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INAUGURADO POSTO AVANÇADO DA 
EMATERCE EM CAPISTRANO

O agricultor de base familiar de Capistrano, município situado no Maciço de Baturité, conta, desde a última sexta-feira, 26, com um Posto Avançado da Ematerce na localidade.  A 

abertura da unidade facilitará o acesso às políticas públicas para o meio rural  e ampliará o atendimento aos produtores.

Encerrou-se, no dia 26 de fevereiro último, na Escola Agrícola de Croatá, região da Ibiapaba, mais um curso, 

promovido pela Ematerce, gerência regional da Ibiapaba, com a participação de 20 técnicos de nível médio 

(bolsistas da FUNCAP), lotados naquela região. Os treinandos receberam instruções sobre planejamento 

participativo das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) para as comunidades rurais, situadas nas 

áreas de microbacias hidrográficas.

Segundo o gerente regional, Engº Agrº Cícero Teles Costa Pereira, esse evento teve como instrutores 

Francisco Carlos Dias e Maria Isalzete Pontes LIma, ambos servidores da Ematerce na Ibiapaba. Ressalte-se o 

apoio da Prefeitura Municipal de Croatá e, em especial, do Secretário Municipal do Desenvolvimento Rural, 

daquele município, Domingos Ramos Felinto, que disponibilizou toda a infraestrutura da Escola Agrícola de 

Croatá.

EMATERCE PROMOVE CURSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Prefeitura de Croatá-CE deu apoio ao curso de planejamento participativo em Ater. 

Ibiapaba

O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, a b ra n g ê n c i a  m a i o r,  

inaugurou, na última sexta-feira, 26, um Posto Avançado permitindo a todos o 

da empresa, em Capistrano, no Maciço de Baturité. A a c e s s o  à s  p o l í t i c a s  

abertura da unidade traz mais comodidade ao agricultor públicas para o meio 

familiar, evitando o deslocamento a municípios vizinhos rural.

para ser atendido. À solenidade de abertura, estavam 

presentes o prefeito de Capistrano, Cláudio Saraiva, o 

gerente regional da Ematerce, Francisco Olegário Guedes Após a inauguração do 

Rocha, além de representantes de trabalhadores rurais, Po sto  Ava n ça d o  d a  

agricultores e autoridades do município. E m ate rc e ,  P i m e nta ,  

A instalação do Posto Avançado, em Capistrano, foi a c o m p a n h a d o  d o  

viabilizada pela participação da prefeitura local na Prefeito de Capistrano, 

iniciativa, que cedeu instalações físicas, dois funcionários v i s i t o u  a  F e i r a  d a  

(auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais), Agricultura Famil iar,  

pagamento de despesas com água, luz e internet, além da realizada semanalmente, 

cessão de 100 litros de combustível/mês. A Ematerce às sextas-feiras, na Praça 

entrou com o mobiliário, 03 agentes rurais, 01 técnico da Estação. Ali, cerca de 

agrícola e o engenheiro agrônomo Aílton Silveira, que 40 comunidades que têm 

coordenará as atividades do posto. n a  a g r i c u l t u r a  s u a  

“A Ematerce é do agricultor e tem que estar perto p r i n c i p a l  f o n t e  d e  

dele”, disse José Maria Pimenta durante o discurso subsistência expõem e 

inaugural. O presidente da Ematerce lembrou que a vendem seus produtos. 

instalação do posto em Capistrano funcionará como um As mercadorias vão desde frutas e hortaliças cultivadas 

ponto de apoio ao produtor rural para ser requisitado na região, passando por produtos advindos da 

sempre que necessário. “A razão da nossa existência é mandioca, como tapiocas, goma e beiju, até artesanato e 

prestar assistência técnica ao agricultor e é para isso que animais (bovinos, caprinos e suínos).

estamos aqui”, frisou. Sebastião Ferreira, um dos expositores, destaca a 

Em breve pronunciamento, o prefeito de Capistrano, importância da feira como mais um incentivo ao 

Cláudio Saraiva, contou da felicidade com a reabertura da escoamento de sua produção. “Este espaço é muito 

unidade, desativada nos anos 90, durante o processo de importante para que a gente possa vender diretamente 

reestruturação pelo qual passou a Ematerce. “A ao freguês o que produz, sem a presença de 

inauguração deste posto era um anseio meu desde a intermediários”.

