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FAMÍLIA EMATERCIANA PRESTA HOMENAGEM A EX- DIRIGENTES

 O novo presidente da Ematerce, Engº Agrº Itamar Teixeira, 

entregando a placa de homenagem ao ex-presidente da 

empresa, José Maria Pimenta. Ao seu lado o diretor-presidente 

da Embase, Dr. Marilson.

(Da esq. para dir.) o novo diretor administrativo-financeiro da Ematerce, Cristiano Góes; 

o ex-secretário da SDA, Camilo Santana; o diretor técnico da  Ematerce, Walmir Magalhães;  

o novo secretário da SDA, Antônio Rodrigues Amorim; o ex-presidente da Ematerce, 

José Maria Pimenta, e o ex-diretor administrativo-financeiro Eduardo  Aragão. 

atualmente, desenvolvidas, no m solenidade, no gabinete da presidência da 
m e i o  r u r a l ,  q u e  e s t ã o  Ematerce, com a presença de dirigentes e E contribuindo para elevar o empregados do escritório estadual, foi prestada 
padrão de vida das famílias carinhosa homenagem ao Engº Agrº José Maria Pimenta 
rurais, assistidas pela extensão Lima e ao Engº Agrº Eduardo Aragão, ambos fazendo as 
rural do Ceará, evitando parte despedidas dos cargos de presidente e diretor 
do êxodo rural. Destacou a administrativo e financeiro da empresa.
amizade que fez, durante sua  Pimenta recebeu das mãos do novo presidente da 
g e s t ã o ,  c o m  t o d o s  o s  Ematerce, Engº Agrº Itamar Teixeira, em nome dos 
extensionistas, profissionais servidores, uma placa de honra, como reconhecimento e 
capacitados, dedicados ao agradecimento à sua relevante gestão. Em sua fala, 
trabalho e que não medem Teixeira disse que dará continuidade aos trabalhos, tão 
esforços, para consolidar a bem conduzidos e executados pelo ex- presidente 
imagem da empresa que Pimenta e pelo ex-diretor administrativo e financeiro 
completou,  em fevereiro Aragão, que souberam conquistar, como homens abertos 
último, 56 anos de criação, uma ao diálogo, extensionistas e agricultores. Agradeceu sua 
prova legítima de sua eficiente nomeação, para presidente da Ematerce, aos secretários 
atuação em benefício do Camilo e Antonio Amorim.
desenvolvimento sustentável Presentes à solenidade de despedidas, dentre outras 
do setor agropecuário cearense e dos (as) que cultivam a autoridades, os secretários da SDA, Camilo Santana, e 
terra e tiram dela o seu sustento e ainda vendem o Antonio Amorim, recém-nomeado titular da pasta do 
excedente de sua produção para consumo humano e Desenvolvimento Agrário do Ceará (DAS); Wilson 
animal. Depois, elogiou a atuação marcante dos Brandão, secretário executivo da SDA; o presidente da 
secretários Camilo Santana e Antonio Amorim, ambos  Adagri, Edilson Castro, e diretores; presidente do Idace, 
amigos e que impulsionam o setor agrícola estadual. Fez Francisco Bessa e  diretores; Itamar Marques, 
referências elogiosas, ainda, ao novo presidente da coordenador de Agricultura da SDA; Dr. Marilson, diretor-
empresa, Itamar Teixeira, ao diretor técnico Walmir presidente da Embase, empresa responsável pelo Seguro 
Magalhães, que os assessoram tão bem na sua gestão. As dos empregados de várias empresas de Extensão Rural no 
palavras finais foram de agradecimento à família Brasil; extensionistas do escritório estadual da Ematerce e 
ematerciana de quem se despedia, levando saudades da SDA, IDACE E ADAGRI. 
pela salutar convivência e lições de vida que com ela Em seguida, o mestre- de- cerimônias, o assessor de 
aprendeu.comunicação e Ouvidor da Ematerce, jornalista Antonio 

