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GOVERNO E MDA AMPLIAM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  

CGE PRESTA HOMENAGEM AOS OUVIDORES DO ESTADO
A Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Após a parte discursiva e musical, foi feita a entrega das distinções 

Ceará (CGE), em comemoração ao Dia do Ouvidor Estadual, transcor- em Ouvidoria, referentes ao ano de 2009, começando pela Primeira 
rido, na terça-feira, 16 de março, antecipou, para segunda-feira, 15, Dama do Ceará, Maria Célia Habib Moura Ferreira Gomes, esposa do 
às 17 horas, no restaurante Fagulha Steak House, situado na avenida governador Cid Ferreira Gomes, pelo incentivo à instalação da sala de 
Santos Dumont, 7750, a solenidade em homenagem aos Ouvidores Ouvidoria Especial para Pessoas Idosas e com Deficiência. Já o 
da Rede Estadual. O ato solene foi aberto pelo titular da CGE, Aloísio ministro Ubiratan Aguiar foi homenageado pelos relevantes serviços 
Carvalho. Presentes, ainda, autoridades dos Poderes Executivo, prestados pela redemocratização do Brasil.
Legislativo e Judiciário, além de familiares das autoridades convida- A homenagem aos Ouvidores da Rede Estadual encerrou-se, com o 
dos e dos ouvidores(as). pronunciamento da Primeira Dama do Estado, Maria Célia, que, 

 A solenidade prosseguiu com a palestra do ministro Ubiratan emocionada, disse da satisfação em receber carinhosa homenagem 
Aguiar, versando sobre "Processo Participativo Social Brasileiro nos da CGE, numa data especial para os Ouvidores do Estado, dia esse 
Últimos Vinte Anos", que, ao final, recitou poemas e canções de sua criado pelo seu esposo, o governador Cid Gomes. Em seguida, 
autoria. Em seguida, o titular da CGE, Aloísio Carvalho, saudou as autoridades e ouvidores participaram de um coquetel, oportunidade 
autoridades presentes e, em especial, os Ouvidores e Ouvidoras do em que lhes foi entregue uma linda caneta, como lembrança da 
Estado pelo dia a eles e a elas dedicado, enfatizando, ainda, o apoio efeméride. A Ematerce fez-se representar pelo jornalista Antonio José 
que tem recebido do governador Cid Gomes para uma gestão ética e de Oliveira, Assessor de Comunicação e Ouvidor.
transparente nas diversas instituições do Governo Estadual.

Da esq. para dir. a Sra. Glaúcia, esposa do 
secretário do Turismo do Ceará; Sra. Maria 
José, (mãe do governador Cid Gomes); Sra. 
Maria Célia, (esposa do governador) e o 
secretário Aloísio Carvalho, da CGE.

À esquerda, o presidente da Ematerce José Maria Pimenta.
Ainda na foto, o governador Cid Gomes e o ministro 
Guilherme Cassel, ladeado por agricultores familiares.

Governador Cid Gomes e um agricultor familiar.

Na manhã de quinta-feira, 18, no Centro Espiritual que vai mudar o perfil do agricultor, no meio rural, com a 
Uirapuru, em Fortaleza, o Ministro do Desenvolvimento posse da terra”. Destacou ainda que o governador Cid 
Agrário(MDA), Guilherme Cassel, nas presenças do Gomes implantou, no Estado, o maior programa de 
governador Cid Gomes, do secretário do Desenvolvimento distribuição de sementes do Brasil com investimento de 16 Atualmente, os serviços de Ater são disponibilizados 
Agrário do Ceará (SDA), Camilo Santana, de agricultores milhões de reais. para 47.206 agricultores. Com o Pacto, esse número saltará 
familiares e autoridades convidadas, lançou o Pacto  Em sua mensagem, o ministro Guilherme Cassel para 115.306. Hoje, a Empresa de Assistência Técnica e 
Federativo para Ampliação da Assistência Técnica e enalteceu a forma como Camilo Santana, titular da SDA, Extensão Rural do Ceará (Ematerce) possui um quadro de 
Extensão Rural (Ater), executado pela Ematerce no Estado. vem conduzindo a pasta da agricultura, na administração técnicos agrícolas, composto por 536 profissionais. Essa 
O Pacto contempla os Territórios da Cidadania e injeta R$ Cid Gomes, notadamente no que diz respeito ao quantidade será expandida para 1.217. A Ater objetiva 
42 milhões, no Estado, cujos recursos beneficiam tratamento, dispensado ao agricultor familiar. Kassel melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais, 
diretamente os agricultores familiares cearenses. destacou ainda a excelente aplicação que a administração por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, 

