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Missão Cumprida 

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 
E DE ANO-NOVO
Cerca de 230 pessoas, entre empregados, terceirizados e bolsistas devem participar do almoço que a empresa 
realizará no próximo dia 23, no Cetrex, para confraternização natalina.

DIRETORIA EXECUTIVA DA EMATERCE 
REÚNE ASSESSORES ESTADUAIS 

E REGIONAIS

A diretoria executiva da Ematerce reúne, na sexta-

feira, dia 18, em seu centro de ensino e treinamento 

(Cetrex), em Caucaia-CE, os assessores estaduais e 

regionais. A pauta da reunião consta de debates sobre a 

estratégia, referente à atuação dos técnicos, na 

execução das atividades, no campo, durante ano de  

2010. 

Informou, ainda, o gerente de Planejamento da 

Ematerce, Engº Agrº  Tarciso Pinto, que será 

apresentada a nova versão do contrato de resultados 

para o próximo ano. Aproveitando a presença dos 

assessores estaduais e regionais, o presidente da 

empresa, Engº Agrº  José Maria Pimenta, em sua 

mensagem, na abertura do encontro, agradecerá aos 

técnicos e administrativos  o empenho, nas ações 

extensionistas, em 2009,  não medindo esforços, para 

atingir as metas programadas, com vistas ao bem-estar 

dos agricultores e familiares assistidos, razão da 

existência do Serviço de Extensão Rural do Ceará.

No dia 23 de dezembro, quarta-feira, a Ematerce reúne protestantismo e restante do mundo. É considerada uma 
todos os funcionários lotados no  Escritório Estadual das maiores festas da cristandade. É a época das 
(empregados, terceirizados e bolsistas), para a sua  confraternizações, dos perdões, do aconchego, em 
confraternização natalina. O encontro acontecerá no comemoração ao nascimento Daquele que foi o maior 
Cetrex – Centro de Treinamento em Extensão, em Caucaia, símbolo de amor para a humanidade: Jesus Cristo.
com a realização de um almoço, a partir das 13 horas. Os Os símbolos mais presentes e tradicionais do Natal são 
presentes  participarão de um “amigo secreto relâmpago”, a Árvore, o Papai Noel, o Presépio. Acredita-se que a 
cujo sorteio acontecerá no local. tradição de montagem de árvores começou em 1530, na 

Lecina Lima, assistente social da Divisão de Recursos Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto 
Humanos da Ematerce, diz que confraternizações caminhava pela floresta, Lutero se impressionara com a 
semelhantes acontecerão  nos 18 escritórios regionais da beleza dos pinheiros cobertos por neve. As estrelas do céu 
empresa em todo o Estado, a serem realizadas pelas ajudaram a compor a imagem de Lutero reproduziu com 
gerências, alcançando o maior número de empregados e galhos de árvore em sua casa. A tradição chegou ao 
co l a b o ra d o re s .  E m  Fo r ta l eza ,  o  a l m o ço  d e  continente americano pelos alemães, durante o período 
confraternização natalina deverá reunir cerca de 230 colonial.
pessoas. “Este ano resolvemos aproveitar um espaço Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi 
nosso, para que o funcionário sinta-se bem à vontade, inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na 
junto daqueles que são, na prática, uma segunda família”, Turquia em 280 d.C. O bispo costumava ajudar as pessoas 
frisa Lecina pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às 

Os funcionários estão sendo convidados também a  chaminés das casas.Foi transformado em santo (São 
participar de um amigo secreto relâmpago. Para    tanto Nicolau) pela Igreja Católica, após várias pessoas 
devem levar uma lembrança no valor de 5 reais a ser relatarem milagres atribuídos a ele.
entregue ao amigo que sortear. Lecina Lima explica que O Presépio também representa uma importante 
essa é uma forma de animar o encontro e que a decoração natalina. Ele mostra o cenário do nascimento de 
“brincadeira” não foi oficialmente  instituída porque Jesus, ou seja, uma manjedoura, os animais, os reis Magos 
algumas pessoas poderiam não estar presentes no dia e e os pais do menino. Esta tradição de montar presépios 
isso frustaria um ou outro participante.   teve início com São Francisco de Assis, no século XIII.