Com a palavra, o ex-diretor administrativo e José de Oliveira, convidou o diretor-técnico da empresa, 
financeiro, Eduardo Aragão, elogiou os abnegados Engº Agrº Walmir Severo Magalhães, para saudar Pimenta 
colegas- extensionistas, tanto pelos trabalhos no campo e e Aragão em nome dos servidores da Ematerce.  
dos lotados no escritório estadual. Destacou, também, o Magalhães enalteceu a administração e as pessoas dos 
seu amor à Extensão Rural e agradeceu a todos o apoio homenageados, como profissionais competentes, 
que recebeu dos colegas de diretoria nas pessoas do ex-transparentes, éticos e que souberam honrar o Serviço de 
presidente Pimenta e do diretor técnico Walmir Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, dando o 
Magalhães e Itamar Teixeira, agora presidente da melhor de si, trabalhando em prol da melhoria de vida dos 
empresa, uma escolha acertada do secretário Camilo agricultores (as) familiares. Desejou, em seguida, a ambos 
Santana e do secretário Antonio Amorim, homens sérios, sucessos em suas novas missões e que a casa continua 
éticos, capacitados e que realizaram excelente sendo deles e que saíam deixando saudades. Ressaltou, 
administração à frente da SDA. Em seguida, colocou-se à por último, as pessoas dos secretários Camilo e Amorim, 
disposição de todos, na Ceasa, na qualidade de diretor responsáveis pela ótima condução das ações das 

colaboradores.
comercial, cuja posse ocorrerá no próximo dia seis.vinculadas Ematerce, Idace, Adagri e Ceasa. 

Ao discursar, o secretário da SDA, Antonio Amorim, 

citou algumas das qualidades dos homenageados, seus 

a m i g o s ,  c o m o  c o m p e t ê n c i a ,  h o n e s t i d a d e ,  
Com a palavra, o secretário Camilo Santana referiu-se O ex-presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, 

profissionalismo, e da excelente gestão deles à frente da 
à maneira correta de como Pimenta e Aragão dirigiram a emocionado, pela placa que lhe foi entregue, em nome 

Ematerce. Agradeceu ao secretário Camilo o apoio 
Ematerce e do denodado trabalho dos extensionistas no dos empregados da empresa, pelo novo presidente da 

recebido, quando secretário adjunto da SDA, e a sua 
campo, buscando melhorar, com o repasse de novas Ematerce, Engº  Agrº Itamar Teixeira, disse da enorme 

indicação para titular da SDA. Formulou  votos de sucessos 
tecnologias agropecuárias, suas condições de vida. satisfação em ter, durante a gestão do governador Cid 

em seus novos desafios, lembrando que prosseguiria as 
Santana disse, também, do apoio do governador Cid Gomes, com apoio do secretário Camilo Santana, da 

atividades, iniciadas pelo colega Camilo, homem público 
Gomes ao setor agrícola do Estado, com vistas a seu Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), 

que, de maneira competente, dinamizou a agropecuária 
desenvolvimento sustentável. Por último, almejou ao dirigido a Ematerce, braço direito do Governo Estadual no 

cearense.
novo titular da pasta do Desenvolvimento Agrário, êxito campo, na prestação de assistência técnica agropecuária e 
em tudo o que realizar, bem como aos homenageados e gerencial aos agricultores(as), sobretudo de base familiar.
que, naquela ocasião, despendiam-se de seus Pimenta enfatizou as ações extensionistas, 

    ELOGIOS DOS SECRETÁRIOS CAMILO E AMORIM        AGRADECIMENTOS DOS HOMENAGEADOS
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EMATERCE PROMOVE NIVELAMENTO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
Capacitação

Servidores da Ematerce (gerentes regionais, locais e pessoal da área administrativa) receberam treinamento que objetivou nivelar conhecimentos e padronizar procedimentos 

no tocante à prestação de contas dos escritórios com o Centro Gerencial. O encontro reúne 25 integrantes das regiões do Maciço de Baturité, Sertões de Canindé e servidores 

do Cetrex.

A Ematerce realizou, na sexta-feira, 26, no Centro de mesmo estamos realizando estes encontros, abrangendo o 

Treinamento em Extensão (Cetrex), realizou, em Caucaia, pessoal lotado na empresa, em todo o Ceará, e a intenção é 

Treinamento sobre Prestação de Contas para 25 que eventos com este objetivo se tornem frequentes”, 

participantes, entre gerentes regionais, locais e agentes destaca Souza. Além do Gerente Financeiro, integram a 

administrativos. O objetivo foi promover um nivelamento equipe de instrutores, as funcionárias Evanir Bezerra e 

entre todo o pessoal que lida com prestação de contas na Estela Mendes.

empresa. Desse treinamento, participaram extensionistas Dando prosseguimento ao calendário de treinamento, 

de Baturité, Sertões de Canindé e servidores lotados no gerentes e o pessoal administrativo do Médio e Baixo-

