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EMATERCE: 1ª SEMANA DE 
QUALIDADE DE VIDA  É SUCESSO 

Dr. Talita D’Aguiar.

O diretor administrativo e financeiro, Eduardo Aragão,
representou a diretoria executiva no decorrer do evento.

Verificação de pressão arterial. Vacinação.

ncerrou-se, na quinta-feira, dia 21, a 1ª Semana de Qualidade de Vida dos 

Empregados e Colaboradores da Ematerce. O evento objetivou Esensibilizar os empregados da Ematerce, para os cuidados diários e 

preventivos, que devem ter com a saúde, compreendendo o bem-estar corporal, 

mental e relacional. A iniciativa, sob a responsabilidade da Divisão de Recursos 

Humanos (Dihrur), por intermédio do Núcleo de Apoio Técnico Psicossocial 

(Nateps), recebeu elogios, por parte da diretoria executiva e servidores do 

escritório estadual da empresa. O Nateps, de acordo com seu planejamento, 

desenvolverá ações educativas e preventivas, no decorrer de 2010, inclusive 

com abrangência aos escritórios locais da empresa.

A programação, segundo a assistente social Lecina Lima, da Divisão de 

Recursos Humanos (Dirhur), Núcleo de Apoio Técnico Psicossocial (Nateps) 

obedeceu ao seguinte calendário: no dia 19, no período das 14 às 17 horas, 

aconteceu, na sala da Diruh, a “Blitz da Saúde”. Uma equipe do plano de saúde 

Hapvida realizou medição de pressão arterial, testes de glicemia e vacinação. 

Na tarde do dia 20, no auditório da Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

(SDA), o evento prosseguiu com a palestra da Médica Talita d' Aguiar Rosa, 

especialista em clínica médica, com foco nas doenças coronárias, causadas por diabetes, No auditório da SDA, das 9 ao meio dia, e  das 14 às 17 horas, a fisioterapeuta Elisabete 

obesidade, tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, estresse emocional e ocupacional, de Melo ministrou aulas de “Pilates” aos interessados nesta modalidade de educação 

dentre outras mazelas físicas e morais. O tema central foi “Cuidando do seu coração”. física. Ainda na quinta-feira, 21, a fisioterapeuta Helga Matos fez massagens (drenagem 

Já no dia 21, as ações aconteceram, durante todo o dia, como aplicação de técnicas, linfática relaxante) e hidratação facial, numa sala, localizada no primeiro andar do 

que visaram melhorar o bem-estar dos participantes, tendo por tema central escritório estadual da Ematerce. O atendimento dermato-estético ocorreu das 9h às 

“Movimentando a Vida”. Na parte da manhã, o educador físico Emanuel Torres Alves 12horas e das 14h às 17 horas.

percorreu as diversas salas do escritório estadual da Ematerce, promovendo práticas de 

ginástica laboral. 

                                                PROGRAMAÇÃO

E

Aulas de Pilates.

Sorteados que ganharam os serviços de limpeza de pele 
e drenagem linfática.

Aula de Pilates sob a orientação da Dra. Maria Teresa Costa Matos.
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Com apoio técnico da Ematerce, a Prefeitura Municipal de Aracati realiza, no próximo disso, a 'pretinha' 

dia 28, Dia Especial Sobre a Cultura da Mandioca. A intenção é apresentar a agricultores permite a colheita 

familiares de cinco comunidades locais a mais nova variedade da raiz, conhecida como n u m  t e m p o  

pretinha. A espécie tem excelente qualidade alimentar e nutricional, aliada a uma menor – cerca de 

produtividade que chega a ser 50 por cento superior em relação a outros tipos de u m  a n o  - ,  e  

mandioca. descascamento 

O Dia de Campo da Mandioca acontece na comunidade Lagoa dos Ferreira, em m a i s  r á p i d o ,  

Aracati, numa área de 1 hectare, aproximadamente,  e deve contar com a presença de f a c i l i t a n d o  o  

cerca de 20 produtores das proximidades, além de agricultores familiares de Beberibe. trabalho das casas 

