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Encerrou-se no dia, 24, último no que ainda não participa do Pacto propostas apresentadas, bem como a 

Hotel Sonata, em Fortaleza, a Oficina Federativo. Caporal destacou a proposta do MDA, seguidos de 

de Nivelamento do Processo de importância do encontro por reunir trabalhos de grupo por Estados para 

Capacitação Inicial para contratação experiências de diversos profissionais a d a p t a ç ã o  d o s  p r o g r a m a s ,  

de novos técnicos, que irão trabalhar ligados à temática do campo. “Esse encaminhamentos, avaliação e 

com extensão rural, no marco do intercâmbio é salutar tendo em vista encerramento.

Pacto Federativo. A Ematerce que nos permite construir algo que Da Ematerce, participaram José 

participou do evento com quatro possa trazer benefícios para todos”, R o b e r t o  V i e i r a ,  e n g e n h e i r o  

técnicos.  Ao todo,  foram 24 complementa o Coordenador Geral agrônomo e articulador da rede de 

participantes do Nordeste, sob a de ATER do MDA. metodologias participativas; José 

direção de Francisco Roberto Caporal, A agenda da oficina discutiu o Leitão, engenheiro agrônomo e 

c o o r d e n a d o r  g e ra l  d e  AT E R  nivelamento dos princípios e gerente da Divisão de Recursos 

(Assistência Técnica e Extensão Rural) diretrizes da Política Nacional de Humanos (DIRHU) da Ematerce; 

do Ministério do Desenvolvimento Assistência Técnica e Extensão Rural Maria José de Freitas, articuladora da 

Agrário (MDA). (PNATER) e importância das Políticas rede temática de agroecologia e 

A oficina de nivelamento reuniu Públicas para a Agricultura Familiar e membro da Academia Brasileira de 

técnicos ligados à assistência técnica apresentação das pré-propostas dos Extensão Rural, e Antonio Vieira 

e extensão rural de oito estados Estados participantes. Na oficina Junior, articulador da rede de 

nordestinos, exceto Pernambuco, foram expostos os pontos comuns das formação de agentes de ATER.

MDA REALIZA OFICINA DE 
NIVELAMENTO EM FORTALEZA 
Vinte e quatro integrantes de oito estados nordestinos participam de oficina de nivelamento, com vistas à contratação 

de novos técnicos que irão trabalhar com extensão rural. 

Pacto Federativo: 

Paraipaba 
INAUGURADA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Realizou-se, na terça-feira, 23, na sede municipal de Paraipaba, a inauguração da Central de Distribuição de Alimentos, 

cujos produtos são comprados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), tendo por órgão executor a Ematerce e 

coordenação da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA).

Os beneficiários do PPA são entidades socioassistenciais do Cras, idosos, jovens e crianças. Na Central de Distribuição de 

Alimentos, recém-inaugurada, estão armazenados batata-doce, carnes de ovino e caprino, peixe (tilápia), ovos caipiras, 

macaxeira, mamão, cenoura, doce de leite, doce de mamão e nata.

Ao ato solene da inauguração, compareceram, além de agricultores e agricultoras familiares, a prefeita Joana d' Arc, 

técnicos da Ematerce, dos escritórios estadual e local, a exemplo de Glaíra Matos Cavalcante Santos, Economista Doméstica, 

e o Engº Agrº José Moreira, que representou a gerente da Ematerce, em Paraipaba, Médica Veterinária Vera Lúcia de Oliveira 

Andrade. 

EMATERCE E PREFEITURA 
INCENTIVAM CULTIVO 

DE MANDIOCA

Piquet Carneiro

No município de Piquet Carneiro-CE, a Ematerce, 

em parceria com a prefeitura, por intermédio da 

Secretaria Municipal  de Agricultura, vem 

incentivando o plantio de mandioca. Nesse sentido, 

distribuiu 14 metros cúbicos de manivas, visando à 

revitalização da cultura da mandioca no município. 

Trata-se, pois, de um trabalho, cuja aceitação, por 

parte dos agricultores familiares, é satisfatória.

Ressalte-se que a mandioca, além de ser usada, na 

alimentação humana (farinha e seus derivados), é 

misturada na alimentação animal, inclusive em forma 

de raspa. Os extensionistas da Ematerce orientam os 

agricultores familiares, no tocante à escolha do 

terreno, seu preparo, escolha das manivas (tamanho e 

corte), adubação da roça, o plantio, as capinas, o 

combate às pragas, a colheita, o descanso do terreno e 

a comercialização do produto “in natura” e 

industrializado.

