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A Diretoria Executiva da Ematerce e os gerentes regionais com palestra sobre “Sensibilização para Elevação da Auto-

da empresa reúnem-se, no período de 12 a 14 de abril Estima e Valorização do Trabalho”. À tarde, serão 

próximo, no Centro de Ensino e Treinamento em Extensão apresentados os contratos de resultados de 2010, 

(Cetrex), para discutir assuntos como a 1ª etapa da abordando questões como o SPP-Web – análise da 

Campanha de Erradicação da Febre Aftosa e assuntos monitoria; Softwares – Programação Mensal dos Agentes 

diversos ligados às áreas técnica, administrativa e de ATER e relatórios de AGM, Remar e Retar e exposição 

financeira. O encontro contará ainda com a participação dos mapas dos municípios com as comunidades com 

das gerências de Planejamento e de Apoio Técnico, ações de ATER concentradas e dispersas.   

assessores estaduais e integrantes de entidades  Feira da Agricultura Familiar, laudos do Garantia Safra, 

vinculadas à  Secretaria do Desenvolvimento Agrário lançamento de dados do Programa de Distribuição de 

(SDA), como a  Adagri. Sementes, Situação Climática das Regiões Administrativas 

A abertura da reunião acontece a partir das 8h30  horas e Plano B para 2010 de Convivências com o Semi-Árido são 

do dia 12. O Planejamento da 1ª etapa da Campanha de os temas do último dia, que ainda reserva espaço para 
No dia 13, terça-feira, gerentes regionais apresentam e Erradicação contra a Febre Aftosa no Estado do Ceará, será discussão de assuntos administrativos e financeiros da 

discutem com a diretoria temas como os problemas a pauta de discussões do dia com participação de empresa. O encerramento do encontro acontece às 13 
operacionais vivenciados no  seu dia-a-dia. O Núcleo de servidores da Adagri. O encerramento da atividades está horas.
Apoio Técnico Psicossocial (Nateps) da Ematerce participa marcado para as 17 horas.

 DIRETORIA EXECUTIVA REÚNE GERENTES REGIONAIS
No período de 12 a 14 de abril próximo, no Cetrex, a diretoria executiva e gerentes da empresa se reúnem, para discutir diversos assuntos ligados às áreas técnica, administrativa e 

financeira.

CETREX

POSSE

ASSUME NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA EMATERCE
Toma posse, à 16 horas, desta sexta-feira,9, em ato solene, no auditório da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), o recém-nomeado diretor administrativo e financeiro da 

Ematerce (DAF), Francisco Cristiano Maciel de Goes.

O novo titular do cargo, antes mesmo de assumir a DAF, visitou todas as dependências da 

empresa, inclusive o Centro de Treinamento em Extensão (Cetrex), localizado no distrito de 

Capuan, município de Caucaia, oportunidade em que cumprimentou os servidores do Cetrex e do 

escritório estadual.

Cristiano Goes, estado civil solteiro, nasceu, em Quixadá, no dia 21 de abril de 1968.  É formado 

em História pela Universidade Estadual do Ceará e em Direito pela Unifor. Pós-graduado em Direito 

do Trabalho e em Gestão Tributária e ex-aluno da Escola de Formação de Governantes e do Curso 

SEBRAE/Ideal. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Quixadá; vice-prefeito de 

Quixadá, no período de 2005 a 2008, tendo assumido a prefeitura, por um período de sete meses; e 

secretário de Administração e de Cultura e Turismo do supracitado município. Foi, ainda, 

funcionário  do Banco do Brasil, empresário do ramo de panificação e um dos fundadores da 

Associação de Jovens Empresários de Quixadá.

                                                                       PERFIL

NIVELAMENTO PARA 76 FUNCIONÁRIOS SERÁ REINICIADO DIA 16
O Treinamento sobre Prestação de Contas para gerentes regionais, locais e pessoal administrativo será reiniciado no próximo dia 16. Setenta e seis servidores das regiões 

Jaguaribana, Sertão-Central e Centro-Sul, Cariri, Cariri-Leste e Cariri-Oeste, que ainda não foram treinados, receberão a capacitação.

