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SDA, EMATERCE E ADAGRI PLANEJAM CAMPANHA DA AFTOSA-2010 
A diretoria executiva da Ematerce, reuniu com seus gerentes regionais e coordenadores da Adagri, planejou ações para a Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no 

Ceará em 2010. O encontro foi aberto segunda, 12, no Cetrex, e contou com a presença do secretário do Desenvolvimento Agrário, Antonio Amorim. Até quarta-feira, outros 

assuntos da pauta foram discutidos entre os presentes. 

Aftosa

O planejamento e a execução da 1ª etapa da Campanha ascensão que desejamos galgar em relação a novos 

de Erradicação da Febre Aftosa, no Estado do Ceará, em níveis, ou seja, o status livre da aftosa com vacinação. 

2010, foram o tema de discussão do primeiro dia do 

encontro, entre a diretoria executiva da Ematerce e 18 

gerentes regionais da empresa, realizado no dia 12, último, Em 2010, o calendário da Campanha de Vacinação 

no Centro de Ensino e Treinamento em Extensão (Cetrex). contra a Febre Aftosa sofre mudanças. Até 2009, a 

Participaram ainda da reunião seis coordenadores regionais imunização era feita, em duas etapas, nos meses de 

da Adagri. abril e outubro. Este ano, a vacinação também 

O encontro foi aberto com a presença do secretário do acontece em dois momentos, mas em meses 

Desenvolvimento Agrário, Antonio Amorim, o presidente da diferentes: maio e novembro. A reivindicação já 

Ematerce, Itamar Teixeira, Edilson Aragão, presidente da vinha sendo feita ao Ministério da Agricultura, da 

Adagri, e os diretores técnico e administrativo-financeiro da Pecuária e do Abastecimento (Mapa), há algum 

Ematerce, Walmir Severo e Cristiano Góes, respectivamente. tempo;  em janeiro passado, na reunião de avaliação 
gerentes regionais. Em dois dias, foram discutidos problemas Amorim destacou a importância do envolvimento de da última campanha, foi atendida.
operacionais, enfrentados no dia-a-dia pelos escritórios todos os agentes na campanha, para se obter bons A alteração no calendário se deve a razões que justificam 
locais e regionais; Contrato de Resultados de 2010 (SPP/Web, resultados. Disse que a multiplicação das ações é necessária, o pedido. A principal é o nivelamento dos períodos de 
programação mensal de Agentes de Ater e apresentação de assim como a transparência das mesmas. “Os resultados, ao campanha, em todo o país, evitando-se assim as chamadas 
relatórios); divulgação dos mapas de municípios com final da campanha, sejam bons ou ruins, cabem a todos que “fugas” de vacinação e permitindo uma abrangência maior. O 
comunidades com ações de Ater concentradas e difusas; estão ligados ao processo; daí, o destaque que deve ter a diretor de Sanidade Animal da Adagri e coordenador do 
Feira da Agricultura Familiar; Laudos do Garantia-Safra; união de todos, somando experiências e conhecimentos”, Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Aftosa, 
Lançamentos de dados do Programa de Distribuição de complementou. Roberto Frota, diz que, com esta modificação nas datas, o 
Sementes no sistema; Convivência com o Semi-Árido, além O presidente Ematerce, Itamar Teixeira, também falou do controle epidemiológico tem melhor domínio. 
de debater assuntos de ordem administrativa e financeira.envolvimento que a empresa tem na campanha da aftosa e Até às 13 horas da quarta-feira, última, 14, a Ematerce 

solicitou um comprometimento, cada vez maior de todos, na prosseguiu com o encontro entre sua diretoria executiva e 

                               MUDANÇA

SDA, Ematerce e Adagri planejaram a execução da Campanha 
de Vacinação contra Aftosa - 2010.

