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O Governo do Estado do Ceará, por intermédio da possuem “kit” cavalete e 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) entregou, hidrômetro, tipo taquímetro 

no dia 10 último, cinco sistemas de abastecimento d’água, padrão Cagece. Foi construído 

no município de Boa Viagem, no Sertão-Central. José também um reservatório 

Maria Pimenta, presidente da Ematerce, e o secretário elevado em anéis pré-moldado 

adjunto da SDA, Antonio Amorim, representando o titular e o sistema de tratamento 

da pasta, Camilo Santana, fizeram a inauguração das obras d’água é feito por meio do 

nas comunidades de Bom Jesus III, Cais e Saco, Sítio dos clorador de pastilhas e filtro em 

Bezerra, Massangana e Barriguda, beneficiando 155 aço inoxidável. Duas bombas 

famílias, num custo total superior a R$ 440 mil. centrífugas com 1,0 cv de 

As obras fazem parte do Projeto São José Agrário que p o t ê n c i a ,  c a d a ,  s ã o  

visa levar água encanada e tratada a comunidades, que, r e s p o n s á v e i s  p e l o  

até então, dependiam de poços artesianos, ou obrigadas a  bombeamento da água.

caminhar longos percursos, para obter água. “Nossa “A preocupação maior da 

história é agora dividida em duas: antes e depois da administração Cid Gomes é 

chegada da água em nossas casas. Traz mais conforto para trazer melhorias de vida, para 

nossa vida”, informou o presidente da Associação dos o s  m e n o s  f a v o r e c i d o s ,  

Moradores de Bom Jesus III, José Hermiro de Souza, mais p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  a  

conhecido como Raimundo do Delziro. população rural, sempre tão 

A um custo de R$ 79.999,96, o sistema de carente de benefícios”, disse 

abastecimento d’água na comunidade beneficia 29 Pimenta, na inauguração da rede adutora de Sítio dos Antonio Amorim, foi o responsável pela entrega das obras 

famílias. No Assentamento Cais e Saco, cerca de oito Bezerra, comunidade situada a 48 quilômetros da sede do de abastecimento d’água em Massangana e Barriguda. O 

quilômetros distante da sede de Boa Viagem, o município. O presidente da Associação dos Pequenos beneficio assiste 74 famílias, nas duas localidades, a um 

abastecimento d’água chega para 11 famílias, com Agricultores da localidade, Almir Bezerra do Vale, lembrou custo de R$ 91.987,91 e R$ 91.993,57, respectivamente.

investimento de R$ que o que antes era apenas um sonho, uma luta da A comitiva do secretário adjunto  e do presidente da 

86.340,80. Lá, a comunidade por melhores dias, havia-se tornado Ematerce foi composta pelo secretário de Agricultura de 

água é captada por realidade, “a lata d’água na cabeça, agora, é coisa do Boa Viagem, Jonas Vieira; dos gerentes regional e local da 

u m  p o ç o ,  j á  passado”. Vale agradeceu a iniciativa do governo em trazer Ematerce, Onézimo Pereira e Nercides Oliveira; do técnico 

existente, com rede aquela benfeitoria para a comunidade. A rede de adução, da Ematerce, Sidônio Fragoso, além do coordenador 

de adução de 679 em Sítio dos Bezerra, custou R$ 92 mil aos cofres públicos, regional do Projeto São José, Renato Carvalho, e do  

metros. gerando o conforto da água tratada e encanada para 41 jornalista João Maroto, da assessoria de comunicação da 

A s  l i g a ç õ e s  famílias. Ematerce.

d o m i c i l i a r e s  O secretário ajunto do Desenvolvimento Agrário, 

COMUNIDADES GANHAM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
Cento e cinqüenta e cinco famílias de cinco comunidades do município de Boa Viagem, a 217 quilômetros de Fortaleza, foram beneficiadas com sistemas de abastecimento d’água, 

inaugurados, no dia 10 último, pelo secretário adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), Antonio Amorim, e pelo presidente da Ematerce, José Maria 

Pimenta.