Serão montadas estações ao longo da área, onde os produtores receberão informações de farinha”, ilustra 

técnicas sobre o cultivo da raiz. No ano passado, o cultivo da “pretinha” foi implantado Mesquita.

em 24 hectares do município. Por não exigir 

Gilson Mesquita, assessor das culturas de caju e mandioca, do escritório regional da maiores cuidados, 

Ematerce, em  Aracati, destaca as vantagens do cultivo desta variedade. Segundo ele, a o plantio da mandioca é um dos cultivos mais comuns realizados pelo homem do campo, 

espécie tem uma produtividade de até 15 toneladas por hectare plantado, contra as 10 considerado inclusive como cultura de subsistência no meio rural.

toneladas produzidas em área de igual tamanho com outros tipos de mandioca. “ Além 

Mandiocultura

ARACATI PROMOVE DIA ESPECIAL 
Cerca de 20 agricultores familiares da comunidade de Lagoa dos Ferreira, em Aracati, terão a oportunidade de vivenciar Dia de Campo da Mandioca, quando conhecerão os 
benefícios da variedade “pretinha”. O tipo possui vantagens que atrai o plantio como produtividade superior, precocidade na colheita e fácil descascamento.

Subsidiar informações relevantes Rural da Regional 

à assistência técnica e extensão rural M e i o - N o r te ,  o  

aos profissionais da área, com ênfase curso foi também 

aos recém-contratados, tendo em c r i a d o ,  p a r a  

mente uma postura voltada para o c a p a c i t a r  o s  

respeito ao meio ambiente. Esta foi a participantes a 

proposta do curso, realizado pelo i n i c i a r e m  u m  

escritório local da Ematerce, em projeto-piloto na 

Itapipoca, no dia 13 últ imo. comunidade Sítio 

Ministrado para sete agentes rurais e d o  M e i o ,  e m  

uma estudante da Escola Agrotécnica I tapipoca,  com 

de Umirim, o treinamento aconteceu aproximadamente 
Ematerce realizará um trabalho com nas dependências do escritório da 50  famí l ias .  O  
a comunidade Sítio do Meio, com empresa. projeto está voltado para o 
vistas a saber das suas intenções e Dentre os temas abordados, desenvolvimento da cultura do caju, 
assessorar, no que for preciso, dentro destacaram-se a “Capacitação sobre solicitado por agricultores da própria 
d e  v i a b i l i d a d e s  t é c n i c a s .  Metodologias Participativas” e comunidade, que, com o tempo, 
“Acreditamos numa extensão rural diversos tópicos ligados às culturas intencionam instalar uma minifábrica 
p a r t i c i p a t i v a ,  c o n t i n u a d a  e  do caju e da mandioca. Segundo para processamento do pedúnculo.
agroecológica,” finaliza.Itamar Frota, assessor de Crédito  Itamar Frota informa que a 

Itapipoca

METODOLOGIA PARTICIPATIVA É TEMA DE CURSO 
Sete agentes rurais da Ematerce, em Itapipoca, participaram de curso, no dia 13 último, sobre metodologia 
participativa. A proposta é criar uma interação, cada vez maior, entre o agricultor familiar e o agente rural, levando-se 
em conta um desenvolvimento sustentável. 

Capacitar técnicos e agricultores é uma das prioridades da 
Ematerce, com vistas à obtenção de resultados agropecuários 
satisfatórios.

Com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

do Ceará (SDA), a Ematerce inicia, a partir do dia 30 deste 

mês, a distribuição de sementes aos agricultores, 

cadastrados no Programa Distribuição de Sementes. 

Informou o responsável pela a Coordenadoria de 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Codaf), Engº 

Agrº Itamar Lemos Marques, que os primeiros 

agricultores, a receberem as sementes, foram os da 

região do Cariri, que já fizeram o plantio.

Lembrou o dirigente da SDA que  as sementes 

continuam estocadas e solicita a compreensão dos 

agricultores, para aguardarem o dia 30 de janeiro, 

quando acontecerá a liberação das sementes,  e as 

chuvas estiverem, definitivamente, regulares. Com essa 

tomada de decisão – disse -  evitam-se as perdas nas 

lavouras, caso haja longo período, sem chover.

