador pressão arterial e glicemia, cortes de cabelo, distribuição de kits para limpeza dentária 

Cid Gomes celebra convênios (creme e escova) e preservativos, dentre outros, estarão à disposição da população no 

com prefeituras e entidades da região, além de assinar ordens de serviço para execução de espaço denominado Praça da Cidadania. Vários órgãos da administração direta e 

obras públicas na localidade. Na ocasião, a Ematerce promove uma Feira da Agricultura indireta instalarão estandes para prestar serviços e esclarecimentos. Pela Ematerce, 

Familiar, reunindo cerca de 50 produtores e expede vários documentos de interesse do estarão presentes o presidente José Maria Pimenta, e o jornalista João Maroto, da 

homem rural. assessoria de comunicação.

IPUEIRAS RECEBE GOVERNO ITINERANTE NESTE SÁBADO
Cumprindo a agenda mensal de instalação da sua administração em municípios do Estado, o governador Cid Gomes chega neste sábado, 5, a Ipueiras. Neste evento, a 

Ematerce promove feira com agricultores familiares e presta serviços à comunidade rural com esclarecimentos e emissão de documentos.

Governo na Minha Cidade

PACAJUS PARABENIZA EMATERCE POR PARCERIA NA CAMPANHA CONTRA  AFTOSA
A Prefeitura Municipal de Pacajus enviou ofício à presidência da Ematerce, no qual comunica os resultados alcançados 

no combate à aftosa, na segunda etapa de vacinação, agradece o apoio da empresa e se dispõe a ser sua parceira na 

realização de futuras campanhas.

Documento enviado pela Prefeitura de Pacajus à presidência da Ematerce informou os resultados obtidos pelo município na 

Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa – 2ª Etapa, encerrada no último dia 31 de outubro, e agradecendo o apoio e 

parceria oferecidos pela empresa durante a cobertura vacinal. A imunização em Pacajus atingiu 98 por cento do rebanho 

bovino local. 

No ofício, assinado pelo secretário municipal do Desenvolvimento Agrário, Carlos Sérgio Cardoso Cavalcante, outros dados 

são informados, como a doação de 4 mil doses da vacina, objetivando beneficiar os pequenos pecuaristas. A Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário do município comunica ainda no documento sua participação na digitação de 100 por cento dos 

dados referentes à campanha de vacinação no banco de dados do Sidagro (Sistema de Defesa Agropecuário). Além de Pacajus, a 

secretaria local também inseriu no referido sistema dados das localidades de Cascavel, Trairi, Pindoretama e Ibaretama. 

No documento,  todos os pecuaristas do município que imunizaram seu rebanho, nas primeira e segunda etapas, estão 

relacionados. A prefeitura local, através da sua pasta do Desenvolvimento Agrário, coloca-se  à disposição da Ematerce, quando 

da  realização de futuras campanhas e enaltece a parceria existente.

CARIRI-LESTE FAZ AVALIAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA AFTOSA 

Febre Aftosa

Equipe de técnicos da Ematerce, responsável pela organização 
da feira da agricultura familiar, no evento Governo na Minha 
Cidade, em Brejo Santo-CE.

LENDO E APRENDENDO...
ANO NOVO OU ANO-NOVO?

TELEVISÃO A CORES OU EM CORES

EM VEZ DE OU AO INVÉS DE?

 -  A verdade é que Ano-

novo ( o ano entrante; o próximo ano; a meia noite do 

dia 31 de dezembro) deve ser grafado com hífen. Ex. 

Feliz Natal e Próspero Ano-Novo. 

 – Usando a língua 

culta, devemos dizer TELEVISÃO EM CORES.

 - Em vez de significa em 

lugar de. Supõe uma simples substituição. Ex. Em vez 

de sair com a esposa, saiu com os amigos. Ao invés de 

significa ao contrário. Ex. Ao invés de chutar para 

frente, chutou para trás.

 -  Por absurdo que 

pareça, aqueles que se querem bem andam separados 

(Bem-me-quer), e aqueles que não se querem bem 

andam juntos (Malmequer)

 -  O correto é BEM-VINDO 

(separado por hífen). Ex. Seja bem-vindo ao Ceará ou à 

Ematerce.