Existe ainda um símbolo muito presente nas 
decorações de Natal: os sinos. Eles representam para a 
humanidade o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, o 

A comemoração do Natal foi instituída pela Igreja Salvador.
Católica Romana,  no século IV, expandindo-se ao 

                                FESTA DE NATAL

Presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria Pimenta.

Nosso Recado...
Prezado(a) colega-extensionista:

Neste Natal e Ano-Novo, desejamos a você e à sua 

família muito amor, paz e saúde. Votos, também, de 

um maravilhoso Natal e sensacional 2010, com a 

concretização de todos os seus sonhos, tanto na vida 

familiar, quanto na profissional.

Um muito obrigado, pois, pelo apoio que nos deu, no 

decorrer de 2009, enviando-nos informações sobre as 

atividades, executadas no campo, para divulgá-las 

interna e externamente. 

Que sua valiosa colaboração seja uma constante em 

2010!

ASCOM/OUVIDORIA

Antonio José de Oliveira

Edilmo Gurgel

João Maroto

Tábata Alencar
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Curso

A Ematerce faz-se presente no 1º Seminário de Organização Produtiva (Ressoar), 

mediante palestra, por intermédio do assessor de Cajucultura, no âmbito da empresa, 

Engº Agrº Egberto Targino Bomfim, no dia 17 próximo,  na sede municipal de Barreira-

CE

Segundo Bomfim, como parte de uma Mesa Redonda, o tema diz respeito às 

estratégias de desenvolvimento sustentável para  o APL(Arranjo Produtivo Local) da 

Cajucultura. Acrescentou que, no seminário, haverá oficinas, oportunidade em que 

serão desenvolvidas boas práticas de fabricação para cajucultura, a cargo da embrapa; 

Prática de enxertia em cajucultura pela Ematerce; fabricação de cajuína pelo Centec; 

adequação de minifábricas de beneficiamento de castanha, com foco na 

comercialização, pela Copaju, Parural, Semace, Centec, Adagri e Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Informou, ainda, que outros temas, como procedimentos para formalização de 

empreendimentos da cajucultura, empreendedor rural e políticas públicas, serão 

enfocados nas oficinas. Disse mais o técnico da Ematerce que citado seminário 

contribui para fortalecer a cadeia produtiva da cajucultura no Estado do Ceará.

EMATERCE NO 1º SEMINÁRIO 
DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA  

Os escritórios regionais e locais Metropolitana e Litoral-Leste, por intermédio de seus 

titulares, um  administrativo, ou servidor para o local que não dispõe de administrativo, 

participaram de um treinamento sobre prestação de contas. 

Ressalte-se que a iniciativa foi um momento oportuno, visto terem sido niveladas as 

equipes responsáveis pela prestação de contas. Como facilitadores, destacam-se as 

servidores Evani, Evilázia, Max, além da presença dos regionais Elderi Pimenta e  Abdias 

Monteiro, respectivamente da Metropolitana e do Litoral-Leste. A informação foi 

prestada pelo gerente da Ematerce, de Pacajus, Francisco Luiz. 

TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TREINAMENTO CAPACITA EXTENSIONISTAS SOBRE GRIPES SUÍNA, AVIÁRIA E EQUINA
Encerrou-se, na quinta-feira, 17, para 25 extensionistas da Ematerce o curso sobre e as gripes suína, aviária e eqüina. O treinamento ficou a cargo de técnicos da Ematerce em 

parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e Embrapa.

