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Ipueiras

GOVERNO ITINERANTE ENCERRA VISITAS DE 2009 
Ipueiras foi a última cidade a receber, este ano, a visita do governo itinerante, sábado passado, dia 5. Acompanhado de todo o secretariado de governo, Cid Gomes despachou vários 

atos, visando à melhoria das condições de vida de habitantes da região. O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, e o secretário do Desenvolvimento Agrário, Camilo Santana, 

O comparecimento do GovernoItinerante ao município de Carnaubal, Crateús, 

de Ipueiras, no último dia 5, encerrou o calendário de 2009 Croatá, Graça, Ipu, Ipueiras, 

de visitas da administração estadual às cidades do interior. Monsenhor Tabosa, Nova 

Na oportunidade, o governador Cid Gomes, acompanhado Russas, Pires Ferreira, Santa 

de todo o secretariado e dirigentes da administração direta Quitéria e Varjota, além da 

e indireta, assinou ordens de serviço e celebrou convênios entrega de certificados de 

com a prefeitura local e de municípios vizinhos. Quinze participação no Projeto 

agricultores familiares da localidade e proximidades Criando Oportunidades.

participaram da Feira da Agricultura Familiar, promovida No âmbito do setor 

pela Ematerce. O secretário adjunto do Desenvolvimento agrícola, na companhia do 

Agrário, Antônio Amorim, inaugurou uma casa de farinha secretário Camilo Santana e 

no assentamento Boa Esperança, beneficiando doze do presidente da Ematerce, 

famílias. José Maria Pimenta, o 

“Estas visitas aproximam o Governo das pessoas e as Governador do Ceará liberou 

pessoas do Governo”, disse Cid Gomes ao oficializar recursos do programa São 

Ipueiras como Capital do Estado por um dia. O Governador, José para agr icultores  

em audiência pública, respondeu a várias questões que familiares e assinou o termo 

tiveram como tema Infraestrutura, segundo ele, de cooperação técnica da 

“prioritário para o desenvolvimento do Ceará”,  e Agrovila para o município de 

promoveu ações que trarão melhorias a Ipueiras e região. Granja.  Fez também a 

Dentre as quais, assinou ordem de serviço para criação da entrega de carta de crédito para implantação de casa de Transporte Animal), Declaração de Aptidão ao Pronaf, 

Escola de Ensino Médio Regular no município; celebrou farinha no município de Ipueiras. Certificado Fitossanitário de Origem, Cadastro dos 

termos de adesão ao Programa de Cooperação Federativa, No período da tarde, o Presidente da Ematerce, Programas Biodiesel e Garantia Safra.

no valor de R$ 4.278.376,00, beneficiando os municípios acompanhado dos secretários Joaquim Cartaxo, das  Artesanato, mel, cachaça orgânica, frutas, verduras e 

Cidades; César Pinheiro, dos Recursos Hídricos, e da hortaliças estavam entre os produtos expostos e 

presidente em exercício do Conselho  de Políticas e Gestão comercializados pelos pequenos produtores. Raimundo 

do Meio Ambiente, Teresa Farias, participou do Fórum de Araújo de Brito, agricultor do distrito de Olho d'água dos 

Desenvolv imento Regional ,  no S indicato dos Galvões, em Ipueiras, comemorava a oportunidade de 

Trabalhadores Rurais. estar na feira. Disse que a venda de suas hortaliças e 

verduras estava indo de vento em popa, “é mais uma forma 

de mostrar e vender o que a gente produz a maior número 

A Ematerce, como sempre acontece nestas ocasiões, de pessoas”.

promoveu a Feira da Agricultura Familiar, no espaço No assentamento Boa esperança, distante cerca de 38 

denominado Praça da Cidadania, reunindo 15 agricultores quilômetros da sede de Ipueiras, o secretário adjunto do 

familiares. No escritório itinerante da empresa, técnicos da Desenvolvimento Agrário, Antonio Amorim, inaugurou 

Ematerce prestavam informações acerca das demandas uma casa de farinha. Com recursos da ordem de R$ 

dos agricultores e faziam a emissão de GTA (Guia de 31.800,00, a iniciativa beneficiará diretamente 12 famílias.