A Ematerce dá continuidade, a partir do dia 16 próximo, ao Treinamento sobre Prestação uniformização nos procedimentos de prestação de contas, eventos desta natureza sejam 

de Contas a gerentes regionais, locais e pessoal da área administrativa de seus escritórios. promovidos com certa frequência. “Isto nos possibilitará uma atualização constante do 

Serão treinados, até o final do mês, 76 servidores das regiões jaguaribana, Sertão Central e conhecimento e padronização”, conta Daniel de Souza, gerente da Divisão Financeira da 

Centro-Sul, Cariri, Cariri-Leste e Cariri-Oeste. O objetivo é promover um nivelamento de empresa.

conhecimentos e padronizar procedimentos, no tocante à prestação de contas dos Em função de reunião com gerentes regionais, no período de 12 a 14 deste mês, o 

escritórios regionais e locais com o estadual. calendário do referido treinamento sofreu alteração de datas. Assim, no próximo dia 16 

A capacitação, que vem sendo realizada desde dezembro último, é uma iniciativa da de abril, o nivelamento reúne 28 funcionários da Fazenda Normal, Sertão-Central e 

diretoria administrativo-financeira da Ematerce. Já foi alvo do treinamento o pessoal lotado Centro-Sul, na Fazenda Normal, em Quixeramobim. No dia 27, em Limoeiro do Norte, o 

nas regiões Metropolitana e Litoral-Leste; Sertões dos Inhamuns e Crateús; Zona Norte, treinamento reúne 18 pessoas das regiões do Baixo e Médio-Jaguaribe. A capacitação 

Extremo-Norte e Ibiapaba; Meio-Norte e Baixo-Acaraú; Maciço de Baturité, Sertões de encerra-se, reunindo 30 funcionários, dentre gerentes regionais, locais e pessoal 

Canindé e o pessoal do Centro de Ensino e Treinamento em Extensão (Cetrex). administrativo, no dia 29, na cidade do Crato. Na oportunidade, será treinados o pessoal 

O propósito da Ematerce é que, após este treinamento inicial, com vistas a uma da regiões Cariri, Cariri-Leste e Cariri-Oeste.
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 GOVERNO LIBERA INVESTIMENTOS DE 
7,9 MILHÕES EM PENAFORTE E ORÓS
A passagem do governo itinerante em Penaforte e Orós liberou recursos para investimentos em diversas áreas dos dois municípios. A exemplo de visitas anteriores do Programa 

Governo do Estado na Minha Cidade, a Ematerce realizou a Feira da Agricultura Familiar e participou da entrega de cheques a agricultores beneficiados pelo Pronaf.

Os municípios de Penaforte e Orós, situados nas regiões Sul e Centro-Sul do Ceará,  

respectivamente, receberam, nos dias 6 e 7 de abril último, a visita do Governo do Estado 

na Minha Cidade, iniciativa da administração itinerante do governador Cid Gomes. 

Assinatura de convênios e ordens de serviço, para a realização de obras, marcaram a 

tônica da visita nos dois municípios. A Ematerce, em ambas as localidades, promoveu a 

Feira da Agricultura Familiar e instalou o Escritório Móvel com vistas a atender a 

demanda de produtores locais. 

Recursos da ordem de 4,5 milhões de reais foram liberados pelo Governador do 

Estado, beneficiando municípios da Região Sul, nas áreas de infraestrutura, cultura, 

esporte, saúde, educação, ciência e tecnologia, através do Programa de Cooperação 

Federativa (PCF). Oriundo do tesouro estadual, o investimento beneficiará os municípios 

de Altaneira, Assaré, Missão Velha, Penaforte e Porteiras. Num debate sobre educação 

com secretários e a participação da população, Cid Gomes disse que não acredita em um 

grande salto para o Ceará que não prestigie a Educação.

Na principal rua da sede de Penaforte, 10 agricultores familiares do município  e 

distritos próximos expuseram e comercializaram sua produção na Feira da Agricultura 

Familiar. Lá, hortigranjeiros, artesanato, mel e queijo eram vendidos diretamente aos 

visitantes. O Governo do Estado, através de suas várias secretarias, instalou estandes 

com serviços, desde emissão de documentos à medição de pressão arterial e glicemia, Antonio Amorim, do diretor técnico da Ematerce, Walmir Severo e do coordenador da 
cortes de cabelo e orientações quanto à saúde bucal e sexual, dentre outros. Agricultura Familiar na SDA, Itamar Marques, o gerente do BNB, da agência de Iguatu, 

entregou 97 cheques, num valor-médio de 1.800 reais cada, a agricultores familiares, no 