GOVERNADOR DESIGNA ITAMAR TEIXEIRA 
PARA PRESIDENTE DA EMATERCE 

Nova gestão 

O governador Cid Ferreira Gomes  designou,  mediante publicação no Diário Oficial ultrapassa a 1.200 

do Estado, edição 12 de abril de 2010, o Engenheiro Agrônomo Itamar Teixeira Bezerra, empregados(as).

para o cargo de presidente da Ematerce, em substituição ao Engenheiro Agrônomo 

José Maria Pimenta. o novo titular do órgão oficial de assistência técnica e extensão           

rural do Ceará (Ematerce) é formado pelo Centro de Ciências Agrárias, da Universidade  Itamar Teixeira 

Federal do Ceará, Curso de Engenharia Agronômica, no dia 14 de julho de 1973. Bezerra nasceu, no dia 

 Itamar, como é mais conhecido, afirma que dará continuidade aos trabalhos da 5 de dezembro de 

gestão do seu antecessor, porém com sua maneira própria de administrar a empresa. 1946, no município de 

Garante, também, não medir esforços, com o apoio dos demais dirigentes e servidores J a g u a r i b e - C E .  

da Ematerce, para realizar uma ótima administração, pautada na transparência, na Ingressou, na extinta 

seriedade e nos princípios éticos, além de manter, constantemente, o diálogo, não Ancar  (Associação 

apenas com os servidores, mas também com representantes de órgãos parceiros. Nordestina de Crédito 

 Explicitou, ainda, que as portas de seu gabinete estão sempre abertas para os Rural), no dia 7 de 

servidores, o público-alvo da extensão rural e as instituições parceiras. Teixeira agosto de 1973. Como 

pretende, ainda, desenvolver uma gestão voltada para o bem-estar e x t e n s i o n i s t a ,  

dos(as)agricultores(as) familiares, razão da existência do Serviço de Assistência Técnica trabalhou em vários 

e Extensão Rural do Ceará, que, em fevereiro último, completou 56 anos de fundação. municípios do Estado. 

 O novo presidente da Ematerce empenhar-se-á, também, contando com apoio do F o i ,  a i n d a ,  

Governo do Estado, por intermédio do secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará coordenador regional 

(SDA), Antonio Amorim, no tocante à ampliação da abrangência da assistência técnica e de projetos, supervisor 

extensão rural aos agricultores(as) cearenses. Regional, gerente de Planejamento, no escritório estadual, e assessor na extinta 

O novo presidente da Ematerce tem, atualmente, sob a sua responsabilidade,  um secretaria do Desenvolvimento Rural. Ultimamente, exercia o cargo de assistente da 

total de 71 escritórios locais, 18 regionais, 15 postos avançados e 2 centros de presidência da Ematerce. É casado com a Sra. Maria de Fátima Barroso Bezerra, de cuja 

treinamento, sendo um em Capuã-Caucaia, e a fazenda Normal em Quixeramobim-CE. união nasceram Raphael Barroso Bezerra; Gustavo Barroso Bezerra; José Renato 

A força de trabalho da Ematerce, incluindo bolsistas de nível médio e superior, Barroso Bezerra; e Lucas Barroso Bezerra.

PERFIL

Engº Agrº Itamar Teixeira: 
o profissional certo para o cargo certo. 
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POSSE PRESTIGIADA 
 Foi empossado, na tarde de sexta-feira última, 9/10,  em 

ato solene, no auditório da Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário do Ceará (SDA), o novo diretor administrativo e 

financeiro da Ematerce (DAF), Francisco Cristiano Maciel 

de Goes. Antes da posse, Goes familiarizou-se com as 

atividades ematercianas da DAF e manteve contatos com 

servidores do escritório estadual e com gerente regionais.