                                      A FEIRA

A Prefeitura Municipal de Reriutaba e a Ematerce, regional relevantes. A programação contou com depoimento de 

da Zona Norte, com apoio do Sebrae, Instituto Federal de apicultores, palestras de técnicos da Ematerce nas pessoas 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e Federação Cearense de Francisco Teixeira Filho e José Éverton Alves; IFCE – Prof. 

de Apicultores realizaram, por todo o dia 03/12/2009, no Júlio Otávio Portela Pereira; Sebrae – José Vandi Matias 

Centro de Referência e Assistência Social de Reriutaba,  I Gadelha, profissionais com com profundos conhecimentos 

Encontro da Apicultura na região de Reriutaba. na cadeia produtiva do mel.  

Participaram do evento, aproximadamente, 120 apicultores O encerramento aconteceu, por volta das dezessete 

e técnicos, envolvidos na cadeia apícola da Região Norte e horas, com a participação efetiva de grande púbico, em 

Ibiapaba.  O encontro teve como principal objetivo o uma mesa redonda, na qual foi discutida a problemática da 

fortalecimento  da cadeia produtiva do setor apícola com a apicultura dos municípios, bem como as ações a serem 

difusão de novas técnicas. A Ematerce participou, ativamente, implementadas, buscando as soluções e superações dos 

desde a idealização, organização e execução do evento. entraves identificados. Ao final da tarde, ficou definida a 

Os assessores regionais, tanto da área social, como data do próximo encontro e a decisão da inclusão do mel, 

econômica, além de técnicos do escritório local de Cariré tiveram participações na merenda escolar, por parte do município de Reriutaba.

1ª ENCONTRO DA APICULTURA NA REGIÃO DE RERIUTABA
Reriutaba

Projeto São José: Cid, Pimenta e Santana liberam projetos para 
agricultor familiar.

1º Encontro da Apicultura, em Reriutaba, 
movimenta cadeia produtiva do mel de abelha
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MISSÃO TÉCNICA PARAENSE CONHECE TRABALHOS DA EMATERCE
Missão Técnica, composta por trinta e cinco técnicos e produtores rurais do Estado do Pará, esteve reunida, no dia 8 de dezembro, com técnicos da Ematerce, para conhecer os 

trabalhos desenvolvidos pela empresa com diversas culturas de seu interesse. 

Um total de 19 famílias, assistidas teve como principal objetivo 
capac i tar  assoc iados  e  seus  pela Ematerce, com apoio da 
familiares, que são beneficiados pelo Secretaria do Desenvolvimento 
P r o j e t o  d e  P i s c i c u l t u r a  Agrário do Ceará (SDA), pertencentes à 
Superintensiva, em 120 tanques-Associação dos Aquicultores do açude 
rede, com produção anual projetada 

Rosário, em Quitaiús, no município 
para 120 mil quilos de tilápia do Nilo, 

Lavras da Mangabeira, participaram, r e s u l t a n d o  e m  a p o i o  à  
de 1º a 3 de dezembro de 2009, na comercialização na agregação em, 
sede do Conselho Beneficente de aproximadamente, 80% no valor do 
Crianças e Trabalhadores Carentes, de produto, geração de 19 empregos 

diretos e, consequentemente, um curso de capacitação em 
aumento de renda dos beneficiários.fundamentos de boas práticas de fabricação, aplicados ao 
Ressalte-se que, no conteúdo prático, os participantes processamento de pescado.
fabricaram os principais subprodutos, como: filé de peixe, Segundo o gerente do escritório da Ematerce, em Lavras da 
peixe em postas, linguiça, bolinha e isca dentro dos Mangabeira, Engº Agrº Kleber Correia de Souza, o evento 
padrões técnicos de higiene e qualidade.

AQUICULTORES DA ASSOCIAÇÃO DO AÇUDE 
ROSÁRIO PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO 

Lavras da Mangabeira

A exemplo do ano passado, a 

Ematerce está arrecadando 

d o n a t i v o s ,  c o m  v i s ta s  a  

colaborar com a Rede Nacional 

de Mobilização Social (Coep-CE), 

que, anualmente, promove o 

Natal pela Vida. A doação refere-

se a alimentos não-perecíveis, a roupas, a brinquedos 

ou a material escolar. 