época de campanha e não medi esforços, para que se O município de Capistrano está localizado no Maciço 

tornasse realidade”, complementou Saraiva. A de Baturité, a 100 quilômetros de Fortaleza. A região 

apresentação da equipe que prestará serviços no Posto possui um dos melhores solos para a agricultura, 
compostos por solos de Aluvião e outras manchas. Milho, 

Avançado de Capistrano foi feita por Olegário Rocha, predominando o Podzólico Vermelho – Amarelo, com um 
feijão, mandioca, caju e banana são as culturas mais 

gerente regional da Ematerce. Rocha garantiu aos percentual de 60 por cento, ideais para a exploração da 
exploradas na região por agricultores da base familiar.

presentes que o atendimento, a partir de então, será feito cultura do milho. Brunos não cálcicos correspondem a 30 

de forma mais efetiva e, consequentemente, terá uma por cento deste total e os 10 por cento restantes são 

             FEIRA

A direita da foto, o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta e o coordenador regional do
Maciço de Baturité, Francisco Olegário Guedes Rocha. A esquerda, Ailton Silveira, responsável 
pelo posto avançado, e o prefeito de Capistrano (camisa vermelha), Cláudio Saraiva.

José Maria Pimenta visita a Feira da Agricultura Familiar, em 
Capistrano, na companhia do gerente regional do Maciço de 
Baturité, Olegário Rocha.
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A cidade de Quixadá sediou, no dia 26 de fevereiro último, o I Seminário de Apicultura zootecnista da SDA. 

do Sertão- Central. A iniciativa da Confederação Brasileira de Apicultura (CBA) e Dentre os quais, estão 

Federação Cearense de Apicultura (Fecap) contou com o apoio do Governo do Estado, por o  m e l h o r a m e n t o  

intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Ematerce, Sebrae, Cearapi, genético de rainhas 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Prefeitura de Quixadá, BNB “Apis mell i fera” e 

e Banco do Brasil. projetos como Fecop, 

O encontro reuniu 521 apicultores de 36 municípios cearenses para discutir Fedaf e Consad, todos 

estratégias de crescimento e fortalecimento do setor de uma maneira geral. O mel co m  fo co  p a ra  o  

brasileiro, principalmente o produzido no Nordeste, levando-se em consideração agricultor familiar.

padrões de exigência internacional, é considerado o mais puro do mundo, livre de A s  l i n h a s  d e  

agrotóxicos, impurezas e resíduos de antibióticos. créditos disponíveis 

O diretor de comunicação da Fecap, Paulo Airton de Macedo, discorreu sobre práticas para o setor apícola e 

de manejo, armazenamento de produtos apícolas e associativismo, como principais as formas de como 

elementos para a valorização da matéria-prima apícola, exportada principalmente para obtê-las foram o tema 

Estados Unidos e Europa. Paulo Levy, zootecnista, empresário e proprietário da Cearapi, central da palestra de Raimundo Neto, gerente do BNB na cidade do Crato, que 

ressaltou a posição privilegiada do Brasil, notadamente da Região Nordeste, devido ao aproveitou ainda para discorrer sobre sua experiência pessoal como apicultor.

consumo mundial do mel brasileiro. O I Seminário de Apicultura do Sertão-Central contou ainda com as presenças do 

Os principais projetos, voltados para o setor que vêm sendo desenvolvidos pelo Ministro da Previdência Social, José Pimentel, do Prefeito de Quixadá e do Secretário de 

Governo do Estado, foram expostos aos participantes do seminário por Crisanto Araújo, Agricultura do município, Rômulo Carneiro e Eleni Lima, respectivamente além do ex-

médico veterinário e assessor estadual de apicultura no âmbito da Ematerce, e Igor Reis, prefeito do município, Ilário Marques e da deputada estadual Raquel Marques.