Boa Viagem

Com o objeivo de padronizar procedimentos apresentação do cartão magnético, que agora 

no que se refere ao abastecimento de veículos passa a ser chamado de Ecofrotas, foi 

com cartão magnético, a Ematerce está visitando implantado pelo Governo do Estado, em toda 

escritórios regionais espalhados pelo Estado sua frota, desde agosto de 2009. A prática 

Funcionários dos escritórios regionais da consiste no abastecimento na rede 

Ematerce de Itapipoca (Meio Norte) e Aracati c r e d e n c i a d a  E c o f r o t a s ,  m e d i a n t e  

(Litoral Leste) foram alvo de treinamento sobre apresentação do cartão do veículo – cada 

abastecimento da frota de veículos com cartão automóvel possui uma tarjeta própria-, 

magnético, realizado nos dias 25 de fevereiro e 5 matrícula e senha do servidor. “Este 

de março último, respectivamente. A iniciativa treinamento nos possibilitará um correto 

da Divisão Administrativa (Divad), da Ematerce, é gerenciamento da nossa frota, bem como de 

percorrer todos os escritórios regionais da medidas que possibilitem o uso correto deste 

empresa espalhados pelo Ceará, instruindo o sistema”, destaca Benedito Gérson, gerente da 

pessoal nas diversas situações do dia-a-dia, Divad.

padronizando procedimentos quanto ao Na próxima quinta-feira, 11, será a vez dos 

abastecimento de veículos. As visitas estão funcionários da Região Metropolitana de 

sendo acompanhadas pelos facilitadores Lisboa Fortaleza, compreendida pelos municípios de 

Bonfim e Cláudio Junior. Maranguape, Caucaia, Pacajus e Cascavel 

O fornecimento de combustível mediante a receberem o treinamento. 

EMATERCE TREINA FUNCIONÁRIOS SOBRE 
ABASTECIMENTO DA FROTA 

Beberibe: 
AGRICULTORES E TÉCNICOS PARTICIPAM DE MISSÃO TÉCNICA 

Na última sexta-feira, 5 de março 2010, vinte e dois agricultores familiares do 

município de Beberibe e técnicos do escritório local da Ematerce participaram de 

missão técnica ao Centro Nacional de Pesquisa em Agricultura Tropical – CNPAT - 

unidade de Pacajus-CE, com o objetivo de conhecer as novas tecnologias 

disponíveis, para o processamento do pedúnculo do caju, principalmente para 

fabricação de cajuínas, sucos e polpas, além de processamento da castanha.

 Na Embrapa Pacajus, técnicos e agricultores foram recebidos pelo chefe 

daquela unidade, Raimundo Nonato, que deu as boas-vindas ao grupo e 

conduziu-os ao viveiro e à unidade de processamento de frutas e castanha, onde 

receberam as instruções sobre a fabricação de cajuínas, polpas, sucos de caju e 

processamento da castanha pelos profissionais Justino, Marinho, David e 

Wellington.

 Segundo o gerente local da Ematerce, em Beberibe-CE, Engº Agrº José Adail 

Paulino de Brito, os agricultores familiares ficaram satisfeitos com a visita, haja 

vista que o município de Beberibe possui uma produção significativa de 

pedúnculo de caju e castanha, porém ainda não despertou para o processamento 

de sua produção. Essa missão técnica realizou-se, devido ao convênio entre a 

Ematerce, por intermédio assessor estadual da cajucultura, no âmbito da 

empresa, Engº Agrº Egberto Targino Bomfim, e do Conselho Nacional de Ciência e 

Tecnologia – CNPQ.

À direita da foto, o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta. 
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O dirigente da Ematerce, na gravação do programa Enfatizou, em seguida, que os agricultores e suas 

FINÍSSIMO, falou sobre a atuação da empresa, nos 184 famílias são participantes diretos, nesses 56 anos de 

municípios do Estado do Ceará, cuja missão é, mediante pleno funcionamento de um órgão público estadual, no 

a troca de saberes extensionista/agricultor familiar, caso a Ematerce. 

introduzir novas tecnologias nas propriedades rurais, Atualmente, a Ematerce presta assistência técnica 

com vistas ao aumento da produção e da produtividades agropecuária e gerencial aos agricultores, por 

das lavouras e da pecuária, sem falar do importante intermédio de 71 escritórios locais, 18 regionais, 15 

papel social, ou seja, ajudá-lo a melhorar suas condições postos avançados, 2 Centros de Treinamento, um em 

de vida e de seus familiares. Capuan/Caucaia (Cetrex) e outro em Quixeramobim 

Reportando-se ao Serviço de Assistência Técnica e (Fazenda Normal), com abrangência em 181 dos 184 