Segundo a assistente social Dalva Melo, do setor  

pessoal da Ematerce, o prazo, para entrega dos  

donativos, expira-se no dia 18 próximo. Disse mais 

que, na portaria da sede da empresa, encontra-se uma 

caixa de papelão, na qual dirigentes e servidores 

podem depositar seus brindes.

EMATERCE ARRECADA 
DONATIVOS PARA 
NATAL PELA VIDA

Na manhã de segunda-feira, 7, dirigentes e servidores da Ematerce, lotados no escritório estadual, em Fortaleza-CE, na sala do 

assistente da presidência da empresa, comemoraram o aniversário do Engº Agrº Itamar Teixeira, titular do citado cargo, ocorrido 

sábado último, sendo homenageado por familiares e inúmeros amigos da capital e da cidade de Itapipoca.

Na oportunidade, o aniversariante, emocionado com a manisfestação carinhosa dos colegas de trabalho e da diretoria 

executiva da Ematerce, disse sentir-se honrado e que guardaria aquele momento, na mente e no coração, no decorrer de sua vida, 

pois se tratava de um ato de amizade sincera a quem, há mais de 30 anos, convive, no dia-a-dia, com pessoas educadas, sensiveis, 

criativas, respeitosas e que ensinam mais com os exemplos do que com palavras.

Para os que fazem a Ematerce, o aniversariante, além de uma pessoa humilde, educado, ético, comunicativo, transparente em 

suas ações e respeitado pelos colegas de trabalho, é um profissional que, ao longo dos anos de formado, tem sabido honrar a 

profissão de Engenheiro Agrônomo e ser uma referência no Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - Ematerce.

ENGº AGRº ITAMAR TEIXEIRA É ALVO DE HOMENAGEM 

 Conhecer os trabalhos, desenvolvidos pela Ematerce 

em agricultura irrigada, fruticultura, plantio do caju,  Os integrantes da missão 

criação de ovinos e caprinos e outros cultivos. Esse é o c o n h e c e r a m  a l g u n s  

objetivo de uma missão composta por 35 pessoas do trabalhos, desenvolvidos pela 

Estado do Pará, dentre integrantes do quadro técnico da SDA, através da palestra de 

Emater-PA, Embrapa, representantes de secretarias Erivan Marreiros, assessor 

municipais de agricultura daquele Estado e pequenos estadual de Agricultura 

produtores rurais, em visita ao Ceará. Eles estiveram Irrigada da Ematerce, que 

reunidos no dia  8 de dezembro, no auditório da Secretaria f a l o u  s o b r e  a ç õ e s  d e  

do Desenvolvimento Agrário (SDA), com técnicos da assistência técnica e extensão 

Ematerce, em palestra sobre metodologias adotadas pela rural, como: certificação de 

empresa em diversas cadeias produtivas. produtos orgânicos, projetos 

Estavam presentes o presidente da Ematerce, José estruturantes do Governo do 

Maria Pimenta, e o diretor técnico, Walmir Severo. Os E sta d o,  a  exe m p l o  d o  

visitantes, após a reunião, foram conhecer as experiências Mandalla, Horo-Sazonal, 

que agricultores familiares vivenciam em diversas Agricultura Orgânica (irrigada 

culturas, de seu interesse, sob assistência técnica da e de sequeiro), Olericultura, 

Ematerce. A missão já passou por cidades como Petrolina, dentre outros, além de expor 

Aracaju e Pacajus. Nesta última, visitou a unidade da as pretensões da SDA de plantio, reduzindo o consumo de energia elétrica em até 
Embrapa, onde são executadas técnicas de produção e como trabalhar a agricultura orgânica em 2010. 73 por cento. Gonzaga disse que a importância deste 
beneficiamento do caju. Na quarta-feira, a missão seguiu  O assessor da cajucultura da Ematerce, Targino projeto é grande porque permite a sustentabilidade da 
para à Serra da Ibiapaba, onde visitou unidades de cultivo Bomfim, fez uma explanação sobre o cultivo da fruta, agricultura irrigada que tem custos de produção bem 
protegido, Projetos Mandalla e Horo-Sazonal. Nesta sexta, programas de distribuição de mudas, substituição de elevados, o que pode inviabilizar a prática.
11, visita criações de ovinos e caprinos em Sobral. copas de cajueiros improdutivos e produção de mudas. “O O supervisor regional da Emater-PA, em Castanhal, e 