Cetrex. Jaguaribe serão capacitados, nos dias 12 e 13 de abril, em 

A Diretor ia  Administrat ivo-Financeira  vem Limoeiro do Norte. Vinte e oito pessoas das regiões do 

promovendo essa, capacitação desde dezembro de 2009, Sertão-Central, Centro-Sul e da Fazenda Normal reúnem-

quando foi treinado o pessoal das regiões Metropolitana e se, em Quixeramobim, nos dias 14 e 15 de abril, para 

Litoral-Leste, em Cascavel(CE). De lá pra cá, aconteceram receber o treinamento. O encontro será nas dependências 

encontros em Crateús, nos dias 8 e 9 últimos, reunindo da Fazenda Normal. O encerramento dos treinamentos 
Baixo-Acaraú.colaboradores do Sertão de Crateús e Inhamuns, num total será em Crato, nos dias 27 e 28, com servidores das regiões 

Segundo o gerente da Divisão Financeira da Ematerce, de 18 pessoas; Sobral, nos dias 10 e 11 de março, onde do Cariri, Cariri-Leste e Cariri-Oeste, num total de 30 
Daniel de Souza, trata-se de grande oportunidade, para a  servidores da Zona Norte, Extremo-Norte e Ibiapaba foram participantes. Ao final, a capacitação terá repassado 
padronização na prestação de contas, entre as gerências treinados; e Itapipoca, quando o nivelamento no dia 23 de conhecimentos de prestação de contas para 171 
regionais e locais, com o Escritório Estadual. “Por isso março passado concentrou 18 pessoas do Meio-Norte e integrantes do corpo funcional da Ematerce.

NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 
DA EMATERCE VISITA CETREX

Acompanhado do atual diretor administrativo-financeiro, Eduardo Aragão, que se desvincula do cargo hoje, dia 31, 

para assumir a função de Diretor de Comercialização da Ceasa, Cristiano Góes, o novo titular desta diretoria, visitou 

dependências da Ematerce.

O  n o v o  d i r e t o r  aproveitado e, sem sombra de dúvidas, um grande patrimônio da empresa”. Na oportuni-

a d m i n i s t r a t i v o  d a  dade, os funcionários solicitaram ao novo Diretor Administrativo reformas para o centro.

Ematerce, Cristiano 

Góes, que assume o 

cargo no próximo dia 6 O Cetrex concentra, em sua área, vários prédios, que são utilizados como almoxarifa-

de abril, terça-feira, em do do Escritório Estadual da Ematerce. Lá, são guardados, desde os mais variados tipos de 

substituição ao enge- material de escritório, limpeza e alimentação, até computadores, notebooks e impresso-

n h e i r o  a g r ô n o m o  ras. A partir do dia 5 de abril, todo esse estoque e o almoxarifado do escritório de 

E d u a r d o  A r a g ã o ,  Beberibe, serão informatizados. A expectativa é que os 71 escritórios da empresa, 

conheceu ontem, 30, as espalhados pelo Estado, e seus postos avançados, contem com essa facilidade até o final 

d e p e n d ê n c i a s  d o  de abril.

Centro de Ensino e Treinamento em Extensão (Cetrex). A visita foi ciceroneada pelo Com a chegada da informatização, a requisição de material, acompanhamento e 

gerente do Cetrex, Messias Frota e pelo gerente da Divisão Administrattiva, (Divad), atendimento das mesmas poderá ser feita, de forma descentralizada, facilitando o 

Benedito Gérson.. Após a inspeção, quando fez questão de conhecer todas as dependên- gerenciamento do patrimônio. O sistema permitirá ainda o planejamento de futuras 

cias do centro, Góes participou de reunião com integrantes do Núcleo de Apoio Técnico aquisições de material, levando-se em conta a demanda.

Psicossocial da Ematerce (Nateps). 

O Centro de Treinamento da Ematerce está encravado, em uma área de 23,6 hectares, 

em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Suas dependências possuem 37 dormi- No Nateps, Cristiano Góes conheceu o trabalho do núcleo, com vistas a desenvolver 

tórios, aptos a acomodar mais de 200 pessoas, 07 salas de aula, laboratório de informáti- ações voltadas para a melhoria das condições de vida e trabalho dos empregados da 

ca, auditório com 140 lugares, refeitório, casa de farinha e piscina. É no Cetrex que a empresa. O Nateps está vinculado à Divisão de Recursos Humanos da Ematerce.