A solenidade foi prestigiada pelo secretário do 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), Antonio 

Amorim; pelo secretário executivo da SDA, Wilson 

Brandão; pelo presidente da Ematerce, Itamar Teixeira, 

pelo diretor técnico Walmir Severo Magalhães, pelo ex-

presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, pelo 

deputado estadual Osmar Baquit, que representou a 

Assembléia Legislativa do Ceará, afora vereadores de 

Quixadá, presidentes dos órgãos vinculados à SDA, pelo 

representante da presidência da Associação dos Servidores 

da Ematerce (ASSEMA), Evaldo Ribeiro, além de servidores 

da Ematerce, Idace, Adagri, Ceasa e autoridades, 

especialmente convidadas, familiares e amigos do novo 

diretor administrativo e financeiro da Ematerce.

Abrindo a parte discursiva, falou o diretor técnico da Em seguida, usou a palavra o recém-empossado 
Ematerce, Walmir Severo Magalhães, que enalteceu a diretor administrativo e financeiro da Ematerce, 
escolha de Cristiano Goes, para dirigir a DAF, não somente Francisco Cristiano Maciel de Goes, declarando seu 
pela sua competência intelectual e profissional (formado entusiasmo, por ser nomeado para um cargo importante, 
em História e em Direito), mas pelas experiências em uma empresa que, em fevereiro último,  completou 
adquiridas, após passar 13 anos no Banco do Brasil, ser 56 anos de atuação e é referência, no Estado e no 
vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito, por Nordeste, em termos de prestação de assistência técnica 
sete meses, de Quixadá-CE, e como empresário do setor de e extensão rural aos agricultores familiares. Destacou a 
panificação na denominada, também, "Terra dos excelente acolhida, ao vir à Ematerce, à diretoria 
Monólitos. Magalhães fez referências elogiosas ao ex- executiva e, em especial, ao seu antecessor, Eduardo 
presidente José Maria Pimenta, que soube engrandecer a Aragão, que o apresentou a alguns servidores e 
imagem da empresa e conquistar a amizade dos acompanhou- o na visita às dependências do escritório 
extensionistas, agricultores e parceiros, pela sua maneira estadual e ao Centro de Treinamento (Cetrex) em 
simples de ser e de administrar, sem arrogância, uma Caucaia-CE.
empresa pública, permanecendo sempre com a porta Entusiasmado, disse mais que veio para somar 
aberta de seu gabinete, para acolher a quem o procurasse. esforços, com seus colegas de diretoria-executiva e 
Encerrando suas palavras, disse da satisfação dos demais servidores, e que daria o melhor de si e do que sabe, em 
dirigentes e servidores da Ematerce em tê-lo como se tratando de experiência profissional, vivenciada  no 
membro da família ematerciana. Ao desejar a Cristiano Banco do Brasil, na Câmara dos Vereadores e na 
Goes ótima gestão à frente da DAF, enfatizou:  Seja bem- Prefeitura de Quixadá, afora na iniciativa privada, como 
vindo e sinta-se membro efetivo da família ematerciana e empresário da panificação em Quixadá. O titular da DAF 
vamos somar esforços". acrescentou, em sua fala, ser uma pessoa aberta ao 

Em seu pronunciamento, o diretor técnico da Ematerce diálogo e que está sabendo da sua responsabilidade  e 
teceu, ainda, comentários elogiosos às escolhas do novo dos desafios que terá de enfrentar até seu último dia de 

secretaria, e de todos os dirigentes e servidores do Sistema 
secretário da SDA, Antonio Amorim, do responsável pela gestão. Goes, emocionado, agradeceu as palavras 

Agrícola do Estado. "Vamos trabalhar unidos, com 
presidência da Ematerce, Itamar Teixeira, um colega da elogiosas à sua pessoa, quer como ser humano, quer 

profissionalismo, dando o melhor da gente, com a vontade 
casa, ambos competentes e profissionais em tudo o que como profissional e comprometeu-se a desempenhar o 

de superar os desafios e demonstrar, para a sociedade 
realizam, o que é um dádiva para a SDA e a Ematerce, pois cargo com ética, transparência e profissionalismo em 

urbana e rural, que temos importante papel social a cumprir, 
conhecem a realidade do interior cearense e da sua tudo.