Em pronunciamento aos presentes, José Maria caju, hoje, gera, uma receita de U$ 150 milhões/ano, para um dos líderes da missão, Ricardo Dohara, destacou a 
Pimenta colocou a Ematerce à disposição da missão, o Ceará. Em 2008, ocupava uma área plantada, em todo o importância da vis ita como intercâmbio de 
oferecendo todo o apoio técnico de que precise. Falou Estado, de 380 mil hectares”, declarou Targino. conhecimentos entre os técnicos das duas empresas e 
sobre a importância de experiências como o cultivo  Luiz de Gonzaga, integrante da Coordenadoria da das possíveis aplicações de culturas aqui desenvolvidas 
protegido, para atender um consumidor cada vez mais Agricultura Familiar da SDA, palestrou sobre projetos na em seu Estado.
exigente, “e o agricultor tem que passar a desenvolver agricultura irrigada em 2010, e o Projeto Horo-Sazonal;  A viagem da missão técnica faz parte do Projeto 
técnicas para atender esse nível de exigência cada vez este último, em implantação no Ceará desde 2006, Agrofutura, coordenado pela Embrapa em parceria com o 
maior”, destacou. Pimenta comentou sobre a recente beneficiando cerca de 600 agricultores em todo o Estado. BID, cuja finalidade envolve pesquisas e transferência de 
viagem que fez à Espanha e Marrocos, onde visitou áreas A iniciativa visa à obtenção de energia a um custo baixo. conhecimentos.
de cultivos protegidos, nas quais os produtores chegam a Funciona com a implantação de medidores, quando o 

colher até 300 toneladas de tomate, por hectare. produtor tem horários pré-definidos para irrigação do 

           PALESTRAS

Pimenta fala aos presentes sobre cultivo protegido. 

Assistente da presidência, Engº Agrº Itamar 
Teixeira (de camisa azul), emocinou-se com a 
homenagem de seus colegas de trabalho.

Metodologia da capacitação: 
aprender a fazer, fazendo
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FAZENDA NORMAL: ENCERRAM-SE OS CURSOS DE 
BOVINOCULTURA, OVINOCAPRINOCULTURA E APICULTURA

Curso

Iniciados no último dia 7, encerram-se, nesta sexta-feira, abrangendo os princípios agroecológicos de produção, 

11,  na Fazenda Normal, da Ematerce, em Quixeramobim, associativismo e cooperativismo, manejo sanitário, 

três cursos para técnicos, nas áreas de Bovinocultura, reprodutivo, alimentar, custo de produção de todas as 

Ovinocaprinocultura e Apicultura, fechando, assim, o atividades desenvolvidas pela Pecuária e nivelamento das 

cronograma de capacitações, para o ano de 2009, na área de ações desenvolvidas pela SDA. 

pecuária. Disse mais que foram contratados três instrutores, de 

Os cursos, ofertados pelo Instituto Agropolos  do Ceará, conhecido saber científico, para ministrar  os cursos de 

em  parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário – Bovinocultura, Ovinocaprinocultura e Apicultura, sendo 

SDA -  e Ematerce,  contam com a participação de 48 Felipe Couto, Engenheiro Agrônomo e Mestre em Zootecnia 

assessores regionais de pecuária. O evento é coordenado e consultor da Leite Nordeste; Pedro Zione, Engenheiro 

pelo gerente de Pecuária do Instituto Agropolos do Ceará, Agrônomo, Mestre em Zootecnia e Professor da 

Eduardo Barroso (Engº Agrônomo), com apoio dos Universidade Federal do Ceará; e Raimundo Maciel, 

assessores estaduais de Ovinocaprinocultura e Apicultura da Engenheiro Agrônomo e Doutor em Zootecnia e Professor do 

Ematerce, Pedro Alberto (Médico Veterinário) e Crisanto Instituto Federal de Educação, Ensino e Tecnologia - IFCE. 