Ematerce concentra o almoxarifado de seu Escritório Estaduall, que será informatizado Eduardo Aragão, que até hoje, 31, exerce o cargo de diretor administrativo-financeiro 

no próximo dia 5 de abril. da Ematerce, acompanhou Cristiano Góes nessa visita de conhecimento da empresa. No 

Cristiano surpreendeu-se com as grandiosas instalações do Cetrex, e ouviu atenta- próximo dia 6, em solenidade marcada para as 10 horas, Aragão assume a função de 

mente as explicações de Eduardo Aragão e Messias Frota sobre o trabalho que ali é Diretor de Comercialização da Central de Abastecimento (Ceasa).

desenvolvido. Ao final da visita, ressaltou: “É um espaço que merece ser muito bem-

                                            ALMOXARIFADO INFORMATIZADO

                                                             REUNIÃO

O Governo do Estado em Minha Cidade realiza, nos dias 6, 7 e 10 de abril próximos, familiares do município e redondezas participarão da Feira da Agricultura Familiar, 

visitas a mais três municípios cearenses. Desta vez, o governo itinerante estará nos quando terão a oportunidade de expor e comercializar os produtos por eles  cultivados.

municípios de Penaforte, Orós e Bela Cruz. A Ematerce faz-se presente nas localidades Em Orós, a passagem do Governo do Estado em Minha Cidade acontece no dia 7 e, em 

com o escritório móvel, para atender a demanda de agricultores locais, além de Bela Cruz, na Zona Norte, dia 10. A exemplo do que acontece em todas as localidades, a 

promover a Feira da Agricultura Familiar com a presença de produtores das regiões e mesma estrutura será montada, visando facilitar o acesso do cidadão aos diversos 

proximidades. serviços oferecidos pelas repartições públicas estaduais. 

Penaforte, na Região Sul do Ceará, recebe a administração itinerante do governador Em todas as visitas, Cid Gomes instala a administração de seu governo nestas cidades, 

Cid Gomes, na terça-feira, dia 6. Ali, serão prestados serviços como emissão de transformando-as em Capital do Ceará por um dia. Todo o secretariado faz parte da 

documentos, medição de pressão arterial e testes de glicemia e orientações sobre saúde comitiva do Governador. Além de ouvir as demandas da população, Gomes assina 

oral e sexual. Estandes de vários órgãos, ligados à administração estadual direta e indireta ordens de serviço para a construção de obras, celebra convênios e instala fóruns de 

também serão montados, objetivando atender ao publico interessado. Os agricultores discussão sobre temas referentes à melhoria de vida das populações.

Governo Intinerante

PENAFORTE, ORÓS E BELA CRUZ RECEBEM GOVERNO ITINERANTE 
Mais três cidades do interior do Ceará recebem a administração itinerante do governador Cid Gomes no início do mês de abril. Aliado aos serviços oferecidos ao cidadão, a 

Ematerce realiza  feira com produtos agrícolas e instala o escritório móvel para atendimento aos produtores.

Góes e Aragão, acompanhados dos gerentes do Cetrex e da 
Divisão Administrativa, visitam suas dependências. 
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OUVIDORES DA REDE ESTADUAL VISITAM OBRAS DO METRÔ
Um grupo de Ouvidores(as) da Rede Estadual visitou, na A visita terá início, às 9 horas, no canteiro central do bairro 

manhã de sexta-feira, 26,  obras do Metrô de Fortaleza. A Couto Fernandes, com uma palestra institucional, ministrada 

programação constou de palestra institucional, de “coffee- pelo assessor da Presidência do Metrô de Fortaleza, Fernando 

break” e deslocamento às obras, com acompanhamento do Mota. Na exposição, os participantes receberam informações 

engenheiro Jonas Sampaio, para conhecer a obra do elevado sobre o projeto do Metrô de Fortaleza e assistiram a um vídeo 

de Parangaba e da estação São Benedito (subterrânea). sobre como funcionará o serviço. Após essa etapa, os 

Segundo a assessora de imprensa do Metrô de Fortaleza, participantes seguiram, em um ônibus, acompanhados do 

jornalista Viviane Lima, o Projeto Visite o Metrô, que realiza engenheiro Jonas, para conhecer a obra do Elevado da 

visitas guiadas ao canteiro de obra do Metrô de Fortaleza,  Parangaba e da Estação São Benedito (subterrânea). Pela 

tem como objetivo permitir à população conhecer detalhes Ematerce, participou da visita o assessor de comunicação e 

do projeto de execução do Metrô de Fortaleza, bem como ouvidor, jornalista Antonio José de Oliveira.

acompanhar de perto o andamento da obra.