Escritório Móvel da Ematerce, instalado na Praça da Cidadania. Os recursos, totalizando 
Em Orós, ontem, 7, o governo itinerante anunciou a liberação de 3,4 milhões para aproximadamente 175 mil reais, procedentes do Pronaf, objetivam atender às 

investimentos nos municípios de Acopiara, Baixio, Cariús, Deputado Irapuan Pinheiro, necessidades de investimento de comunidades de Icó, Orós e Cedro.
Iguatu, Ipaumirim, Jaguaribe, Jucás, Milhã, Orós, Piquet Carneiro, Quixelô e Solonópole. A Feira da Agricultura Familiar, em Orós, reuniu 15 agricultores que tiveram a 
Os recursos serão aplicados em obras de desenvolvimento social, esporte, infraestrutura oportunidade de mostrar e vender seus produtos, desde frutas, verduras, queijos e mel, 
e saúde. até o mais autêntico artesanato feito na região.

Também em Orós, com as presenças do secretário do Desenvolvimento Agrário, 

                                                                  ORÓS

Um ano e meio, após a implantação do Projeto pimentão, milho verde, batata-doce, abóbora, 

Mandalla em Quiterianópolis, a experiência é sucesso macaxeira, banana, mamão, melancia, tomate e 

em diversas localidades do município. Hoje, 30 maracujá) e consumo dos animais (patos, galinhas, 

famílias de nove localidades são beneficiadas com a codornas, coelhos, marrecos, peixes, camarão e 

existência de 13 mandalas ali implantadas, cabras). A adubação é orgânica e os defensivos 

supervisionadas por técnicos da Ematerce. A agrícolas utilizados são naturais. O excedente da 

iniciativa, além de permitir o cultivo de diversos tipos produção é vendido ao PAA (Programa de Aquisição 

de vegetais e criação de animais de pequeno porte de Alimentos) e nas localidades de Parambu, Novo 

para consumo próprio, incrementa a renda do Oriente, Piauí e na própria sede do município.

agricultor familiar com a venda do excedente, A experiência de Quiterianópolis conta com 

promovendo retiradas mensais de até 400 assistência técnica da Ematerce, através do 

reais/família. engenheiro agrônomo e mestre em solos, Italo Reges 

O sistema de mandallas permite que numa Capistrano, e dos técnicos agrícolas Martinho Oliveira 

pequena área seja iniciada uma organização e Antonio Mota. As 30 famílias assistidas e 

produtiva familiar, com integração entre o cultivo de beneficiadas pelo Projeto Mandalla, no município, 

vegetais diversificados e criação de animais, residem nas localidades de Algodões, Malhada dos 

atendendo às necessidades básicas de uma família rural. Malaquias, São Pedro, Garrafão, Monteiro, Bandarro, As “mandallas” são implantadas em áreas de 0,25 
?O sistema contribui para o resgate da dignidade de Besouro, Mangueira e Cacimbas.hectares (50m x 50m), onde são dispostos canteiros 
famílias, uma vez que cria oportunidades de Outros municípios do Ceará demonstram interesse circulares em forma de delta. Um reservatório de água 
sobrevivência no 'habitat' do agricultor, através do pelo projeto que tem apresentado sucesso em diversas com 6 metros de diâmetro e profundidade de 1,80m é 
trabalho, alimentação e renda?, destaca Jorge Hauser, localidades. É o caso de Missão Velha, no Cariri, onde a responsável pela irrigação dos vários cultivos (coentro, 
gerente regional da Ematerce na Região dos Inhamuns. prefeitura municipal realiza inscrições para o projeto. cebolinha, alface, beterraba, cenoura, couve, pimenta, 

PROJETO MANDALLA É SUCESSO EM QUITERIANÓPOLIS
Trinta famílias de nove localidades no município de Quiterianópolis comemoram os bons resultados com a implantação do Projeto Mandalla. Além de inibir o êxodo rural, 

mantendo agricultores no seu 'hatitat', a experiência permite incremento na renda das famílias em torno de 400 reais/mês.

A disposição circular dos canteiros permite o cultivo de várias espécies 
em áreas reduzidas.

Agricultores familiares, beneficiários do Pronaf, recebem cheques para investimentos.