BEM-ME-QUER OU MALMEQUER?

BENVINDO OU BEM-VINDO

CATACLISMA OU CATACLISMO

DESINTERIA OU DISENTERIA

BOEIRO OU BUEIRO

DISTRATAR

DESTRATAR

Retirado do livro “Todo o mundo tem dúvida, 

inclusive você”. Édison de Oliveira

 – O correto, na língua 

culta, é CATACLISMO.

? O certo é DISENTERIA. 

 – O correto é BUEIRO.

 –  É não cumprir o trato, desfazer o que foi 

tratado.

 –  É insultar, ofender, maltratar.

A exemplo das vezes anteriores, a Ematerce, por 

intermédio dos escritórios regionais e locais, na região 

caririense, participa, no período de 3 a 6 /12/09, no 

Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, na cidade 

do Crato-CE, do 6º Berro Cariri. A promoção é do Grupo 

Gestor da Expocrato em parceria com a Ematerce e 

outros órgãos públicos e da iniciativa privada.

A coordenação do evento prevê um volume de 

negócios da ordem de R$ 1,2 milhão, levando-se em 

consideração os contratos elaborados pela Ematerce, a 

serem assinados, no decorrer do eventoi, o que beneficia 

agropecuaristas de nove municípios do Cariri. Ressalte-

se que os animais, disponíveis para venda, são de 

elevado padrão genético. O Berro Cariri tem na 

presidência o presidente da Comissão Gestora da 

Expocrato, Francisco Leitão. Já o criador do Berro Cariri e 

coordenador do VI Berro CaririI é o Professor Francisco 

Cunha. 

No corrente ano, o evento traz duas novidades. Uma, 

é no tocante ao lixo que for produzido, nos dias da 

promoção, que será reciclado pela Associação dos 

Catadores de Lixo do Crato. A segunda é de dar-se uma 

função social, que consiste em, durante o dia, a entrada, 

no parque de exposição, ser de graça. À noite, quem for 

aos shows, deve levar dois quilos de alimentos não-

perecíveis, que serão doados a entidades beneficentes 

da cidade de Crato. O 6º Berro Cariri, além de cumprir 

uma função ambiental, isto é, a reciclagem do lixo, terá 

também uma função social, ou seja, fazer com que o 

Natal das pessoas mais pobres do Crato seja mais 

humanizado e festivo. 

DESTAQUE NO 6º BERRO

A EMATERCE, por 
i n t e r m é d i o  d a  Segundo o gerente regional e a gerente local, 
Região Cariri-Leste, respectivamente José Dias Ferreira e Maria de Fátima 
promoveu, no dia 27 Benício Santos, a reunião teve, também, um cunho 
último, no município festivo, para comemorar os índices alcançados com a 
de Aurora, reunião campanha de vacinação contra febre aftosa, pois muitos 
de  ava l iação da  foram os esforços, dedicados por cada um, em seu 
C a m p a n h a  d e  município. Para tanto, a equipe ematerciana trabalhou 
Vacinação Contra a aos sábados, domingos e feriados. Prefeitos, como o de 
Febre  Af tosa .  A  Porteiras, deu incentivo à vacinação,, subsidiando o preço 
Região Cariri-Leste é da vacina; o prefeito de Brejo Santo sorteou, dentre os 

composta pelos municípios de Brejo Santo, onde está criadores que apresentaram a nota fiscal de compra da 
localizada a sede dos escritórios regional e local, Jati, vacina, um pulverizador costal e uma pistola de vacinação. 
Penaforte, Porteiras, Milagres, Aurora, Mauriti e Barro. Tudo isso para que o Estado saia da classificação de risco 

