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Representando o secretário Camilo Santana, o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, entregou obras de abastecimento d’água a comunidades nos municípios de 
Uruburetama e Canindé. O investimento foi superior a 160 mil reais e traz benefícios para 100 famílias. 

GOVERNO ENTREGA OBRAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 
Entrega de Obras

GOVERNO ITINERANTE VISITA MORADA NOVA, ARARIPE E LAVRAS 
Morada Nova, Araripe e Lavras da Mangabeira serão sedes da administração estadual por um dia por ocasião da visita do governador Cid Gomes e secretariado como parte 

do Programa Governo do Estado na Minha Cidade. As visitas acontecem nos dias 27 de fevereiro, 1º e 2 de março de 2010. 

O governador Cid Gomes retoma, no final deste cerca de 20 agricultores familiares. Serão expostos 

mês, as visitas que sua administração realiza aos e vendidos produtos resultantes do cultivo 

municípios cearenses como parte do Programa protegido e Projeto Mandala (coentro, cebolinha, 

Governo do Estado na Minha Cidade. Nos dias 27 de beterraba, quiabo, alface e ovo de galinha caipira). 

fevereiro, 1º e 02 de março, as cidades de Morada Aquicultores do Açude Rosário, participantes de 

Nova, Araripe e Lavras da Mangabeira serão, uma unidade de beneficiamento de pescado, 

respectivamente, Capital do Estado por um dia. A trazem peixes para comercialização. O artesanato 

Ematerce participa do governo itinerante com a confeccionado com a palha da carnaúba, grande 

organização de feira da agricultura familiar, estande atrativo da região, também estará á venda. 

para atendimento de produtores e ao público em Técnicos da Ematerce, ligados a diversos 

geral, além do escritório móvel. segmentos da agricultura e pecuária, tirarão 

Na feira da agricultura familiar, produtores dos dúvidas e auxiliarão os interessados no estande da 

municípios visitados terão a oportunidade de expor empresa e no escritório móvel. Na Praça da 

e vender sua produção ao público. Em Araripe, por Cidadania, espaço montado em todas as 

exemplo, a Associação dos Cultivadores de localidades visitadas pelo Programa Governo do 

Mandioca, do Sítio Desapregado, já tem presença confirmada. Os associados levarão Estado na Minha Cidade, a população contará com emissão de documentos, cortes de 

produtos advindos da mandioca, como: goma fresca, tapioca, fubá para bolo. cabelo, orientações sobre saúde bucal e distribuição de preservativos, além de 

Produtores de mel e hortigranjeiros orgânicos também estarão presentes. medição de pressão arterial e exames de glicemia.

O escritório da Ematerce, em Lavras da Mangabeira, organizará a feirinha com 

respectivamente, além do omunidades de Ipueiras, em Uruburetama, e 
presidente da Associação Cachoeira Cercada, em Canindé, foram atendidas, C d o s  M o r a d o r e s  d a  nos dias 18 e 19 de passados, com sistema de 
Comunidade de Ipueiras, abastecimento d'água, beneficiando um total de 100 
Reges Dourado.famílias nas duas localidades. A inauguração das obras foi 

acompanhada pelo presidente da Ematerce, José Maria 

Pimenta, representando o secretário do Desenvolvimento 
Em Cachoeira Cercada, Agrário, Camilo Santana. Para fazer a água chegar às 

comunidade situada em comunidades, o Governo do Estado, por intermédio do 
Canindé, a chegada da Projeto São José Agrário, investiu mais de 160 mil reais.
á g u a  b e n e f i c i o u  3 2  Na última quinta-feira, 18, os moradores da 
famílias, a um custo de comunidade de Ipueiras, em Uruburetama, receberam com 
R$82.800,00. Alí, a rede de festa a chegada da água ao local. Sessenta e duas famílias da 
abastecimento d'água de localidade contam agora com o precioso líquido para 
2.525 metros de extensão afazeres domésticos e consumo. Nesta primeira etapa, que 
chega a 38 residências. custou R$ 81.174,55, foram realizados os trabalhos de 
Foram instalados um captação, armazenamento e tratamento da água, além da 
sistema de captação de construção de um chafariz. Na segunda etapa, cujos 
água com flutuador e duas recursos serão liberados, em março, 62 ligações 
bombas centrífugas com domiciliares serão feitas ao longo de 4.500 metros da rede 
potência de 3,0 CV, além de distribuição de água.
de sistema de filtragem e José Maria Pimenta, presidente da Ematerce, falou da 

À inauguração da adutora de Cachoeira Cercada, tratamento composto por clorador de pastilha e filtro de satisfação de estar entregando uma obra importante para 
estavam presentes, além do presidente da Ematerce, o pressão. O reservatório possui capacidade de aquela comunidade, promovendo uma melhoria de vida 
presidente do Serviço de Abastecimento de Águas e armazenamento de 15 metros cúbicos. Em nome da substancial aos moradores de Ipueiras. “É o fim de uma 
Esgotos (SAAE) de Canindé, Heitor Pessoa, o chefe de comunidade, o presidente da Associação de Moradores atividade enfadonha que fazia parte do dia-a-dia de vocês, 
gabinete da Prefeitura, Michel Brito, o coordenador de Cachoeira Cercada, Sebastião Santos Silva, carregando latas de água na cabeça por longas distâncias”, 
regional da Ematerce (Sertões de Canidé), Onézimo agradeceu a iniciativa, frisando ser aquela uma disse. Acompanhando o Presidente da Ematerce, estavam 
Pereira, o vice- presidente do Sindicato dos Trabalhadores demanda antiga dos moradores. “Agora podemos dizer o prefeito de Uruburetama, Gilvan Nunes, o secretário de 
Rurais de Canindé, sr. Zezito, afora outras lideranças da que teremos uma vida mais digna com essa obra que o Agricultura local, Roberto Aguilar, os prefeitos de Itapajé e 
comunidade local.Governo do Estado nos entrega”, ressaltou Sebastião.Tururu, Francisco Marques e Nonato Marinho, 

