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EMATERCE: 2ª COLOCADA EM ASSISTÊNCIA 
GRUPAL NO PRONAF “B” 

Destaque

satisfação dos agricultores e  Estado do Ceará, com exceção da Bahia, na 
a qualidade das informações avaliação do consultor José Rui Ferreira, da 
a eles repassadas. Para OSecretaria da Agricultura Familiar(Saf), 
tanto, disse que procedeu ao vinculada ao Ministério do Desenvolvimento (MDA), foi a 
c u m p r i m e nto  d e  u m a  Unidade da Federação do Brasil que mais prestou 
agenda de trabalho, com assistência técnica grupal para agricultores do PRONAF 
vistas ao aprimoramento do “B”, em consonância com as diretrizes emanadas do 
processo, uma vez que a convênio com o MDA/Saf/Dater, para o biênio 2008/2009.
meta prevista, para o novo Segundo Ferreira, o Sistema de Monitoramento 
pacto 2010/2011, é ainda Seaf/Ater registra, no Estado, o atingimento a um público 
maior.total de 44.000 agricultores, que foram atendidos com 

assistência técnica presencial, prestada pela Ematerce, o 

que supera em 2.000 agricultores, quando se relaciona 

com o total previsto em projeto. O consultor da Saf/MDA 

fez questão de registrar, em seu relatório, que o balanço 

foi positivo quanto ao trabalho de campo com os 
Reunião Técnica no agricultores e nas comunidades.

escritório local de Russas A Ematerce envolveu 227 técnicos dos seus quadros, 
com participação de 19 para execução das ações, o que equivale à relação 
técnicos.técnico/agricultor assistido de 1/197, coerente, portanto, 

Reunião na comunidade da Lagoa dos Cavalos com com a metodologia grupal, que prevê tal relação até 
participação de 21 agricultores familiares.1/250. Outros dados positivos das ações extensionistas, 

Visitas a propriedades dos agricultores participantes desenvolvidas pela empresa, foi a totalização de 
da reunião.comunidades trabalhadas, que foi contabilizada em 3.194, 

conseqüentemente, cada técnico trabalha em média com 

11 comunidades.
Reunião Técnica com a participação de 38 técnicos, Quanto ao número de eventos grupais (reuniões, 

representante do BNB e da Secretaria da Agricultura.oficinas, cursos, práticas demonstrativas, excursões, 
Reunião na comunidade Croatá de Cima com intercâmbios etc.), a equipe técnica realizou 2.400 

participação de 10 agricultores familiares.eventos, visando à preparação dos agricultoras para o 
Visitas a propriedades dos agricultores participantes crédito; 2.025 eventos de Ater (Assistência Técnica e 

da reunião.Extensão Rural) durante a aplicação do crédito; e 1.661 

reuniões de avaliação do impacto da ater. Logo, 

significando afirmar que o cumprimento da meta, 
Reunião Técnica com a participação de 10 técnicos, contemplada em projeto, foi totalmente cumprida.

representante do BNB e Secretária da Agricultura.

Reunião na comunidade de São José com a 

participação de 35 agricultores familiares.Para o consultor José Rui, a monitoria presencial, no 
Visitas a propriedades dos agricultores participantes final do ano passado, foi para auferir, numa incursão ao 

da reunião.Estado do Ceará, a partir de uma seleção prévia e 

aleatória, a qualidade do trabalho, realizado pelos 

técnicos da Ematerce, no campo, a fim de verificar a 
Reunião Técnica com a participação de 21 técnicos, 

representante do BNB e Secretaria da Agricultura.

Reunião na comunidade de Lagoa de Dentro com a 
oportunidade ímpar de terem acesso a financiamentos participação de 45 agricultores familiares.
agrícolas e não-agrícolas, podendo ser assistidos pela Visitas a propriedades dos agricultores participantes 
Ematerce, além de receber orientações sobre a aplicação da reunião.
correta dos recursos financeiros do Pronaf “B”. 

Acrescentou o técnico da Ematerce tratar-se, ainda, de                                   
uma forma de os agricultores familiares crescerem Trata-se do minicrédito rural que financia projetos de 
socioeconomicamente e, consequentemente, desfrutar investimento agrícola e não-agrícola para agricultores 
de melhores condições de vida no meio em que vivem e familiares. Na opinião do responsável pelo Crédito Rural 
trabalham. da Ematerce, Engº Agrº José William Aquino, o Pronaf “B” 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar) representa, para os agricultores familiares, uma 
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Cisterna na Comunidade Lagoa dos Cavalos, em Russas, uma  
obra financiada pelo Pronaf “B”.

Os resultados da monitoria presencial foram apresentados à 
diretoria executiva da Ematerce.