Alves (Médico Veterinário), respectivamente, e do Assessor Participaram, como palestrantes-convidados, os técnicos 

de Bovinocultura da Ematerce/Instituto Agropolos, Daniel Nicolas Fabre, assessor de Agroecologia, do Instituto 

Camurça (Mestre em Zootecnia). Agropolos/SDA; Nicédio Nogueira, presidente da 

Organização das Cooperativas Brasileiras, seção Ceará(OCB-

CE), e Augusto Júnior, coordenador de Pecuária da SDA.  As 

Segundo Camurça, a grade de programação dos cursos é aulas práticas acontecem, nesta sexta-feira,11,  finalizando 

bastante diversificada, quanto aos conteúdos ofertados, as atividades propostas.

                      CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PRESIDENTE DA EMATERCE PARTICIPA DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL
O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, participou, no último dia 7, em 

Fortaleza, da solenidade de abertura do Seminário Internacional da Agricultura 

Familiar, Soberania Alimentar e Sistemas Financeiros Rurais: Desafios e 

Oportunidades diante da Crise, encerrado no dia 9 do corrente mês.

O evento  - segundo Pimenta – teve como principal objetivo a reflexão e o 

diálogo dos atores sobre as dimensões, recomendadas dos serviços financeiros 

rurais em favor da Agricultura Familiar, da pequena produção agropecuária e das 

economias camponesas, num entorno de mercados globalizados, crise financeira 

global e crise alimentar. 

A realização do Seminário Internacional foi da responsabilidade do Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB), do Foro Latino-Americano e do Caribe de Finanças 

Rurais, do Sistema Cresol, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), da Cooperação Andina de Fomento e da Fundação Ford, o Fida, o ICCO, Alide e o Instituto Nordeste 

Cidadania.

Seminário Internacional

Instrutores, técnicos da Ematerce e do Instituto Agropolos

Capacitação em associativismo

Encerrou-se, no dia 9 de dezembro 

de 2009, no Ciar, o Curso Programa de 

Qualidade e Excelência Humana no 

Desenvolvimento dos Processos de 

Atendimento da Ouvidoria Pública e 

Estadual, tendo como participantes as 

turmas 01 e 02, compostas por 

Ouvidores(as) da Rede Estadual.

A capacitação de relacionamento e 

de psicomotricidade foi ministrado 

pelos instrutores Isabel e Marcelino, 

ambos com bastante experiência em 

P s i c o l o g i a  e  n o s  a s s u n t o s  
um Feliz Natal e Venturoso 2010, ressaltando, ainda, a almoço de confraternização de Natal e Ano-Novo. Para supracitados, responsáveis pela ampliação dos 
importância daquele momento na vida de cada colega agradecer, em nome do secretário Aloísio Carvalho, da conhecimentos teóricos e práticos, nessa área de 
Ouvidor e cidadão. Em seguida, entregou um brinde, feito Controladoria e Ouvidoria Geral, aos instrutores e comportamento  humano.
pelos Ouvidores(as), com material disponibilizado pelos Ouvidores presentes, falou doutor Renato, um dos Ao final, a colega, tratada por Verinha, Ouvidora da 
instrutores da capacitação. Tudo ficou concluído com  o dirigentes da CGE. PGE, interpretando o papel de Papai Noel, desejou a todos 

OUVIDORES: CAPACITAÇÃO DE QUALIDADE E EXCELÊNCIA HUMANA

Antonio José, ouvidor da Ematerce, (ladeado) 
pelos instrutores Isabel e Marcelino.

Da esquerda para direita, Jamille e Sandra, da CGE; 
Paulo Tadeu, da UECE;  Antonio José, da Ematerce; 
Verinha, da PGE; e Helena, do IPECE .

Lindalva, ouvidora da Secult; Verinha, 
ouvidora da PGE, que como Papai Noel 
no encerramento do curso.