Quixadá

1º SEMINÁRIO DE APICULTURA DO SERTÃO-CENTRAL 
Quinhentos agricultores de 30 municípios cearenses participaram do I Seminário de Apicultura do Sertão-Central, em Quixadá, no dia 26 de fevereiro ultimo. O tema central foram 

as estratégias de crescimento e fortalecimento do setor. 

8 de março: Dia Internacional da Mulher

ORIGEM milhão de pessoas, na Áustria, Dinamarca, Alemanha e 

 A idéia da existência de um dia internacional da Suíça.

mulher foi proposta na virada do século XX, no contexto Poucos dias depois, a 25 de Março de 1911, um 

da Segunda Revolução Industrial, quando ocorre a incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist mataria 146 

incorporação da mão-de-obra feminina em massa, na trabalhadores - a maioria costureiras. O número elevado 

indústria. As condições de trabalho, frequentemente de mortes foi atribuído às más condições de segurança do 

insalubres e perigosas, eram motivo de frequentes edifício. Este foi considerado como o pior incêndio da 

protestos por parte dos trabalhadores. As operárias em história de Nova Iorque, até 11 de setembro de 2001. Para 

fábricas de vestuário e indústria têxtil foram Eva Blay, é provável que a morte das trabalhadoras da 

protagonistas de um desses protestos contra as más Triangle se tenha incorporado ao imaginário coletivo 

condições de trabalho e os baixos salários, em 8 de Março como sendo o fato que deu origem ao Dia Internacional 

de 1857, em Nova Iorque. da Mulher.

Muitos outros protestos ocorreram nos anos Na Rússia, as comemorações do Dia Internacional da 

seguintes, destacando-se o de 1908, quando 15.000 Mulher foram o estopim da Revolução russa de 1917. Em 

mulheres marcharam sobre a cidade de Nova Iorque, 8 de março de 1917 (23 de fevereiro pelo calendário 

exigindo a redução de horário, melhores salários e direito juliano), a greve das operárias da indústria têxtil contra a 

ao voto. fome, contra o czar Nicolau II e contra a participação do 

O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado país na Primeira Guerra Mundial precipitou os 

em 28 de Fevereiro de 1909 nos Estados Unidos da acontecimentos que resultaram na Revolução de 

América, por iniciativa do Partido Socialista da América. Fevereiro. Leon Trotsky assim registrou o evento: “Em 23 

Em 1910, ocorreu a primeira conferência internacional de fevereiro (8 de março no calendário gregoriano) 

de mulheres, em Copenhaga, dirigida pela Internacional estavam planejadas ações revolucionárias. Pela manhã, a 

Socialista, quando foi aprovada proposta da socialista despeito das diretivas, as operárias têxteis deixaram o 

alemã Clara Zetkin, de instituição de um dia internacional trabalho de várias fábricas e enviaram delegadas para 

da Mulher, embora nenhuma data tivesse sido solicitarem sustentação da greve. Todas saíram às ruas e a 

especificada. No ano seguinte, o Dia Internacional da greve foi de massas. Mas não imaginávamos que este ‘dia 

Mulher foi celebrado a 19 de Março, por mais de um das mulheres’ viria a inaugurar a revolução”. 

Estimada colaboradora ematerciana,

No transcurso do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, em meu nome e da diretoria executiva da Ematerce, 

num merecido reconhecimento pelos diversos e importantes papéis que a mulher desempenha na sociedade, 

parabenizo-a pela sua dedicação,  pelo seu profissionalismo e por ajudar a consolidar a imagem do serviço de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará.

Neste dia,  receba também todo o respeito,  admiração e carinho das pessoas que sabem valorizá-la, como 

mulher e, acima de tudo, pelo muito que você representa,  na formação e educação da humanidade, além da luta 

por seus ideais, por um mundo solidário, justo e no qual todo ser humano, independentemente de raça, cor, credo, 

nível cultural e social tenha voz e vez. 