Destaque-se que as duas variedades, com plantio 

orientado pelos extensionistas, são a Pretinha e a 

Trouxinha. Acrescente-se que uma roça, sendo 

adubada, produz muito mais e dá mais lucro. Os 

técnicos da Ematerce recomendam colocar 10 a 20 

toneladas de esterco de curral, ou um terço (1/3) desta 

quantidade de esterco de galinha em cada hectare 

plantado.

Ao centro da foto, a prefeita de Paraipaba, Joana d'Arc, 
ladeada por técnicos da Ematerce, SDA e agricultores 
familiares. 

Francisco Roberto Caporal destacou a importância do encontro por reunir experiências de diversos profissionais 

ligados à temática do campo.
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No dia 22 de março, comemorou-se o Dia Internacional a não-utilização de defensivos agrícolas, pois os 

da Água. A Assembléia Geral da Organização das Nações equipamentos usados na aplicação costumam ser lavados 

Unidas, objetivando estimular empresas e governos do em águas de riachos e açudes, até o uso consciente de 

mundo inteiro a promover ações que ampliem o uso água na irrigação de lavouras. Também orienta para a 

consciente e responsável dos recursos hídricos, instituiu a descontinuidade de banho em animais às margem de 

data, oficialmente, há 17 anos. A preocupação com o reservatórios, já que, em sua grande maioria, estes 

precioso líquido é uma constante para povos de todo o volumes são para consumo humano. “É importante que se 

mundo, por tratar-se de um bem finito. A recomendação tenha uma consciência apurada da situação dos 

de órgãos e entidades ambientalistas do planeta é que sua mananciais de água do planeta, hoje tão cobiçada no 

utilização seja feita da forma mais racional possível, mundo inteiro, ainda mais em regiões como a nossa, em 

evitando-se desperdícios, bem como a preservação das que a escassez natural é uma realidade”, diz o presidente 

nascentes. da Ematerce, José Maria Pimenta.

Dos recursos hídricos existentes no nosso planeta, o Em todo o mundo, o recurso natural mais precioso do 

Brasil detém entre 12 e 16 por cento do total, encontrados planeta está em seu limite de consumo, preconizado por 

abundantemente no Sul e Sudeste do país. Mesmo assim, muitos cientistas políticos e estudiosos, como o mote para 
muitos moradores do interior, a aquisição de uma lata d'água 

algumas áreas destas regiões já sofrem escassez pelo alto um guerra mundial futura. Na obra “O Atlas da Água”, seus 
se transforma numa verdadeira aventura com caminhadas 

grau de urbanização, densidade populacional e múltiplos autores relatam que mais de um terço da população 
até de quilômetros. Quando da sua falta, perece o gado, 

usos da água. mundial não dispõe de água. Pior: a situação se agrava. Em 
inicialmente, de fome, pela falta do pasto, depois, de sede, 

No Ceará, onde a regularidade das chuvas não é 2000, utilizou-se o dobro de água consumida no ano de 
pela secura dos mananciais (rios, riachos e açudes).

constante, esta preocupação advém de longas datas, quer 1960. Uma comparação relativa, é verdade, se levarmos 
A Ematerce, como órgão público de assistência técnica e 

pela sua abundância em épocas de bom inverno, ou pelas em consideração que a população do mundo também 
extensão rural, mantém alerta os agricultores familiares 

estiagens, que vez por outra assolam nosso Estado. Para aumentou, mas passível de reflexão.
quanto ao uso dos recursos hídricos. A advertência vai desde 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA: 

A Assembleía Geral da Organização das Nações Unidas instituiu oficialmente o dia 22 de março como o Dia Internacional da Água. A preocupação com a preservação de nascentes e 

uso racional do precioso líquido é uma constante e bandeira de governos e entidades ambientalistas. 