O encontro aconteceu, no município de Aurora, na desconhecido da doença e passe para zona de risco 
chácara do vereador Erieudes, irmão do gerente regional médio.
José Dias Ferreira e contou com a participação de todos os A Região alcançou o índice de 89,52%, nesta segunda 
técnicos da Ematerce, prefeitos, tais como: José Adailton etapa, com um rebanho bovino vacinado de 130.558 
Macêdo e o vice-prefeito Antonio Landim, de Aurora; cabeças. Também pela primeira vez, a campanha não foi 
Manoel Novais Miranda, do município de Porteiras, prorrogada o que dá maior responsabilidade aos 
Guilherme Sampaio Landim, o vice-prefeito Francisco Arnou criadores para campanhas futuras. Várias autoridades 
Pinheiro Feijó, de Brejo Santo, secretários municipais de pronunciaram-se e não mediram elogios pelo 
agricultura, presidentes dos Sindicatos dos Trabalhadores desempenho da Ematerce,  nesta 2ª etapa, pois se saber 
Rurais da região Cariri-Leste. ser mais difícil a vacinação nesta etapa. Ao final da 

reunião, foi servido churrasco.

                          AÇÃO EXTENSIONISTA

6º BERRO CARIRI TEM 
PARTICIPAÇÃO DA EMATERCE 

Crato
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6 DE DEZEMBRO 

DIA NACIONAL DO SERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL 
 Neste domingo,  mais de 16 mil extensionistas rurais, de p e l o  a p o i o  d o s  

27 Estados do Brasil,  com orgulho, lembram  o dia  6 de Governos Federal, 

dezembro, que se tornou a data nacional, consagrada ao Estadual, Municipal, 

Serviço Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural e, órgãos parceiros, os 

consequentemente, o Dia Nacional do Extensionista Rural, próprios agricultores, 

após entrar em  vigência o Projeto de Lei 2191/2007  do quando se comemora 

Deputado Nárcio Rodrigues (PSDB-MG). A efeméride  faz o Dia Nacional da 

retroceder-se à segunda metade da década de 40, quando E x t e n s ã o  R u ra l ”,  

foi  criado, nesse mesmo dia, em 1948, no Estado de Minas enfatizou o dirigente 

Gerais, essa modalidade de serviço público gratuito, da Ematerce.

prestado aos produtores rurais.

A data representa um marco para os serviços de 

assistência técnica e extensão rural (Ater), vez que, em 6 de 

dezembro de 1948, ou seja, há 61 anos, inaugurou-se o No Brasil, o Serviço 

primeiro serviço de Ater  com a denominação de Associação B r a s i l e i r o  d e  

de Crédito e Assistência Rural (ACAR-MG). Com  o passar dos Assistência Técnica e 

anos, a Extensão Rural brasileira consolidou-se como um Extensão Rural está 

serviço indispensável ao setor primário da economia, por presente em mais de 

contribuir para o aumento da produção, da produtividade e 4.500 escritórios,  

da renda líquida dos agricultores, sem falar das ações, dentre regionais e 

voltadas para a melhoria das condições de vida do homem municipais,  com uma 
funcionamento do Sistema Nacional de Assistência Técnica e do campo e para a preservação do meio ambiente.  força de trabalho de mais de 16 mil extensionistas. 
Extensão Rural (SIBRATER).Segundo o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta Associação Brasileira das Entidades Estaduais de 

Ressaltou o dirigente da Asbraer e da Emater-Minas Lima, que trabalhou, durante 20 anos, na Extensão Rural de Assistência Técnica e Extensão Rural (ASBRAER), entidade 
Gerais que, mesmo com todo o avanço alcançado, ainda há Minas Gerais,  o  Dia  da Extensão Rural, em nosso país,  é que congrega as 27 Emater´s do país, celebra, desde 2005, 
um longo caminho a ser trilhado. E, graças ao empenho um momento ímpar, que  não deve ser, apenas, de nesse período do ano,  com suas associadas, o trabalho 
diário dos extensionistas que trabalham arduamente para a lembrança e de elogios aos que se dedicaram e ainda desenvolvido pelos serviços de assistência técnica e 
transformação do futuro do país, pode-se dizer que a executam esse trabalho no meio rural. Deve ser – isso sim - extensão rural desempenhados atualmente por um quadro 
Extensão, hoje, vive um novo ciclo de desenvolvimento.uma oportunidade para  reflexão a respeito do que a técnico de 16.600 profissionais em mais de 4.500 escritórios 

Extensão Rural fez e continua a fazer, de produtivo, útil e regionais, locais e postos avançados. 