Dentre as autoridades presentes ao ato solene, o vice- estadual faz dos recursos, provenientes do Governo de mecanismo de acesso a recursos, assegurando mais 
governador Francisco Pinheiro; Adoniran Sanches, Federal, e que a intenção do presidente Lula é promover agilidade e eficácia na oferta de serviços aos pequenos 
secretário da Agricultura Familiar, do MDA; o secretário uma equalização dos meios rural e urbano. Sobre uma produtores.
adjunto, da SDA, Antonio Amorim; o presidente da possível estiagem, neste ano de 2010, o Ministro do  Além do Pacto Federativo, o ministro e o governador 
Assembléia Legislativa do Ceará, Domingos Filho; o Desenvolvimento Agrário disse que, hoje, já existem liberaram cerca de R$ 180 milhões , que irão garantir a 
deeputado José Guimarães; o presidente da Ematerce, instrumentos de políticas públicas, como o Garantia Safra, assinatura de contratos do Programa Nacional de 
José Maria Pimenta; o coordenador estadual do por exemplo, para enfrentar os efeitos de uma possível Fortalecimento da Agricultura (Pronaf); a implantação de 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Toninho Pereira, seca. “Para isso é importante a participação de unidades de processamento de produtos de origem 
e o presidente da Fetraece, José Rodrigues. movimentos sociais, agricultores e agricultoras e o vegetal e animal; o apoio aos seis Territórios da Cidadania, 

 Em seu pronunciamento, Adoniran Sanches, secretário Governo Federal, numa ampla discussão, acerca do tema e com a implantação de infraestrutura de apoio à produção; 
da Agricultura Familiar, do MDA, elogiou o trabalho que a seus efeitos”, concluiu. a entrega de cartas de crédito para aquisição de 
SDA do Governo do Estado vem desenvolvendo, nestes  Com a palavra, o governador Cid Gomes também propriedades rurais; a assinatura para o financiamento de 
quatros anos, promovendo a sedimentação da agricultura destacou que, na iminência de uma estiagem, é de vital projetos de bovinocultura leiteira, horticultura, apicultura 
familiar que é de fundamental importância na alimentação importância o envolvimento das esferas federal e estadual e aquisição de tratores, além de equipamentos e 
do povo brasileiro. e a comunidade rural como um todo. O Governador do implementos agrícolas para diversos municípios.

 O secretário Camilo Santana, do Desenvolvimento Ceará disse ser grato pela atenção que o MDA dá à Ainda na solenidade, a SDA entregou cinco bibliotecas 
Agrário do Ceará (SDA), em sua fala, afirmou que, dentre agricultura e ao trabalho, desenvolvido por Camilo Santana rurais para assentamentos, nos municípios de Mauriti, 
outras iniciativas, o Governo do Estado vem promovendo à frente da SDA. Enfatizando a gestão do titular da SDA, Crato, Independência, Poranga e Ipueiras, afora 240 títulos 
ações, como a questão da regularização fundiária, a maior afirmou: “Foi um acerto a escolha do Camilo, nesta tarefa de propriedade rural para posseiros do município de 
já realizada em termos de Brasil. Até 2011, 141 municípios desafiadora, mas ele, com liderança e sensibilidade, está Jaguaribara, beneficiados pelo Programa de Regularização 
do Ceará devem ter sido atendidos por essa iniciativa. sabendo conduzir com honras”. Fundiária do Governo do Estado.

 (Informações extraídas da matéria ASCOM/SDA).Disse, ainda, Santana: “Essa é uma revolução silenciosa 
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PRESIDENTE DA EMATERCE ENTREGA OBRAS A COMUNIDADES DE CANINDÉ
Canidé

No último dia 15, aconteceu, no município de General Sampaio-CE, a inauguração da Central de 

Distribuição do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que contou com as presenças do Secretário 

Adjunto do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Antonio Amorim, da Prefeita de General Sampaio, Eliene, do 

Secretário da Agricultura, José do Egito, do gerente local da Ematerce, em Pentecoste, Francisco Lopes, da 

presidenta do Sindicato dos Trabalhadores(as) Rurais (STTR), representantes da Câmara Municipal e das 

Associações,dentre outras.

A Central de Distribuição já contava com mais de 2.000 kg de produtos, sendo: peixe, galinha caipira, 

alface, batata-doce, beterraba, cenoura, cheiro verde, doce de mamão, jerimum, macacheira, mamão-

formosa, mel de abelha e pimentão. A Central de distribuição receberá esses produtos, às segundas e terças 

feiras, dos 23 produtores cadastrados.

Em seguida, uma comissão, formada pelo Secretário Adjunto do Desenvolvimento Agrário, pelo gerente 

local de Pentecoste, pelo Secretário da Agricultura do municipio, pelos Agentes Rurais e os agricultores 

familiares, visitaram um Projeto Mandala e uma área com plantio de mamão-formosa e batata-doce. O 

envento encerrou-se com almoço.