Extensão Rural do Ceará (Ematerce), informou aos municípios do Estado. 

telespectadores que as atividades, foram iniciadas, no Com foco na Agricultura Familiar, executa 

ano de 1954, com a denominação de ANCAR programas e projetos agropecuários, a exemplo da 

(Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural). C a j u c u l t u r a ,  B o v i n o c u l t u r a  d e  L e i t e ,  

Transcorridos alguns anos, o Serviço de Extensão Rural Ovinocaprinocultura, Garantia Safra, Vacinação contra 

do Ceará ampliou sua abrangência e, no dia 16 de julho Febre Aftosa, Mandiocultura, Biodiesel, e outros de 

de 1976, foi transformado em empresa, com a aprovação da Lei 10.029, recebendo a cunho social, visando proporcionar melhores condições de vida aos agricultores e suas 

denominação de Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceara – EMATERCE. famílias com um diferencial: preservando os recursos naturais, com a prática da 

Destacou, ainda, Pimenta a capilaridade da empresa, afirmando que, dos órgãos Agroecologia e a inclusão social, sem falar do respeito à cultura e aos valores humanos 

públicos estaduais, três deles têm maior presença no meio rural: a Secretaria da de quantos vivem nas comunidades rurais.

Educação, a Polícia e a Ematerce. Atualmente, o órgão oficial de assistência técnica e Pimenta disse, também, que a Ematerce, ao longo de sua existência, vem semeando 

extensão rural do Ceará marca presença sistemática, no interior, por intermédio de 71 tecnologia no campo ao alcance de todos – como reza seu slogan – e transformando, 

escritórios locais, 18 regionais e 20 postos avançados. para melhor,  a vida dos agricultores e de suas famílias, dando, assim, sua parcela de 

Lembrou o dirigente da Ematerce que a concentração de esforços dos agricultores e contribuição, para atenuar a pobreza e evitar o êxodo rural.

extensionistas, aliada ao apoio do governador Cid Ferreira Gomes e do secretário do Por último, agradeceu à direção da TV União e à apresentadora do programa 

Desenvolvimento Agrário, Camilo Santana, sem falar das importantes e necessárias Finíssimo, Mônica Arruda, a excelente oportunidade de divulgar as ações extensionistas 

parcerias, vem possibilitando a prestação de assistência técnica e extensão rural para milhares de telespectadores, o que ajuda a consolidar a imagem desse órgão 

agropecuária e gerencial, d forma sistemática,  a mais de 130 mil agricultores familiares. público, da administração indireta, no Estado do Ceará.

TV UNIÃO ENTREVISTA PRESIDENTE DA EMATERCE
O presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria Pimenta Lima, é o entrevistado do programa Finíssimo, apresentado por Mônica Arruda e que será veiculado, no próximo dia 28 
(domingo), às 8 horas, pela TV União.

Entrevista

Da esquerda para direita,  o presidente da Ematerce José Maria 
Pimenta; Mônica Arruda, apresentadora do programa Finíssimo; e o 
diretor técnico da TV União, Júlio.

Dia Internacional da Mulher

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e conquistando, dia-a-dia, nos mais diversos e notórios 

suas vinculadas (Ematerce, Adagri e Idace) e Instituto cargos da nossa sociedade, antes ocupado por 

Agropolos, comemoraram, hoje, dia 8, o Dia homens.

Internacional da Mulher. O auditório da SDA foi lotado À solenidade comemorativa ao Dia Internacional 

por dezenas de servidoras que foram homenageadas da Mulher, estiveram presentes também o secretário 

com a leitura de poesias, sorteios de presentes, adjunto da SDA, Antonio Amorim; o presidente da 

entrega de rosas e um coquetel. Na oportunidade, o Ematerce, José Maria Pimenta, e o diretor 

secretário Camilo Santana, dizendo-se emocionado administrativo-financeiro da empresa, Eduardo 

por estar ali prestando homenagem àquelas que têm, Aragão; o titular da Adagri, Edilson Araújo; Francisco 

nas mães, o exemplo maior de ser mulher. Santana de Assis Bessa, do Idace, e Marcelo Pinheiro, 

destacou também o espaço que a mulher vem presidente do Instituto Agropolos.   