Da (E) para (D), o Coordenador Estadual de Crédito Rural da 
Ematerce, Engº Agrº José William Aquino, o Consultor da 
SAF/MDA, José Rui Ferreira, e o agricultor beneficiário do 
Pronaf B, com projeto de avicultura, cuja produção diária é de 
200 ovos. 

A satisfação do extensionista pelos bons resultados obtidos com suas orientações técnicas.
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PRESIDENTE LULA APROVA LEI DE ATER 
O projeto de lei 5665/09, que cria a Lei Geral de Ater, foi sancionado pelo presidente 

Lula nesta segunda-feira, dia 11, às 15 horas, na Sala de Audiência do Centro Cultural 

Banco do Brasil, em Brasília. Além de agricultores familiares, serão beneficiados com a 

nova lei, assentados da reforma agrária, povos indígenas, remanescentes de quilombos e 

demais comunidades tradicionais como silvicultores, aquicultores, extrativistas e 

pescadores.

Foi mantida a dispensa de licitação para a contratação de instituições públicas e 

privadas, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e 

extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (Pronater). A aprovação institui também a 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e a 

Reforma Agrária (Pnater). A forma a ser usada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário para a contratação é a chamada pública, com definição de requisitos, tais como: 

quantidade de público a ser atendido, prazo para execução do serviço, valores do contrato 

e qualificação da equipe técnica. Segundo o projeto, os serviços que tais instituições 

contratadas prestarem aos beneficiários serão gratuitos para eles.

Pela proposta, o MDA implementará o Pronater em conjunto com os conselhos 

estaduais de Desenvolvimento Sustentável, que fará o credenciamento das instituições 

encarregadas de executar a assistência técnica. Para se cadastrar, a instituição poderá ter 

ou não fins lucrativos, mas deverá atuar no estado em que solicitar o credenciamento e agricultores familiares do país”, disse.
ter pessoal capacitado para o trabalho. Deverá ainda, estar legalmente constituída há Para Silva, a nova lei dará mais impulso a um serviço que hoje está atrelado ao que ele 
mais de cinco anos, caso não seja entidade pública. define como “aprovação burocrática” de convênios. “A Lei Geral de Ater vai mudar a forma 

O presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas de repasse de recursos para as Emateres do Brasil. Atualmente, estes repasses são feitos 
Gerais (Emater-MG) e da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência através de convênios, que são instrumentos muito burocráticos e não permitem que os 
Técnica e Extensão Rural (Asbraer), José Silva, comemorou mais esse passo em direção à recursos cheguem na hora certa para que o agricultor tenha assistência técnica no 
completa aprovação da Lei de Ater. “É um marco na história da extensão rural, garantindo momento adequado”, argumenta.
um salto de qualidade e caminhando para a universalização do serviço a todos os 

As estratégias adotadas na assistência técnica aos produtores de caju no Ceará, no período que vai de 2007 a 2009, foi o tema de discussão entre gerentes regionais e locais da 
Ematerce, no Cetrex, em Caucaia. 

Extensão Rural

Cajucultura

EMATERCE REÚNE GERENTES REGIONAIS E 
LOCAIS PARA AVALIAÇÃO 

D e z o i t o  g e r e n t e s  Lemos e José Paes, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), também 

regionais e 40 gerentes de responsáveis pela cultura do caju no Estado do Ceará. A direção dos trabalhos foi do 

escr i tór ios  locais  da coordenador estadual de cajucultura, da Ematerce, engenheiro agrônomo Egberto 

Ematerce, espalhados por Targino.

todo o Ceará, reuniram-se, Segundo Targino, a intenção de reunir todos os gerentes da empresa foi a de fazer uma 

no dia, 13, no Centro de avaliação do trabalho desenvolvido, com o plantio da fruta, e corrigir erros que foram 

Ensino e Treinamento em detectados nestes três anos. Temas, como programa de distribuição de mudas, 

Extensão (Cetrex), em substituição de copas, tecnologia mínima e agroindústria de base familiar fazem parte da 

Caucaia, para avaliar as pauta de discussões. "Com este encontro, desejamos  debater todas as questões, ligadas 

estratégias de assistência à cultura no nosso Estado", frisou. Participaram também da reunião, com explanação de 

técnica, no âmbito da trabalhos, executados com o caju, empresas, como a Companhia Nacional de 

cajucultura, no período Abastecimento (CONAB) e Agrotech, esta última ligada à produção de máquinas para 

compreendido entre 2007 processamento da fruta.

e 2009. Participaram do O Ceará possui posição privilegiada no cultivo da fruta. Em todo o Estado, o plantio 

e n c o n t ro ,  o  D i re t o r  ocupa uma área de 400 mil hectares. Deste total, 55 mil hectares são cultivados com a 

A d m i n i s t r a t i v o  d a  espécie cajueiro-anão precoce, que possui produtividade-média de 600kg/ha. Os 345 mil 

E m a t e r c e ,  E d u a r d o  hectares restantes são ocupados por unidades do cajueiro-gigante, cuja produtividade-

Aragão, e o Diretor Técnico média é inferior à do cajueiro-anãol precoce, sendo a colheita de aproximadamente 

em exercício, Cláudio 250kg/ha

Matoso, além de Itamar 

O presidente da Ematerce, Engº Agroº José Maria Pimenta, agradeceu ao presidente 
Lula a aprovação da Lei de Ater, a exemplo de outros dirigentes das Emateres no Brasil.