Pentecoste INAUGURADA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

Representando o secretário Camilo Santana, da pasta c o m u n i d a d e  e  a  

do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), o presidente sensibilidade do governo 

da Ematerce, José Maria Pimenta, entregou obras de promoveram aquele bem-

abastecimento d’água, irrigação e uma unidade de estar ao assentamento. “É 

beneficiamento de mel a quatro comunidades de Canindé, muito importante que 

no último dia 16. Cento e oito famílias foram beneficiadas e s t e j a m o s  s e m p r e  

com a conclusão dos empreendimentos que custaram mobilizados com o objetivo 

mais de 340 mil reais ao Estado. de conquistar benfeitorias, 

Quatro comunidades de Canindé (Beira-Rio e os como essa, para nossas 

assentamentos Baixa da Areia, 1º de Maio e Santana da comunidades. Agradecemos 

Cal) ganharam, no último 16, obras de abastecimento a atuação da Ematerce por 

d’água, agricultura irrigada e unidade de beneficiamento visitar os mais distantes 

de mel. Os empreendimentos, oriundos do Projeto São lugares  e  desenvolver  

José Agrário, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário projetos, que atendem 

(SDA), foram inaugurados pelo presidente da Ematerce, nossas demandas. Afinal, ela 

José Maria Pimenta, que representou o titular da SDA, existe para auxiliar o homem 

Camilo Santana, beneficiando 108 famílias. d o  c a m p o ”,  d e s t a c o u  

O custo total dos trabalhos foi de R$ 342.827,45 e Toninho Pereira, integrante 

compreende apenas uma pequena parte das dezenas de da direção estadual do 

obras que o Governo do Estado vem realizando em M o v i m e n t o  d o s  

benefício da população rural, em todo o Ceará, por meio Trabalhadores Sem Terra 

do Projeto São José Agrário. “Esta administração vem (MST), presente à inauguração. 

transformando o Estado do Ceará num verdadeiro No Assentamento 1º de Maio, a inauguração foi de um 

canteiro de obras, com vistas a promover a qualidade de projeto de agricultura irrigada. Em 4,5 hectares, a SDA, por 

vida dos homens e mulheres do campo”, frisou Pimenta intermédio da Ematerce,  implantou uma rede de irrigação 

nos discursos de inauguração. para os cultivos de banana e mamão que, ao produzirem, 

serão distribuídos entre as 27 famílias do assentamento e 

o excedente será comercializado, proporcionando renda 

Nesta comunidade, 25 famílias contam agora com água para a comunidade. Os 85 mil reais investidos permitiram 

encanada e tratada. Ali, uma rede de distribuição, com a aquisição de equipamentos de irrigação para a área 

1.722 metros de extensão, leva água às famílias da plantada e para construção de cerca de arame farpado, 

localidade. A presidente das Associação Distrital dos delimitando o projeto.

Moradores de Monte Alegre e líder da comunidade, Marly 

Silva, disse que o benefício não trouxe apenas conforto, 

mas também saúde para seus moradores. “Eu, que Em Santana da Cal, um assentamento, existente no 
tivéssemos um secretário de agricultura, comprometido 

também sou agente de saúde, presenciei muitas pessoas distrito de Bonito, município de Canindé, estão instaladas 
com os trabalhadores rurais, com os agricultores 

doentes, por causa do consumo de água sem tratamento; 24 famílias, sendo 13 delas ligadas diretamente ao 
familiares; e isso nós temos a felicidade de possuir”.

agora, esta realidade já começa a mudar com a chegada da desenvolvimento da apicultura. Hoje, a produção da 
Às inaugurações em Canindé, acompanharam José 

água tratada”, destacou Marly. unidade de beneficiamento do mel, recém-inaugurada, 
Maria Pimenta, integrantes da direção estadual do  

Uma rede de abastecimento d’água foi entregue, intitulada Casa do Mel Roseli Nunes, é de 700 quilos do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; o vice-

também, pelo Governo do Estado, aos agricultores(as), produto por florada, provenientes de 30 colméias. 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais de 

residentes no Assentamento Baixa da Areia, beneficiando Com a produção sistemática, a expectativa é de que, 
Canindé, Sr. Zezito; Onézimo Pereira, gerente regional da 

32 famílias, a um custo de R$ 90.879,36. Reportando-se ao das 100 colméias cultivadas, sejam extraídos 2 mil quilos 
Ematerce Sertões de Canindé; Heitor Pessoa, 

benefício, Pedro Oliveira, líder do assentamento, disse de mel por florada. Júnior Mourão, presidente da 
representando o prefeito do município, e Renato Carvalho, 

que, antes da obra, chegavam a percorrer dois entidade, que congrega os assentados de Santana da Cal, 
articulador regional do Projeto São José Agrário.

quilômetros, para conseguir água e que a luta da disse: “Nada adiantaria ter dezenas de projetos, se não 

                        COMUNIDADE BEIRA-RIO

                                 CASA DO MEL

Presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, fala da importância das benfeitorias nas 
comunidades rurais e do apoio do governador Cid Gomes ao homem do campo.

No assentamento Santana da Cal, distrito de Bonito, treze 
famílias exploram a Apicultura. Autoridades em visita à Casa 
do Mel.

Secretário Adjunto da SDA, Antonio Amorim, recebe cesta com produtos 
da agricultura familiar.