SDA E VINCULADAS PRESTAM HOMENAGEM ÀS MULHERES 
Dezenas de servidoras da SDA e suas vinculadas compareceram à homenagem prestada às mulheres pelo secretário Camilo Santana, na manhã de hoje, no auditório da SDA. 

Titulares de empresas vinculadas ao setor agrário estiveram presentes.

O escritório local da Ematerce, em Brejo Santo-CE, participou da comemoração do Dia Internacional 

da Mulher, no dia 8 último, por intermédio da Engª Agrª ( Agente Rural) Maria de Fátima Benício Santos e 

Silva.

A palestra, sobre “ A luta da Mulher Brasileira pelos seus Direitos,”aconteceu, na Escola Municipal 

Francisco Romão Vasconcelos, localizada no sítio Baixio do Boi naquele município.

O convite, para a palestra, foi feito pelas diretoras Maria Marlene M. Cassimiro e Marluce Monteiro e 

contou com a participação de 23 mães dos alunos.

Brejo Santo

EMATERCE FAZ PALESTRA NO DIA DA MULHER 

Presidente da Ematerce parabeniza servidora.

A Ematerce, escritório regional da Zona Norte, comemorou, com 

todas as servidoras regionais, as gerentes locais e as servidoras do 

escritório local de Sobral, o Dia Internacional da Mulher. Em  reunião 

simples, com a presença de todos os servidores e participação do 

coordenador do Projeto São José,  José Antônio Dias Carneiro, foram 

homenageadas as servidoras-efetivas e bolsistas da Funcap com um 

café da manhã e a entrega de flores. 

Saudando as homenageadas, falaram o gerente regional da 

Ematerce, Francisco Jader de Albuquerque, Bruno Stefano Vieira 

Valente, e o José Antonio Dias Carneiro. Todos os oradores elogiaram 

a importância do papel da mulher na sociedade mundial. 

Representando as mulheres homenageadas, fez uso da palavra a 

gerente do escritório local de Coreaú, Maria Edmátima Mendes 

Sousa, que, na ocasião, disse estar emocionada e feliz, sobretudo por 

tratar-se da primeira festa realizada pela Ematerce, escritório 

regional Zona Norte, quando se comemorava o Dia Internacional da 

Mulher. Participaram também das comemorações agricultoras que 

estavam no escritório local de Sobral, recebendo suas Declarações 

de Aptidão ao Pronaf - DAP .

EMATERCE: REGIONAL DE SOBRAL 
COMEMORA DIA DA MULHER
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CGE COMEMORA DIA  DO OUVIDOR 
A Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE), em 

comemoração ao Dia do Ouvidor Estadual, que transcorre na terça-feira, 16 de março, A homenagem, pelo transcurso do Dia do Ouvidor, 

antecipa, para o dia 15, segunda-feira próxima, às 17 horas, no restaurante Fagulha, prossegue com a entrega de troféus à Primeira Dama 

situado na avenida Santos Dumont, 7750, a solenidade em homenagem aos do Ceará, Maria Célia Habib Moura Ferreira Gomes, 

Ouvidores(as) da Rede Estadual. devido ao incentivo, no tocante à instalação da sala da 

A abertura do ato solene será feito pelo secretário Aloísio Carvalho, da Ouvidoria Especial para Pessoas Idosas e com 

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará, seguindo-se a palestra do Deficiência. Será distinguido também o ministro 

ministro Ubiratan Aguiar, presidente do Tribunal de Contas da União, versando sobre Ubiratan Diniz Aguiar, do TCU, pelos relevantes 

o Processo Participativo Social Brasileiro nos Últimos Vinte Anos. serviços prestados para a redemocratização do Brasil.

A solenidade prossegue com a palavra do secretário Aloísio Carvalho, da CGE, Encerrando a solenidade, a Primeira Dama do 

abordando as ações das Ouvidorias, em cada órgão do Governo do Estado, além de Estado, Maria Célia, enfatizará a importância da data, 

destacar o Dia do Ouvidor, criado pelo governador Cid Gomes, que, desde o início de no Estado do Ceará, criada na gestão do seu esposo, 

sua gestão, vem dispensando total apoio à Ouvidoria Geral do Estado, como um dos governador Cid Ferreira Gomes, e agradecerá à 

canais de comunicação, em sua gestão,  dando voz e vez ao cidadão, para que faça Ouvidoria Geral do Estado a homenagem que lhe foi 

reclamações ou denúncias, caso constate senões na administração pública estadual, prestada. Em seguida, haverá o coquetel de confraternização. A Ematerce faz-se 

capazes de prejudicá-lo. representar pelo jornalista Antonio José de Oliveira, Assessor de Comunicação e 

Ouvidor.