Da esquerda para a direita, Targino Bomfim, da Ematerce, e 
José Paes, da SDA. 

Visita

CONSULTOR DO MDA/SAF/DATER E TÉCNICOS DO SENAR-CE VISITAM SANTANA DO ACARAÚ
A Ematerce, escritório de Santana do Acaraú, recebeu, na quinta-feira, 7, a visita do consultor do MDA/SAF/DATER, Joaquim Pinheiro,  acompanhado dos técnicos do Senar-CE, 

Sérgio Oliveira da Silva e Adriano Gonçalves Bastos. O objetivo da visita foi para observar o impacto causado pelos Cursos de Apicultura e Associativismo, ministrados pelo Senar-

CE, na comunidade Camará, em parceria com a Ematerce.

 Informou, ainda, o gerente local, José Stênio Martins do Amaral que a comitiva foi recebida  por ele e sua equipe de trabalho e que, após os primeiros contatos, todos se 

deslocaram até a Comunidade Camará, onde houve reunião com o grupo que participou dos cursos. 

Na oportunidade,o consultor do MDA/SAF/DATER ouviu dos participantes o que incrementou, em termos de conhecimentos, nas áreas de Apicultura e Associativismo. Em 

seguida, todos se deslocaram ao local de um apiário, onde o técnico da Ematerce, João Lopes Vieira, apresentou os trabalhos, ali desenvolvidos, inclusive mostrando as anotações 

que estão sendo feitas para um bom acompanhamento dos agricultores de base familiar assistidos.
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O b j e t i v a n d o  testes de glicemia e vacinação. “Cuidando do seu 

sensibilizar empregados e coração” é o tema da palestra que será proferida pela 

colaboradores, para os médica Talita d'Aguiar Rosa, especialista em clínica 

c u i d a d o s  d i á r i o s  e  médica, no auditório da Secretaria do Desenvolvimento 

preventivos com a saúde, Agrário (SDA), no dia 20 de janeiro, das 15h30 às 16h30.

compreendidos como o  Já no dia 21, as ações, a serem realizadas, acontecem, 

b e m - e sta r  co r p o ra l ,  durante todo o dia, como aplicação de técnicas que visam 

mental e relacional, a melhorar o bem-estar, sob o tema “Movimentando a 

Ematerce promove, no Vida”. A partir das 9 horas, o educador físico Emanuel 

período de 19 a 21 de Torres Alves percorrerá as diversas salas do escritório 

janeiro de 2010, a  1ª  central da Ematerce, promovendo práticas de ginástica 

Semana de Qualidade de laboral. No auditório da SDA, das 9 ao meio dia, e

Vida dos Empregados e  das 14 às 17 horas, a fisioterapeuta Elisabete de Melo 

C o l a b o r a d o r e s .  A  ministra aulas de “pilates” aos interessados. Ainda na 

iniciativa, sob a responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos (DIRHU), através do quinta-feira, 21, a fisioterapeuta Helga Matos faz 

Núcleo de Apoio Técnico Psicossocial (NATEPS), desenvolverá ações educativas e massagens (drenagem linfática relaxante) e hidratação 

preventivas para o ano de 2010. facial, numa sala localizada no primeiro andar do 

 No dia 19, no período das 14 às 17 horas, acontece, na sala da DIRHU, a “Blitz da escritório estadual da Ematerce. O atendimento 

Saúde”. Uma equipe do plano de saúde Hapvida realizará medição de pressão arterial, dermato-estético ocorre das 09h às 12h e das 14h às 17h.

EMATERCE REALIZA 1ª SEMANA DE QUALIDADE DE VIDA

1ª Semana 
de Qualidade de Vida 

dos Empregados e 
Colaboradores 

da Ematerce
Divisão de Recursos Humanos - DIRHU

Núcleo de Apoio Técnico Psicossocial - NATEPS

Da esquerda para a direita: Kátia, Mirza, André, Lecina e 
Ana Paula, do NATEPS. 