salutar, em benefício das famílias rurais. Como educadores não-formais, os extensionistas 
Capacitar servidores, agricultores de base familiar, Declarou, ainda, que deve ser, também, uma ocasião, utilizam técnicas e metodologias, que auxiliam o produtor 

ampliar a abrangência de atuação e dotar a Ematerce de para se aprender e ter vontade de superar desafios, no dia-a- rural a ter uma produção sustentável sob os aspectos 
equipamentos modernos são prioridades da atual diretoria-dia, buscando meios, mais adequados, de os produtores ambientais, econômicos e sociais. Sempre agregando o 
executiva da empresa no  exercício de 2009. rurais e famílias, numa troca de saberes, produzirem mais, conhecimento acadêmico do técnico e as experiências de 

Segundo o presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria com melhor qualidade, sustentabilidade e sem degradar o anos de trabalho do agricultor, a Extensão rural visa à 
Pimenta, o órgão oficial de assistência técnica e extensão meio ambiente. “Essa, sim, deve ser a principal preocupação qualidade da produção, geração de emprego e renda e a 
rural do Ceará vem recebendo apoio irrestrito do dos extensionistas, no transcurso do seu dia, respaldados melhoraria da qualidade de vida no campo. 
governador Cid Ferreira Gomes, para que continue a ser uma 

empresa pública, funcionando, de forma eficiente e com 

eficácia, voltada para melhorar as condições de vida das Para o presidente da Asbraer, José Silva Soares, 
famílias rurais, sobretudo dos agricultores de base familiar, presidente também da Emater-Minas Gerais, a Extensão 
responsável pela produção de mais de 70% de gêneros rural, que quase foi extinta, no ano de 1990, durante uma 
alimentícios. crise instalada devido às diretrizes do governo federal da 

época, hoje tem muitos motivos para comemorar. “A 

principal comemoração é esse início da reconstrução da 
O presidente da Ematerce, sensibilizado e agradecido, extensão. A sociedade, a cada dia, tem reconhecido o papel 

com o apoio governamental, nas pessoas do governador Cid do Extensionista, como agente do desenvolvimento, que 
Gomes e do secretário Camilo Santana, da Secretaria do garante a produção de alimentos e que contribui de forma 
Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), informou que a decisiva para a transformação do Brasil, em um país mais 
empresa, como braço direito do Governo, no campo, tem justo e mais igualitário”, afirma Soares. 
sua responsabilidade aumentada e está preparada para Disse mais o dirigente da Asbraer que uma das grandes 
assistir, em tempo hábil e eficientemente, um público, conquistas foi a instalação da Frente Parlamentar Mista pela 
composto por mais de 120 mil agricultores, cuja orientação Extensão Rural (FENATER), durante o Seminário Extensão 
técnica e gerencial, recebida, é produzir alimentos de Rural e Redução das Desigualdades Sociais, promovido na 
qualidade, porém com a preservação dos recursos naturais. Câmara Federal em Brasília. A FENATER, composta por 268 

A preocupação - acrescentou - do Serviço de Assistência deputados e 25 senadores, foi instituída com o objetivo de 
Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) diz respeito, real izar a mobil ização polít ica,  para defesa e 
também, ao desenvolvimento sustentável da Agricultura acompanhamento dos processos legislativos e de atividades 
Familiar, buscando a geração de mais emprego e renda, para do Congresso Nacional, relacionados com a assistência 
os agricultores assistidos, e, consequentemente, a melhoria técnica e extensão rural. Também foca o aprimoramento da 
das condições de vida e de seus familiares. legislação e defesa de recursos orçamentários e financeiros 

para as atividades de ATER, contribuindo para o pleno 

EXTENSÃO RURAL   

NO BRASIL

                  FORTALECIMENTO DA EMATERCE

                                  61 ANOS DE ATER

                         APOIO GOVERNAMENTAL

Agricultora familiar mostra frutos do seu trabalho e da assistência 
técnica e extensão rural da Ematerce.

Presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, numa 
feira de produtos da agricultura familiar.

A satisfação do agricultor, orientado pela Ematerce,  por produzir frutos sadios.

03