visando à melhoria das condições de vida do homem do 
população, sobretudo  a vida dos(as) agricultores(as), Encerrrando a parte discursiva, o secretário do 

campo e, para tanto, não nos faltam o apoio governamental 
assistidos(as) pelo Serviço de Assistência Técnica e Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), Antonio 

e a competência dos dirigentes e servidores abnegados. Ao 
Extensão Rural do Ceará. Lembrou, outrossim, Magalhães Amorim, expressou sua satisfação em contar com o 

final da solenidade, foi servido coquetel à base de 
que o ex-secretário da SDA, Camilo Santana, impulsionou o trabalho de um profissional experiente e capacitado, 

salgadinhos, bolos, refrigerantes e sucos de frutas tropicais.
setor agrícola cearense e tornou-o mais visível aos olhos tanto na iniciativa pública ( bancário no BB, vereador, 
dos governantes e da sociedade, de modo geral, sem falar presidente da Câmara Municipal de Quixadá e prefeito 

                                     
de sua atuação produtiva nos diversos segmentos da desse município), quanto na privada como proprietário 

 Cristiano Goes, estado civil solteiro, nasceu, em Quixadá, 
pecuária e agricultura do Estado. de padaria. Amorim fez uma abordagem, ainda, sobre as 

no dia 21 de abril de 1968. É formado em História pela 
Em nome da Assembléia Legislativa do Ceará, discursou ações governamentais, do apoio irrestrito do governador 

Universidade Estadual do Ceará e em Direito pela Unifor. 
o deputado Osmar Baquit, dizendo de sua benquerença ao Cid Gomes, da ótima administração do ex-secretário 

Pós-graduado em Direito do Trabalho e em Gestão Tributária 
amigo, nomeado para ficar à frente da diretoria Camilo Santana, com vistas ao desenvolvimento 

e ex-aluno da Escola de Formação de Governantes e do 
administrativa e financeira, de sua capacidade intelectual e sustentável do setor agropecuário cearense, das 

Curso SEBRAE/Ideal. Foi vereador e presidente da Câmara 
administrativa, por ter sido do Banco do Brasil, vereador, importantes atividades, executadas pela SDA, Ematerce, 

Municipal de Quixadá; vice-prefeito de Quixadá, no período 
presidente da Câmara de Vereadores e prefeito por sete Idace e Adagri, todas tendo por foco o(a) agricultor(a) 

de 2005 a 2008, tendo assumido a prefeitura, por um 
meses de Quixadá. O parlamentar lembrou, ainda, a familiar.

período de sete meses; e secretário de Administração e de 
importância de se oxiginar órgãos públicos e privados,  com O secretário Amorim comprometeu-se, em sua 

Cultura e Turismo do supracitado município. Foi, ainda, 
a nomeação  de novos gestores a fim de que impulsionem gestão, a apoiar as iniciativas produtivas, oriundas das 

funcionário do Banco do Brasil, empresário do ramo de 
as atividades, inovando-as com idéias criativas. Por último, vinculadas da SDA, e as diretrizes emanadas dos governos 

panificação e um dos fundadores da Associação de Jovens 
almejou excelente administração a Cristiano Goes e que federal e estadual, no tocante às políticas agrícolas e à 

Empresários de Quixadá.
estava sempre à sua disposição como amigo e deputado. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
Prometeu, ainda, defender, na Casa Legislativa, as causas Pnater. Por último, desejou ao novo diretor da Ematerce 
maiores da agropecuária cearense, dos agricultores e dos profícua administração e que está à sua disposição, na 
extensionistas da Ematerce.

                MENSAGEM DO NOVO DIRETOR

PERFIL

Da (E) para (D), o ex-presidente da Ematerce,  José Maria Pimenta; deputado estadual Osmar Baquit; secretário 
executivo da SDA, Wilson Brandão; secretário  da SDA, Antonio Amorim; Cristiano Goes, Itamar Teixeira e 
Walmir Magalhães.