Capacitar agricultores familiares e pequenos coordenador de Saúde Animal do 

produtores, no que diz respeito ao reconhecimento e Estado do Ceará no âmbito da 

profilaxia das “influenzas”, que atingem rebanhos de Ematerce

porcos, aves e cavalos. Este foi o objetivo de um Os instrutores foram capacitados, 

treinamento que encerrado, no dia 15, para 25 durante o mês de novembro, em 

extensionistas , no salão nobre do Hotel Praia Centro, sob o Brasília, e têm a missão de difundirem o 

título  “Educação para Enfrentamento das Gripes Suína, c o n t e ú d o  d o  t r e i n a m e n t o  a  

Aviária e Equina”. Dois médicos veterinários da Ematerce extensionistas de todo o Ceará. Um 

são os responsáveis em difundir conhecimentos acerca do segundo treinamento deve ser 

tema. A capacitação foi uma iniciativa do Ministério do realizado, no início de 2010, para mais 

Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria com a 25 profissionais que atuam no meio 

Embrapa e Ematerce. rural. A intenção é de que um milhão de 

Durante a abertura do treinamento, José Maria agricultores, em todo o país, recebam 

Pimenta, presidente da Ematerce, falou aos presentes informações no período de um ano.

sobre a importância em prestar essas informações ao Em três anos, esta meta deve saltar 

homem do campo. Afirmou que a missão da empresa é para 4 milhões e 300 mil agricultores 

socializar dados, para o agricultor familiar. Daí, a familiares com informações sobre as 

necessidade da divulgação. Para Pimenta, três vertentes gripes.

conduzem atualmente o pensamento mundial: a Ética, o 

meio ambiente e a sanidade animal, sendo necessário que                                    Aves Migratórias e, Práticas de Segurança em Casos de 
cada setor desenvolva seu trabalho nas áreas em que atua. No decorrer dos três dias do treinamento foram Suspeita de Doenças.

O repasse das informações aos 25 extensionistas da ministradas palestras sobre os seguintes temas: Situação Na segunda fase do treinamento, que deve acontecer, 
Ematerce,  sobre os três tipos de gripe – seu Epidemiológica da Pandemia de Influenza pelo Vírus A também, no início do próximo ano, serão aplicados 
reconhecimento e tratamento - está a cargo dos Médicos (H1N1) e da Gripe Aviária pelo vírus A (H5N1); Ações métodos de extensão rural, com a realização de “dias de 

Veterinários Governamentais para o Enfrentamento da Pandemia campo”, quando os agricultores familiares das áreas mais 
E d u a r d o  (Plano de Contingência do Brasil); Sanidade Avícola, Suídea longínquas do Estado serão visitados pelos extensionistas. 
S a n t o s ,  e Equina, com ênfase para a prevenção da influenza Na oportunidade, serão enfatizadas discussões sobre Perfil 
gerente de aviária; Avicultura e Suinocultura Familiar no Brasil da Pandemia da Gripe A (H1N1), declarada pela OMS; 
Cascavel, e (criações de fundo de quintal, sistema orgânico-ecológico, Perigos da Influenza Aviária, Suína e Equina para Homens e 
M a u r o  sistema caipira colonial (capoeira) e avicultura Animais; Agentes Causadores da Enfermidades H1N1 e 
Nogueira, de alternativa); Avicultura e Suinocultura Industrial no Brasil; H5N1; Formas de Combate da Doença e Sintomas das 
Iguatu, este B i o s s e g u r i d a d e ;  I m p o r tã n c i a  E st raté g i ca  d o  Principais Doenças das Aves, Suínos e Equinos e Sua 
ú l t i m o  Georeferenciamento; Importância Epidemiológica das Profilaxia, dentre outros.

 PALESTRAS

GERENTE DA EMATERCE É HOMENAGEADO 
Francisco Rubens de Lima, gerente local do escritório da Ematerce, em Acopiara, foi homenageado pela Câmara Municipal com o título de Cidadão de Acopiara. A 

homenagem deve-se, notadamente, pelo trabalho de assistência técnica e extensão rural prestada aos agricultores familiares do município.

A Câmara de Vereadores de Acopiara homenageou, no dia 15 de dezembro, com o familiares. As ações baseiam-se, por exemplo, na divulgação do uso de esterco na 

título de cidadão acopiarense, o gerente do escritório da Ematerce, no município, recuperação de solos degradados e plantio de palma forrageira para uso na ração animal.