Que continue um símbolo de compreensão, meiguice e força de vontade, frente aos desafios da existência e da 

renúncia de interesses particulares em prol do bem coletivo. 

FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER!

JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA

Presidente da Ematerce

Médico Veterinário, Crisanto Alves, assessor estadual da Ematerce 
em Apicultura.
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EMATERCE E EXTENSIONISTAS PERDEM 
COLABORADOR EXEMPLAR 

A Ematerce, mais uma vez, está de familiar e quanto na funcional, deixou os amigos e os familiares um homem 

luto pelo falecimento, domingo s e u s  c o l e g a s  d e  t r a b a l h o  de caráter, de conduta exemplar, 

ú l t imo,  28 ,  do  seu  ef ic iente  inconformados e entristecidos, cumpridor fiel das obrigações de casa 

colaborador, Vicente Caetano de Lima, sobretudo por tratar-se de uma e do trabalho, além de estimado, 

vítima de AVC, após submeter-se, no pessoa simples, bem-humorada, respeitado e valorizado por quantos se 

hospital Antonio Prudente, em estimada pelos companheiros de s e n t i a m  h o n r a d o s  c o m  s u a  

Fortaleza, no dia anterior, a uma trabalho, amigos e familiares, convivência. À família enlutada, os 

cirurgia no coração. e d u c a d a ,  é t i c a ,  p r e s t a t i v a ,  pêsames de quantos fazem parte da 

Vicente Caetano, lotado no trabalhadora, criativa e que não se família ematerciana.

escritório estadual da empresa, no limitava a fazer somente o que era da 

setor de protocolo, era responsável sua competência.

pelo recebimento e distribuição de O falecimento inesperado do ex- Vicente Caetano, nasceu, no 

documentos, endereçados à Ematerce colega ematerciano, Vicente Caetano, município de Meruoca, no dia 5 de 

e por ela expedidos aos 71 escritórios deixa um vazio na convivência familiar maio de 1951. Filho de Gabriel Ferreira 

locais e 18 regionais, afora os e na Ematerce, empresa para a qual Lima e de Maria Caetano Lima, era 

encaminhados aos órgãos públicos e deu o melhor de si, trabalhando, casado com a Sra. Maria Monteiro 

privados dos três poderes constituídos diariamente, mais de 8 horas, uma vez Lima e desta união nasceram três 

nos âmbitos federal, estadual e que chegava, às 6 horas e somente filhos: Sílvia Helena Monteiro de Lima 

municipal. Nasceu, no município de batia o ponto às 17 horas, numa prova (nascida em 11.01.1976), Vicente 

Meruoca, no dia 5 de maio de 1951, e inconteste de que gostava do Savage (1º/05/1979) e Sharlene 

ingressou, na Ematerce, no dia 2 de ambiente de trabalho e dos que Monteiro de Lima (20.09.1982).

junho de 1975. compartilhavam sua amizade sincera.

 A morte inesperada daquele que, Com a lamentada partida de 

em vida, foi exemplar, tanto na vida Vicente Caetano, perdem a Ematerce, 

                       PERFIL

AO AMIGO VICENTE CAETANO, O SENTIDO ADEUS
comunicativo e “pau pra toda obra”, como se diz na gíria, afora amigo sincero e de conduta O falecimento do ex-colega ematerciano, Vicente Caetano, 
exemplar no emprego e na vida familiar. Era querido por todos os ematercianos, domingo último, 28 de fevereiro de 2010, pegou-me de 
sobretudo pelos que conviviam no seu dia-a-dia. Em síntese, ensinava mais com os surpresa, pois me encontrava fora da empresa, 
exemplos do que com as palavras.participando de um curso, e não sabia que se tinha 