Ao microfone, o secretário do Desenvolvimento Agrário do 
Ceará, Antonio Amorim.
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EMATERCE E CENTEC PROMOVEM PALESTRA SOBRE MANDIOCA 
Mandiocultura

O Instituto Centec, no município de Barreira, e a  Compareceram ao evento, agricultores(as) de Redenção, 

Ematerce, escritório de Redenção, realizaram, no dia 7 Acarape e Barreira num total de 85 produtores. Estiveram 

último, uma palestra técnica sobre o cultivo de novas presentes ainda o coordenador do Centec, em Barreira, 

cultivares de mandioca ( mansa e brava ). O palestrante foi o Francisco José dos Santos; Antonio Augusto-Centec; 

técnico João Licinho, do Centec, que fez uma explanação Francisco Olegário Guedes Rocha, gerente regional da 

geral sobre a tecnologia da mandioca, a sua importância Ematerce no Maciço de Baturité; o gerente do escritório de 

econômica para o Estado e trabalhos de pesquisa a respeito Redenção, José Audísio da Silva; o técnico José Macílio Simão 

dessa cultura. dos Santos, que presta assistência técnica, no município de 

 Segundo José Audísio da Silva, gerente do escritório da Barreira, além dos secretários de agricultura dos três 

Ematerce, em Redenção, as novas cultivares, apresentadas, municípios e agentes rurais.

foram BRS-GEMA DE OVO, mandioca de mesa biofortificada;  Após a palestra, foram distribuídas manivas-semente aos 

BRS-CAIPIRA e BRS TAPIOQUEIRA, ambas as variedades para agricultores, com vistas à multiplicação em suas 

produção de farinha e fécula; e BRS-DOURADA- mandioca de propriedades, porém com orientações técnicas dos 

mesa com uso diversificado. extensionista da Ematerce. Em seguida, foi servido um lanche 

CAPTAÇÃO “IN SITU” EM RITMO ACELERADO
General Sampaio 

Com a intenção de garantir uma boa safra de milho e em General Sampaio desde 2005. Os números indicam que, 

feijão mesmo diante da perspectiva de poucas chuvas este comparada ao plantio convencional de milho e feijão, a 

ano, a Ematerce e a Secretaria de Agricultura do município produtividade nessas áreas chega a triplicar, isso sem contar 

de General Sampaio envidaram esforços no sentido de que a técnica proporciona ainda a conservação do solo e 

construir área de captação “in situ”. retenção de umidade no mesmo.

A Ematerce e a Secretaria do Desenvolvimento Rural e O gerente local da Ematerce em Pentecoste, Francisco 

Meio Ambiente de General Sampaio promovem, em ritmo Lopes Santos, e o titular da Secretaria de Agricultura de 

acelerado, a construção de áreas de captação “in situ”para General Sampaio, José do Egito, comungam da mesma 

o plantio de milho e feijão no município. A iniciativa se deve opinião, no que diz respeito à utilização da técnica.  Segundo 

à perspectiva de poucas chuvas no Estado no ano de 2010. eles, o acompanhamento técnico dado pela Ematerce e o 

Em 2009, foram utilizados 200 hectares para envolvimento do agricultores somam esforços para garantir 

implantação da técnica. A expectativa é de que este ano suas safras mesmo diante das perspectivas de um baixo índice 

haja uma expansão desta área. pluviométrico.

A prática da captação “in situ” vem sendo intensificada 

Hora de Plantar 2010 

54.500 MUDAS DE 
CAJUEIRO-ANÃO PRECOCE 

SÃO DISTRIBUÍDAS

Agricultores familiares de Beberibe e 
Fortim receberam do Programa Hora de 
Plantar 2010,  54.500 mudas de 
cajueiro-anão precoce.  A iniciativa visa 
aumentar produção e gerar renda para 
as famílias rurais frente às previsões de 
uma fraca quadra invernosa.