Francisco Rubens de Lima. O titulo foi entregue em sessão solene daquela casa, conforme Na comunidade de São Paulinho, iniciativas como o Projeto Mandalla, já começam a 

o Projeto 029/2009, de autoria do vereador Cícero Teixeira. O extensionista foi retratar uma nova realidade na vida do agricultor familiar. Exemplo disso é constatado 

condecorado pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Acopiara, pelo depoimento do agricultor familiar senhor Isval, participante do referido projeto. 

notadamente pelo trabalho desenvolvido à frente do escritório local da Ematerce de Conta, que após a implantação do mesmo, a alimentação da família teve melhoria 

Acopiara. substancial. Destaque-se que a renda familiar ganhou um incremento mensal de R$ 350 

Dentre as ações supervisionadas pelo homenageado, no que diz respeito à assistência reais com a venda da produção excedente, na feira livre local, que acontece toda sexta-

técnica e extensão rural, em Acopiara, destacam-se o trabalho de convivência com o feira. “Tudo o que não consumimos é vendido, o que nos permite melhor condição de vida 

semi-árido e a preservação do meio ambiente nas comunidades de agricultores com o apurado”, afirma o agricultor.

Da esq. para dir., Médico Veterinário Eduardo Santos; o 
Engº Agrº José Maria Pimenta; e o Médico Veterinário Mauro Nogueira.

presidente da Ematerce,

Da esq. para dir., as facilitadoras Evani e 
Evilázia.

Em pé, o gerente regional Metropolitana 
Elderi Pimenta; o 
gerente regional do Litoral-leste, Abdias 
Monteiro, e treinandos. 

de camisa vermelha, 
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REVISTA DO MDA DESTACA TRABALHOS IMPACTANTES DA EMATERCE 
Destaque

A Ematerce, mediante ações extensionistas impactantes, na comunidade de Pirangi, no 

distrito de Calugi, no município de Itapipoca, mereceu destaque, na Revista Excelência em 

Ater(Assistência Técnica e Extensão Rural), publicada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) na edição 2009. O destaque deveu-se às práticas agroecológicas, naquela 

comunidade, com a introdução da tecnologia de substituição de copas em cajueiros comuns 

improdutivos, realizada pelos próprios agricultores familiares e considerada uma 

experiência que deu certo.

 Segundo o Engº Agrº Cláudio Matoso, gerente de Apoio Técnico da Ematerce, a 

Associação Pro-desenvolvimento dos Produtores de Pirangi, no distrito Calugi, em 

Itapipoca-CE, a Ematerce orienta 19 famílias associadas e 70 não-associadas. Disse mais que 

as atividades iniciaram-se, em 1985, quando agricultores do local visitaram a Ematerce à 

busca de capacitação, para explorar, racionalmente, a Cajucultura.

 Demonstrado o interesse desses agricultores em plantarem cajueiros, a Ematerce 

capacitou-os na área de plantio, tratos culturais, substituição de copas em cajueiros comuns 

improdutivos, e instalou uma Unidade Técnica Demonstrativa (UTD). A iniciativa deu certo e 

passou a receber visitas constantes de agricultores, oriundos de Itapipoca e de associações 

comunitárias de municípios circunvizinhos. Ressalte-se que a UTD serviu de base para 

capacitação de extensionistas e agricultores familiares.

 

 O gerente de apoio técnico da Ematerce explicou, ainda, que os treinamentos serviram 
dessas tecnologias, basta citar que a para que alguns agricultores se especializassem nas tecnologias de enxertia e substituição 
produtividade das culturas, a exemplo da de copas em cajueiros comuns improdutivos. Isso possibilitou o aumento substancial da 
mandioca, passou de 10 mil para mais de 25 produção, da produtividade e, consequentemente, da renda líquida dos produtores 
mil quilos por hectare.assistidos. Outra boa fonte de renda, para os agricultores daquela comunidade, é a 