O amigo Vicente Caetano era incansável em seu trabalho e atencioso com as pessoas submetido a uma cirurgia do coração, no hospital Antonio 
que dele se aproximavam, independentemente de privar ou não de seu círculo de Prudente, em Fortaleza, e, no dia seguinte, um AVC 
amizade. Tristeza não era com ele. Gostava de brincar com as pessoas mais íntimas, (Acidente Vascular Cerebral) fulminante vitimou-o.
provocando-as a sorrirem de suas “tiradas” hilariantes. Era uma pessoa agradável, O amigo mudou-se, para o além, aos 58 anos, fora do combinado, como se refere o 
respeitadora e que conhecia seus limites funcionais na empresa. Sempre cumpriu suas apresentador de Televisão, compositor, escritor e poeta Rolando Boldrin, ao mencionar, 
tarefas com profissionalismo.em seu programa Sr. Brasil, os nomes dos amigos ou conhecidos que falecem antes dos 70 

Ao final desta mensagem-póstuma para quem aprendi a gostar, a admirar pela anos de idade.
simplicidade, a tê-lo como amigo sincero, a respeitá-lo pela criatura humana maravilhosa Na verdade, a morte de Vicente Caetano causou-me tristeza e, ao mesmo tempo, 
e pelo trabalhador modelo, resta-me, apenas, dar-lhe o meu sentido adeus, dizendo-lhe: saudades daquele com o qual sempre brincava, jocosamente, ao chegar à Ematerce, 
Vicente, o essencial é que você continuará vivíssimo, na mente e no coração, de quem teve batendo à porta de sua sala de trabalho, falando-lhe bem alto: Acorda, cara, vamos 
a honra de lhe querer bem e de reconhecê-lo uma figura humana sensacional e que, nesta trabalhar. Se não quiser trabalhar, diga-me. É que ele chegava mais cedo do que minha 
vida, somente praticou o bem.pessoa e era responsável, dentre várias atividades, pela entrega dos jornais a mim e à 

Amigo Vicente, aí de cima, saiba que continuarei tirando-lhe o chapéu.Valeu mesmo a diretoria executiva e afixar cartaz, folder, recortes de jornal no flanelógrafo. Fazia questão 
sua passagem por esse planeta.Parafraseando a imortal escritora e poetisa Cecília também de ligar o televisor, para que eu assistisse ao Bom Dia Brasil e aos jornais 
Meireles, tenho a certeza de que, ao chegar ao céu e ao bater à sua porta, como que a televisivos locais.
pedir licença para entrar, São Pedro, conhecedor de suas ótimas ações na Terra, disse: Hoje, ao passar defronte à sua ex-sala, repeti a ação, acima citada, como homenagem-
“Entre, Vicente, você não precisa pedir licença”.póstuma ao amigo e colega de trabalho, cuja ausência física sempre a sentirei. Vicente foi 

um colaborador ematerciano competente, criativo, bem-humorado, educado, ético, Antonio José de Oliveira - Assessor de Comunicação e Ouvidor da Ematerce

BOVINOCULTURA DE LEITE É TEMA DE ENCONTRO NA REGIÃO NORTE
Mucambo e Forquilha, municípios da Região Norte, realizaram, nos dias 24 e 25 últimos, encontros para discutir temas ligados à bovinocultura do leite.

Revitalizar a Cadeia Produtiva do Leite e promover a divulgação dos programas de Distribuição de Tanques de Resfriamento e do Leite Fome Zero. Estes foram os principais temas 

discutidos, durante o I e III encontros de Bovinocultura do Leite, realizados nos dias 24 e 25 de fevereiro último, nos municípios de Mucambo e Forquilha, respectivamente. Os 

eventos foram promovidos pela Ematerce Regional Norte (Sobral).

Na ocasião em que estavam presentes diversos produtores de leite de base familiar, foi inaugurado o tanque de resfriamento de leite de Pocinhos, distrito localizado no município 

de Forquilha. Esse era um grande anseio da comunidade local que há tempos não media esforços para conseguir o benefício, viabilizado através de parceria entre a Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA), Ematerce e Secretaria Municipal de Agricultura e que permitirá um salto de qualidade na vida dos moradores da comunidade.

Além de diversos produtores de leite de base familiar, os encontros contaram também com a presença de representantes da Ematerce local e regional, SDA, Sindicato dos 

Trabalhadores (as) Rurais (STTR), Ceat e autoridades locais. 

Antonio José de Oliveira