Capistrano

INAUGURADA CENTRAL DE 
ABASTECIMENTO EM CAPISTRANO

 Estimado(a) Extensionista

No momento em que se comemora a Páscoa, 

evento de suma importância e significação 

para o mundo Cristão, na qual se revive a 

ressurreição de Jesus Cristo, em nome da 

diretoria executiva, irmanamo-nos a 

quantos professam as religiões cristãs, 

para desejar-lhe uma Feliz Páscoa, 

extensiva aos familiares.

Mensagem de Páscoa

JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA 
PRESIDENTE

Realizou-se, no dia 25 último, na armazenados batata-doce, carnes Cavalcante  Santos ,  Economista  

sede municipal de Capistrano, a de ovino e caprino, peixe (tilápia), Doméstica, a técnica Lucinda, da SDA, o 

inauguração da Central de Distribuição ovos caipiras, macaxeira, mamão, gerente do Banco do Brasil de 

de Alimentos, cujos produtos são maracujá, cenoura, doce de leite, Capistrano, dentre outras autoridades.

comprados pelo Programa de Aquisição doce de mamão e mel de abelha, 

de Alimentos (PAA), tendo por órgão chuchu, alface, doce de goiaba e 

executor a Ematerce e coordenação da polpa de fruta (cajá), para citar os Antes da inauguração, as técnica da 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário principais produtos da agricultura Ematerce, Economista Doméstica Glaíra 

do Ceará (SDA). No programa, estão familiar. Matos Cavalcante, e Lucinda, da SDA, 

envolvidas 22 famílias  Ao ato solene da inauguração, foram entrevistadas pelo repórter Isaías 

Os beneficiários do PPA são c o m p a r e c e r a m ,  a l é m  d e  Rocha, da FM Maior de Baturité sobre as 

entidades socioassistenciais, a exemplo agricultores(as) familiares, o  a ç õ e s  d a  E x t e n s ã o  R u r a l  n o  

do Cras ( Programas Pet e Itinerante), prefeito de Capistrano, Cláudio Ceará(Ematerce)   e   da  SDA ,   

Projovem, Pastoral da Criança e do  Saraiva, secretários da Agricultura coordenadora  do Programa de 

Idoso e Centro de Atenção Psicossocial).  e da Ação, técnicos da Ematerce, Aquisição de Alimentos (PPA).

Na Central  de Distr ibuição de dos escritórios estadual e local, a 

Alimentos, recém-inaugurada, estão exe m p l o  d e  G l a í ra  M ato s  

                  ENTREVISTA

Ao centro da foto, o prefeito de Capistrano, Cláudio 
Saraiva, ladeado por técnicos da Ematerce e outras 
autoridades municipais. 

Grupo de ouvidores na estação subterrânea de São 
Benedito, em Fortaleza

Glaíra Matos sendo entrevistada pelo repórter 
Isaías Rocha, da FM Maior de Baturité.

EMATERCE, PREFEITURA E BNB REALIZAM 
DIA ESPECIAL SOBRE MANDIOCA 

Aracati

A Ematerce, de Aracati, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Aracati e BNB, realizou, sexta-feira última,26, um Dia Especial da 

Mandioca, no Sitio Aroeiras, propriedade do agricultor Anísio de Sena 

Vieira, que contou com a presença de 58 pessoas, sendo 43 produtores 

rurais e 15 lideranças institucionais.

Segundo o gerente regional da Ematerce, no Litoral-Leste, estiveram 

presentes ao ato solene, técnicos locais e regionais da Ematerce, além 

da participação dos assessores estaduais da cultura da Mandioca, Engºs 

Agrºs  Stênio Silva ( Ematerce) e Antonio Raimundo (SDA), que 

evidenciaram as qualidades da Mandioca-variedade Pretinha, tanto na 

questão da alta produtividade (33.000 Kg/ha- colheita esperada na 

UTD,em abril deste), quanto nas propriedades nutricionais e o seu bom 

rendimento na produção de derivados agroindustriais".