Vale salientar que os extensionistas da Ematerce, 

além de distribuírem as sementes,  prestam orientações 

técnicas aos agricultores sobre o preparo do solo, o 

plantio correto das culturas, os tratos culturais 

necessários, a colheita sem muito desperdício e o 

armazenamento adequado da produção. 

EMATERCE INICIA DISTRIBUIÇÃO DE 

SEMENTES NO FINAL DE JANEIRO

GOVERNO DO ESTADO PAGA SERVIDORES EM UM ÚNICO DIA 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, 

divulgou nesta segunda-feira (18) o novo calendário de 

pagamento dos servidores públicos. A partir do dia 1º de 

fevereiro, os servidores receberão o vencimento referente a 

janeiro em um único dia. “Estamos cumprindo com a promessa 

anunciada anteriormente de reduzirmos gradativamente as datas 

para pagamento. Além disso estamos mais uma vez realizando 

algo Histórico em se tratando de folha estadual, pois nunca o 

Ceará teve solidez fiscal para tal feito”, argumenta o Secretário da 

Fazenda, Mauro Filho.

O benefício atenderá a 140 mil funcionários entre ativos, 

inativos e pensionistas. Em 2009, a folha estadual acumulou um 

valor de R$ 4,2 bilhões, tendo apenas o mês de dezembro fechado 

em R$ 340 milhões. Segundo ainda a nova tabela, o 13º salário 

deverá ser pago em 15 de julho (1ª parcela) e 15 de dezembro (2ª 

parcela).

Fernanda Teles (fernanda.teles@sefaz.ce.gov.br (85)3101 

9113/8891 2803)

Calendário de pagamento
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Dezenove assessores de crédito rural da Ematerce, estão participando, nos dias 21 e 

22 de janeiro, do Curso de Atualização SEAF/ATER 2010, no Centro de Treinamento em 

Extensão (Cetrex), em Caucaia-CE. Sob a responsabilidade do articulador da Rede de 

Financiamento e Proteção da Ematerce, José William Aquino, e tendo como instrutor, 

José Rui Ferreira, coordenador nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no 

Crédito Rural, os participantes recebem treinamento, para melhorarem a atuação da 

Ematerce, com seu ao público-alvo do campo.

Um dos objetivos da reciclagem é fazer com que o crédito rural e todas as políticas 

públicas da SAF (Secretaria da Agricultura Familiar), como o PAA (Programa de Aquisição 

de Alimentos), Merenda Escolar e Garantia Safra, dentre outros, dialoguem juntos”, 

explica José Rui Ferreira. Ele diz que o curso de atualização oportuniza, além do 

treinamento, que os assessores saiam capacitados, para disseminar os conhecimentos 

recebidos com os gerentes locais e todos os técnicos, envolvidos com crédito rural.

A Ematerce mantém, com o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), um 

convênio, com vistas a atender 115 mil agricultores familiares, em todo o Estado, com a 

atuação de 1000 técnicos, que também possuam habilitação na concessão do crédito 

rural. Atualmente, o número de profissionais, capacitados, em campo, é de 300. 

A intenção é - afirma Ferreira - que, até o início de 2011, esta totalidade seja 

alcançada. Frisa, ainda, que este trabalho será enfatizado, no Programa Territórios da 

Cidadania, onde prevalece a pobreza rural. O “Territórios da Cidadania”tem como 

objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de 

cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. “A 

atuação desses técnicos é de vital importância, para que esse público seja efetivamente 

atendido”, destaca o Coordenador Nacional de Ater no Crédito Rural.

Os participantes do Curso de Atualização SEAF/ATER 2010 recebem  um kit, contendo 

a relação de todas as políticas públicas, direcionadas ao público-alvo; manual orientador, 

para informatização de todos os dados, colhidos pelos técnicos, durante sua atuação; 

além do resultado do monitoramento, feito em novembro último, em municípios da 

região jaguaribana, pelo MDA, sobre ações desenvolvidas pela Ematerce, com 

agricultores familiares daquela área, no âmbito do crédito rural, mais especificamente 

do PRONAF “B”.
2006.