CACHOEIRA CERCADA

C

Governador . Cid Ferreira Gomes

À direita da foto, o
de abastecimento d’água na comunidade de Cachoeira Cercada.

 presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, testa o sistema
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Aproveitamento do Solo

PALMA FORRAGEIRA É ADOTADA POR AGRICULTORES CEARENSES
Em Limoeiro do Norte, a solução para o aproveitamento do solo e transformação da 

produção agrícola em alimento, não só para consumo humano, mas para os animais, veio 

por meio do plantio da palma forrageira. Através das técnicas repassadas pela Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematerce) e da entrega da própria palma, hoje, oito 

agricultores familiares resolveram plantá-la em suas terras. A técnica Ivana Maia, da 

Ematerce de Limoeiro, diz que a ideia de incentivar o plantio da palma em vários 

municípios do Ceará, se deve ao fato dela ser ideal para regiões em que o sol seja intenso. 

O bom rendimento dessa cultura está climaticamente relacionado com temperaturas 

de 25°C durante o dia e 15°C durante a noite, precipitação pluviométrica de 400 a 800 mm 

anuais e umidade relativa do ar acima de 40%, porém, suporta as temperaturas altas do 

sertões. 

Além disso, ela ressalta a importância do projeto para o agricultor familiar que, muitas 

vezes, não tem conhecimento sobre as vantagens deste cultivo. “Nosso principal objetivo 

é reduzir os custos do agricultor na alimentação animal”, explica Ivana. Futuramente, ela 

pretende ensinar aos agricultores outras formas de aproveitamento da palma.

É preciso lembrar que esta é uma cultura relativamente exigente na qualidade do solo, 

já que precisa de solos férteis, planos e profundos. É fundamental que esses solos tenham pode ser repassada. A expectativa da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), por 
boa drenagem, uma vez que o encharcamento causa a morte da planta. Depois que o meio da Ematerce, é que dentro de dois anos, apenas em Limoeiro do Norte, outros 100 
agricultor recebe as palmas da Ematerce, ele fica responsável pelo plantio. agricultores façam parte do projeto.

No caso de Limoeiro, a prefeitura entra com ajuda do trator para preparar o solo. Com 

um ano, o agricultor já pode realizar o primeiro corte. A partir do segundo ano, a palma já Assessoria de Comunicação da SDA.

Capacitação

ESCOLA ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA CAPACITA SERVIDORES 
Encerra-se, nesta sexta-feira, 26, no auditório da Estadual do Ceará (Uece). Para  o Curso de 

Secretaria Estadual de Infraestrutura, o Curso de Planejamento e Organização de Eventos, realizado 

Técnicas de Redação Oficial, promovido pelo Governo também, no mesmo período e local, pela Escola de 

do Estado, por intermédio da Escola de Gestão Pública Gestão Pública do Estado do Ceará, a Ematerce indicou 

do Estado do Ceará (EGP). Um total de 40 servidores, de o coordenador de eventos, lotado na Assessoria de 

secretarias estaduais e de algumas organizações da Comunicação (Ascom), jornalista Francisco Edilmo 

administração pública direta e indireta, participou Gomes Gurgel.

dessa capacitação. Pela Ematerce, o assessor de 

comunicação e ouvidor, 

jornalista Antonio José de Versando sobre técnicas de redação oficial, o curso 

Oliveira. abordou os seguintes assuntos: 10 mandamentos do 

O curso, com 40 horas- Redator; Fenômeno da Variação Linguística;  

aula, iniciado no dia 22 último, Construção do Sentido do Texto; Registro Formal da 

foi ministrado pela professora Variedade Culta; Estudo de Gêneros Textuais; 

Lívia Maria Carvalho Cunha, Pronomes de Tratamento: usos e respectivas 

graduada em Letras, com abreviaturas;  Gênero Ofício e outros gêneros textuais. 

licenciatura em Português e 

Inglês, pela Universidade 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A Ematerce, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Porteiras-CE e Instituto 

Agropolos, ministrou, no período de 08/02/2010 a 12/02/2010, o 2º Curso Básico em Apicultura. O treinamento 

possibilitou a capacitação de 18 agricultores familiares e 3 agentes rurais, que receberam ensinamentos teóricos e 

práticos durante 40 horas/aula.

Segundo o assessor regional em Apicultura, na região Cariri-Leste, Olavo Barreira, os participantes elogiaram a 

iniciativa da Ematerce e dos órgãos parceiros pelo fato de ampliarem seus conhecimentos sobre a criação racional de 

abelhas, inclusive com detalhes da cadeia produtiva do mel. Ressalte-se que, em Porteiras, a apicultura vem, a cada 

dia, tornando-se uma atividade rentável e uma fonte alternativa de renda para os agricultores familiares, assistidos 

pela Extensão Rural do Ceará.

AGRICULTORES PARTICIPAM DE CURSO EM APICULTURA 
Curso Básico em Apicultura, ministrado para agricultores familiares, atinge objetivos. 

Porteiras

Professora Lívia Maria 
Carvalho Cunha e 

servidores estaduais 
de diversas organizações.

Agricultores e agentes rurais ampliam conhecimentos 
sobre apicultura. 