 Vale salientar, ainda, que as atividades contratação, por parte de outros proprietários ruais, para que eles façam a substituição de 
agrícolas são executadas em áreas copas em seus cajueirais.
individuais e coletivas e conta com a  O trabalho da Ematerce não se limitou a ensinar a prática da enxertia e a substituição de 
participação de mulheres e jovens. copas em cajueiros comuns improdutivos. Foi mais além e capacitou-os, no tocante à 
Atualmente, a comunidade encontra-se no elaboração de um plano de negócios, o que favoreceu a aquisição de uma casa de farinha 
nível de participação, que garante a sua moderna, resultando na fabricação de farinha de qualidade, sem falar da agregação de valor 
independência.ao produto. O trabalho da Ematerce fez, também, com que houvesse uma qualidade 

 Essa experiência, que deu certo (a diferenciada, tanto da farinha, quanto da goma, ensejando preços diferenciados, na compra 
organização dos agricultores familiares), desses gêneros alimentícios, pelos consumidores da região.
despertou interesse de outros órgãos de 

pesquisa, como: Embrapa, Universidade Federal do Ceará |(UFC) e o Instituto Centec, que 

instalaram experimentos no local, em parceria com a comunidade, ou seja, plantio de novas  Na comunidade, destacou-se, também, a Agroecologia, vez que, na localidade, eliminou-
cultivares, calagem e tratos culturais (poda, época de plantio, dentre outras práticas).se a queimada, passando os restos vegetais e animais, usados como adubo orgânico por 

meio de composto, incorporado ao solo e como cobertura morta. Para ter-se idéia do êxito 

                                                           TREINAMENTOS

                                                                 AGROECOLOGIA

Confraternização

A Comissão de Licitação da Ematerce, tendo à frente da 

equipe o Engº Agrº Francisco Oliveira Júnior, realizou, na 

manhã desta segunda-feira, 14, a confraternização de Natal 

e Ano-Novo, extensiva aos colegas do escritório estadual. 

Em sua fala, Oliveira Júnior enfatizou a razão de ser do 

evento, como uma oportunidade de agradecer a quantos 

colaboraram com o setor, em 2009, e um momento 

oportuno de pôr-se em prática a solidariedade, entre 

dirigentes e colegas extensionistas, neste período do ano, 

quando se aproximam as festividades de Natal e Ano-Novo. 

Por último, externou os votos de Feliz Natal e Venturoso 

2010.

Do evento, participaram o assistente da presidência, 

Engº Agrº Itamar Teixeira, representando o presidente da 
anos de criação, destacando, ainda, a integração aos que estavam presentes. Em seguida, foi servido farto empresa, Engº Agrº José Maria Pimenta, e o diretor 
existente entre os que fazem o órgão oficial de assistência café-da-manhã. A equipe de Licitação é composta pelos administrativo e financeiro, Engº Agrº Eduardo Aragão. Em 
técnica e extensão rural do Ceará. Engenheiros Agrônomos Francisco Oliveira Júnior, José nome da diretoria-executiva, Aragão parabenizou a 

No final da confraternização, houve a entrega de Maria Trévia, e a secretária da licitação Maria Cavalcante iniciativa da citada comissão e reportou-se à consolidação 
presentes aos membros da diretoria, da equipe de (Marieta). da imagem da Ematerce, como empresa pública de muita 
licitação, de outros setores, além do sorteio de brindes credibilidade, perante a sociedade, atualmente com 55 

EQUIPE DE LICITAÇÃO REALIZA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 

Ao centro da foto, o titular da Comissão de Licitação da Ematerce, 
Oliveira Júnior, ladeado pelo diretor administrativo e financeiro 

Eduardo Aragão, e pelo assistente da presidência, Itamar Teixeira.

Maria Cavalcante (Marieta), secretaria da Comissão de 
Licitação, responsável pela organização do evento.

Agricultores familiares, orientados pela Ematerce, apredem a fazer a substituição de copas
em cajueiros comuns improdutivos.

Com assistência técnica da Ematerce, 
agricultores familiares colhem frutos de 
qualidade.