EMATERCE ORIENTA USO RACIONAL E A NÃO-POLUIÇÃO 

Aniversário

OS PARABÉNS PARA MARIETA E LEITÃO 

Colegas do escritório estadual da Ematerce, em Fortaleza, 

prestaram, na segunda-feira, 22, carinhosa homenagem aos 

aniversariantes do dia 19 último: Marieta (secretária da 

Comissão de Licitação) e José Leitão Filho (gerente da Divisão 

de Recursos Humanos). A sala foi pequena, para acolher os(as) 

amigos(as) dos nataliciantes.

O presidente da Comissão de Licitação da empresa, 

Francisco Oliveira Júnior, e o assessor José Maria Trévia, 

falaram, em nome dos servidores do estadual, enaltecendo as 

qualidades dos aniversariantes, tanto na vida profissional, 

quanto na familiar.

Frise-se que Marieta é uma colega de trabalho estimada por 

todos(as) e exemplo de mãe, avó, amiga e uma profissional 

competentíssima em sua área de atuação. Ressalte-se, 

também, a pessoa do Leitão - como é chamado na intimidade - 

como pai e marido exemplar e de vida profissional digna de 

elogios. Ambos, há muitos anos, prestam relevantes serviços à 

Ematerce.

Os aniversariantes, emocionados, agradeceram aos colegas 

de trabalho a manifestação de carinho, fato que os deixavam 

felizes e orgulhosos de fazer parte da família ematerciana.

PRESIDENTE DA EMATERCE CONCEDE ENTREVISTA À 
TV UNIÃO 

Entrevista

O presidente da Ematerce, às 8 horas, deste domingo, 28, fala sobre atuação da Ematerce, na TV União, no 

programa FINÍSSIMO. 

O presidente da Ematerce, José irrestrito apoio que a 

Maria Pimenta, é o entrevistado, E m a t e r c e  v e m  

neste domingo, 28, às 8 horas, do r e c e b e n d o  d o  

programa FINÍSSIMO, da TV União, governador Cid Gomes e 

apresentado por Mônica Arruda. O do secretário Camilo 

d i r igente  da  Ematerce  será  Santana, o que tem 

sabatinado sobre a atuação da contribuído, tanto para a 

Ematerce, como órgão oficial do ampliação da assistência 

Governo do Estado, no tocante à técnica agropecuária e 

prestação de assistência técnica e gerencial ao homem do 

extensão rural,  vinculada à Secretaria do campo, quanto ao fortalecimento e credibilidade da 

Desenvolvimento Agrário (SDA). instituição perante as sociedades urbana e rural. A 

Segundo Pimenta, por questão de justiça e entrevista, no programa FINÍSSIMO, terá a duração de 

reconhecimento, enfatizará, na oportunidade, o 16 minutos.

Da (E) para (D), colegas de trabalho Clarisse, Miriam, Ritinha, 
Leitão, Marieta e Bia.

OUVIDORES DA REDE ESTADUAL VISITAM OBRAS DO METRÔ
Um grupo de Ouvidores(as) da Rede Estadual visita, na manhã desta sexta-feira, 26,  obras do Metrofor. A 

programação consta de palestra institucional, “coffee break” e deslocamento à obra, com acompanhamento de 

um engenheiro, para conhecer a obra do elevado de Parangaba e da estação São Benedito (subterrânea). 

Segundo a assessora de imprensa do Metrô de Fortaleza, jornalista Viviane Lima, o Projeto Visite o Metrô, que 

realiza visitas guiadas ao canteiro de obra do Metrô de Fortaleza,  tem como objetivo permitir à população 

conhecer detalhes do projeto de execução do Metrô de Fortaleza, bem como acompanhar de perto o andamento 

da obra.

A visita terá início, às 9 horas, no canteiro central do bairro Couto Fernandes, com uma palestra institucional, 

ministrada pelo assessor da Presidência do Metrô de Fortaleza, Fernando Mota. Na exposição, os participantes 

terão acesso a informações sobre o projeto do Metrô e assistirão a um vídeo sobre como funcionará o serviço. 

Após essa etapa, os participantes seguirão em um ônibus, acompanhados de um engenheiro, para conhecer a 

obra do Elevado da Parangaba e da Estação São Benedito (subterrânea). Pela Ematerce, participa da visita o 

assessor de comunicação e ouvidor, jornalista Antonio José de Oliveira.

À esquerda, o presidente da Ematerce, José 
Maria Pimenta, ladeado pela apresentadora do 
FINÍSSIMO, Mônica Arruda, e do diretor técnico, 
da TV União, Júlio