A programação de quinta-feira, 21, compreendeu considerações gerais sobre o 
Nesta sexta-feira, dia 22, o curso mostra, passo a passo, o preenchimento do 

relatório da monitoria na região jaguaribana; apresentação e debate do manual 
relatório de Ater grupal em suas diversas etapas; faz uma análise sequencial da Ater 

orientador para preenchimento de relatórios de Ater grupal; incorporaçõa do módulo ao 
grupal, por meio de relatórios, postados no sistema em 2009, e promove debate, sobre 

sistema SEAF/ATER, para reiniciar comunidades, no biênio 2010/2011, e discutir políticas 
o uso da ferramenta, para monitoramento e gestão das metas, contempladas no 

públicas da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), afora dados do Censo Agropecuário 
convênio Ematerce/MDA 2009/2010.

ASSESSORES DA EMATERCE PARTICIPAM DE RECICLAGEM
Objetivando melhorar, cada vez mais, o atendimento da Ematerce, no que concerne à concessão de crédito rural e acesso às políticas públicas da SAF, assessores de crédito 

rural da Ematerce participam de curso no Cetrex.

Crédito Rural

UM POUCO DA EMATERCE PRESTES A COMPLETAR 56 ANOS DE PLENA  ATUAÇÃO
O Serviço de Assistência público estadual, no caso a Ematerce, que iniciou suas atividades nos municípios de 

Técnica e Extensão Rural do Ceará Maranguape, Redenção e Quixadá. 

( E m a t e r c e )  i n i c i o u  s u a s  Atualmente, a Ematerce presta assistência técnica agropecuária e gerencial aos 

atividades, no ano de 1954, com a agricultores, por intermédio de 71 escritórios locais, 18 regionais, 15 postos avançados, 2 

d e n o m i n a ç ã o  d e  A N C A R  Centros de Treinamento, um em Capuan/Caucaia (Cetrex) e outro em Quixeramobim 

(Associação Nordestina de (Fazenda Normal), com abrangência em 181 dos 184 municípios do Estado. 

Crédito e Assistência Rural). Com foco na Agricultura Familiar, executa programas e projetos agropecuários, a exemplo 

Transcorridos alguns anos, o da Cajucultura, Bovinocultura de Leite, Ovinocaprinocultura, Garantia Safra, Vacinação 

Serviço de Extensão Rural do contra Febre Aftosa, Mandiocultura, Biodiesel, e outros de cunho social, visando 

Ceará ampliou sua abrangência e, no dia 16 de julho de 1976, foi transformado em empresa, proporcionar melhores condições de vida aos agricultores e suas famílias com um diferencial: 

com a aprovação da Lei 10.029, recebendo a denominação de Empresa de Assistência Técnica preservando os recursos naturais, com a prática da Agroecologia e a inclusão social, sem falar 

e Extensão Rural do Ceara – EMATERCE. do respeito à cultura e aos valores humanos de quantos vivem nas comunidades rurais.

A concentração de esforços dos agricultores e extensionistas, aliada ao apoio do Sem demérito aos presidentes anteriores, o presidente José Maria Pimenta, com ajuda 

governador Cid Ferreira Gomes e do secretário do Desenvolvimento Agrário, Camilo Santana, dos demais dirigentes da empresa, tem impulsionado as ações extensionistas, no meio rural, 

sem falar das importantes e necessárias parcerias, vem possibilitando a prestação de tanto na parte agrícola, quanto na pecuária. 

assistência técnica agropecuária e gerencial, no momento, a mais de 130 mil agricultores Em síntese, a Ematerce, ao longo de sua existência, vem semeando tecnologia no campo 

familiares. ao alcance de todos – como reza seu slogan – e transformando, para melhor,  a vida dos 

Destaque-se que os agricultores e suas famílias são participantes diretos, nesses quase 56 agricultores e de suas famílias, dando, assim, sua parcela de contribuição para atenuar a 

anos (completará no dia 16 de fevereiro de 2010) de pleno funcionamento de um órgão pobreza e evitar o êxodo rural.

Governador Cid Gomes vem dando total apoio às 
ações extensionistas da Ematerce no campo.

José Rui Ferreira (em pé), coordenador nacional de assistência técnica e extensão rural 
(ATER), no crédito rural.