Cinquenta e quatro mil e quinhentas 
mudas de cajueiro-anão precoce foram 
distribuídas a agricultores familiares nos 
municípios de Beberibe e Fortim, no 
litoral leste, através da Ematerce, como 
parte do Programa Hora de Plantar 
2 0 1 0 ,  d a  S e c r e t a r i a  d o  
Desenvolvimento Agrário (SDA).  A 
distribuição objetiva o aumento da 
produção de caju e, consequentemente, 
da renda das famílias rurais, com a 
expansão do plant io,  a lém do 
adensamento de áreas, onde foi 
realizada a técnica de substituição de 
copas de cajueiros improdutivos.

EDUCAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DE “INFLUENZAS” É TEMA DE CURSO
Através de parceria com o MDA e a Embrapa, a Ematerce realizou, de 13 a 15 último, no Hotel Praia Centro, o segundo curso sobre 

enfrentamento das gripes aviária, suína e equina. Trinta participantes receberam instruções e serão responsáveis por disseminar 

esses conhecimentos junto á comunidade rural. 

Gripes Aviária, Suína e Equina

Aconteceu, no período de 13 a 15 de abril, no Salão Prata do capacitação. A dinâmica da transmissão de conhecimentos aos 

Hotel Praia Centro, o II Curso de Educação para Enfrentamento das agricultores familiares será feita por meio de visitas às propriedades 

Gripes Aviária, Suína e Equina, promovido pelo Ministério do rurais, dias de campo e distribuição de cartilha ilustrada elaborada 

Desenvolvimento Agrário (MDA) em parceria com a Embrapa e pelo MDA.

“Ematers” de todo o Brasil. O objetivo da capacitação é permitir que 

veterinários, extensionistas e a população rural saibam reconhecer 

e tratar as “influenzas” que vêm atacando esse rebanho. O No primeiro dia, após a abertura do curso, foram expostas 

presidente da Ematerce, Itamar Teixeira, esteve presente a abertura situações quanto às Ações dos Governos para Enfrentamento da 

do curso. Trinta participantes, sendo 28 da Ematerce e dois da Pandemia de “influenzas”; Situação Epidemiológica Global da 

Adagri estão inscritos. Influenza A (H1N1) e A (H5N1); Produção de Suinocultura de 

Segundo Mauro Nogueira, médico veterinário e coordenador Subsistência, além do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Estadual de Sanidade Animal da Ematerce, em dezembro último, 25 Pandemia de Influenza. 

técnicos foram capacitados no mesmo treinamento e a intenção é Na quarta-feira, 15, os assuntos discutidos foram o Programa 

que encontros deste tipo continuem sendo realizados. A Nacional de Sanidade Avícola; Biosseguridade: Normas Aplicadas 

expectativa do ministério é que 20 mil comunidades rurais, em todo na Produção de Aves; Produção da Avicultura de Subsistência; 

o Brasil, recebam as orientações que serão disseminadas pelos Avicultura Alternativa; Características dos Virus das Influenzas 

veterinários e extensionistas. “Hoje, vive-se uma emergência H1N1 e H5N1, seguido do Diagnóstico Diferencial das Doenças 

sanitária que determina múltiplas ações para o seu enfrentamento Respiratórias de Suínos. 

e trata-se de uma preocupação mundial”, destaca Nogueira. O quadro das Doenças do Sistema Respiratório Equino; 

Os instrutores do curso em questão, Mauro Nogueira, Eduardo Apresentação da Cartilha “A Gripe no Meio Rural” e o Planejamento 

Santos – gerente local de Cascavel, e Carlos Brito – médico das Ações Multiplicadoras e as Estratégias de Educação Continuada 

veterinário do escritório regional da Ematerce em Aracati, para Enfrentamento das Influenzas foram os temas discutidos no 

receberam o treinamento em Brasília, ministrado por técnicos do último dia do curso. Os participantes  ainda assistiram a vídeos que 

MDA. Atualmente, eles têm a função de multiplicadores e a mesma mostram necrópsias em aves e suínos.

responsabilidade será atribuída aos participantes desta 

                                        PROGRAMAÇÃO