                            HOMENAGENS

CRIAÇÃO DE OUVIDORIAS
No Brasil um fenômeno vem-se destacando,                                          

principalmente pela sua velocidade de expansão: a No Brasil a consolidação das Ouvidorias inicia-se a 

criação de Ouvidorias. Difundida nas instituições partir de 1986, quando foi criada a primeira Ouvidoria 

públicas e privadas e caracterizada como um espaço Pública no Brasil ,na cidade de Curitiba - PR. A partir 

para registro de críticas, sugestões, reclamações, deste momento o processo de criação de Ouvidorias 

denúncias etc., as Ouvidorias estabelecem um canal começou a ser difundido em todo país. A sua 

prático e de fácil acesso aos usuários do serviço público, importância foi tão intensificada que não só a 

consumidores e a sociedade em geral. Administração Pública desenvolveu sua implantação, 

As Instituições Públicas adotaram este mecanismo mas a iniciativa privada também identificou essa 

como ponto de apoio no processo de modernização de necessidade, onde muitas empresas criaram o seu 

suas unidades, buscando captar através de seus Ombudsman, todos com os mesmos objetivos: inserir 

usuários o compartilhamento de suas ações com os na forma de reclamações, sugestões e críticas, os 

anseios da sociedade , elevando o seu nível de eficiência anseios de seus clientes/consumidores, visando atingir 

e eficácia em meio a recuperação e consolidação da o mais elevado nível de excelência de seus Serviços e 

imagem do Serviço Público. Produtos. Consolidando o movimento de expansão das 

Desde a época da Colonização Portuguesa, conforme Ouvidorias foi criada em março de 1995. 

relata o acervo histórico, período marcado pela divisão 

territorial do Brasil em Capitanias Hereditárias, os 

Governos Gerais possuíam em suas estruturas A palavra Ombudsman, expressão de origem 

Ouvidores, indicados pelo Rei de Portugal e que já nórdica, resulta da junção da palavra ombud, que uma série de tentativas visando regulamentar, através de 
naquela época, possuíam poderes de: significa “representante”, “procurador” com a palavra Lei, o Ombudsman Brasileiro. A primeira ocorreu em 1923, 

Lavrar e promulgar leis; man, “homem”. A palavra em sua forma original foi por iniciativa do Deputado Constituinte José de Souza 
Estabelecer Câmara de Vereadores; adotada em vários países, assumindo denominação Mello e a última, em 1998, em proposta apresentada pela 
Atuar como Comissários de Justiça própria em outros: Países de origem Hispânica, Comissão de Notáveis, Grupo coordenado pelo Jurista 
Ouvir reclamações e reivindicações da população Defensor Del Pueblo; França, Médateur; Portugal, Afonso Arinos, de incorporar o Instituto ao texto 

sobre improbidade e desmando por parte dos Provedor de Justiça etc.Constitucional. Apesar de todas as tentativas não existe a 
Servidores do Governo. No Brasil utilizam-se duas expressões: Ouvidor, regulamentação da figura do Ouvidor na Constituição 

Depois disso, na Suécia, em 1809, registra-se a denominação predominante no setor público e Brasileira.
implantação Constitucional do Ombudsman Sueco, cuja Ombudsman, predominante no setor privado. A presença do Ouvidor na Administração Pública deve-
missão era verificar a observação das leis pelos tribunais Certamente razões históricas aliadas à cultura de não se a iniciativa independente dos Gestores Públicos que, no 
tendo o poder de processar aqueles que cometessem utilização de termos estrangeiros em instituições desenvolvimento do processo de modernização de cada 
ilegalidades e/ou negligência no cumprimento de seus públicas, conduziram a essa duplicidade de Instituição e dentro do seu universo de atuação, 
deveres. denominação.identificaram a Ouvidoria como o melhor canal de 

No Brasil, um ano após a Independência , inicia-se comunicação para se relacionar com a sociedade.

?

?

?

?

NO BRASIL

                  EMPREGO DA DENOMINAÇÃO

Maria Célia Habib Moura 
Ferreira Gomes