REUNIÃO AVALIA RESULTADOS 
Reunião, no Cetrex, em Caucaia, teve as presenças do secretário adjunto da SDA, diretoria, gerentes regionais e locais da Ematerce, técnicos da Adagri. 

Aftosa

Um dos aspectos que devem ser presidente da Adagri, Edilson Castro. este número saltou para 88, 4 por 

d e sta ca d o s ,  co m  re l a çã o  à  Com o balanço da campanha do ano cento do rebanho imunizado. Isso 

campanha de vacinação de 2009 passado e após auditorias realizadas significa dizer que, dos 2,3 milhões 

contra a febre aftosa é que, hoje, pelo Ministério da Agricultura, de bovinos cadastrados no Ceará, 

temos dados concretos, para saber Pecuária e Abastecimento (Mapa), o 2,074 milhões estão vacinados 

onde está o nosso rebanho, onde se Estado passa a ocupar a posição de contra a aftosa.

l o c a l i za .  E s s a  fo i  u m a  d a s  médio risco em relação à aftosa. O presidente da Ematerce, José 

declarações do secretário adjunto Para o secretário adjunto da SDA, Maria Pimenta, destacou o trabalho 

do Desenvolvimento Agrário, é importante, agora, no período de de parceria, desenvolvido por 

Antonio Amorim, durante reunião, pós-vacinação, que exista coerência, técnicos da empresa, com membros 

para avaliar os resultados da no tratamento dado aos criadores, da Adagri, criadores e prefeituras 

imunização, no ano passado, e que efetivamente imunizaram seu municipais,sem o qual não teríamos 

planejamento de ações para 2010, rebanho, assim como aos que, de obtido esse novo status. Pimenta 

realizada, quinta-feira,14, no Centro uma forma ou de outra, dificultaram disse ainda que o esforço agora se 

de Ensino e Treinamento em a vacinação. Amorim elogiou a concentra em galgar mais um 

Extensão (Cetrex), em Caucaia. participação da Ematerce e o degrau, fazendo com que o Ceará 

O encontro contou com a trabalho dos técnicos da Adagri, ocupe a posição de Estado livre da 

presença de gerentes regionais e para reverter a posição que o Ceará aftosa com vacinação.

locais da Ematerce de todo o Ceará e ocupava. Na primeira etapa da No período da tarde os trabalhos 

técnicos da Adagri, além do campanha, em abril de 2009, o giram em torno do planejamento e 

presidente da Ematerce, José Maria percentual de cobertura vacinal foi das estratégias, que serão adotadas 

Pimenta; do diretor técnico da de 85,8 por cento. Em outubro, para a campanha de vacinação em 

empresa, Walmir Severo; e do segundo momento da campanha, 2010.

Ao centro, o secretário adjunto da SDA, Antonio Amorim. Ainda 
na foto (E) para (D), o diretor técnico e o presidente da Ematerce, 
respectivamente Walmir Severo Magalhães e José Maria 
Pimenta, e o presidente da Adagri, Edilson Castro.

Gerentes regionais,locais, assessores da Ematerce, dirigentes e 
técnicos da Adagri lotaram o auditório do Cetrex.

A equipe da Gerência de Apoio Técnico da Ematerce(Geate), jorrando saúde por todos os póros do organismo. Com a 

cujo gerente em exercicio é o Engº Agrº Aldenir Magalhães, na palavra, o diretor técnico em exercício Cláudio Matoso 

presença do diretor técnico em exercicio, Engº Agrº Cláudio enfatizou o espírito fraterno, entre os colegas extensionistas, 

Matoso, representante da diretoria executiva da empresa, felicitou  com votos de sucessos em tudo, e auspiciou um 

prestou significativa homenagem aos aniversariantes do mês maravilhoso 2010, repleto de realizações. 

de janeiro, com um farto café da manhã nas dependências Em nome dos aniversariantes, falou a colega Ludmilla 

daquela gerência. Béliche, externando todo o agradecimento pela beleza de 

A homenagem aos aniversariantes Crisanto Alves (1º ); homenagem, a convivência exemplar de quantos fazem 

Antonio José de Oliveira (3); Goreti Girão e Pedro Alberto (6) e aquela gerência e, de modo geral, a Ematerce. Entusiasmada, 

Ludmilla Béliche (11) foi aberta pela colega Fernanda Aquino, chegou a declarar estar completando 30 anos de idade, uma 

seguindo-se a saudação aos aniversariantes pelo Engº Agrº José fase melhor de sua vida do que aos 20 anos. 

William, que desejou a todos felicidades, longos anos de vida e 

EQUIPE DA GEATE HOMENAGEIA ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

Aniversariantes, Goreti, Pedro Alberto, Crisanto, Ludmilla 
e Antonio José, emocionados, agradeceram aos colegas 
a carinhosa homenagem.


