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Avaliar os resultados obtidos por 

Escr i tór ios  Loca i s  f rente  ao  

desenvolvimento dos trabalhos de 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Ater) com agricultores familiares. 

Este é o objetivo das Reuniões 

Tr imestra i s  de  Ava l iação  de  

Resultados (Retar), que se reiniciam, 

este ano, a partir de junho, em 

Itapipoca. Na oportunidade, a 

diretoria executiva da Ematerce 

estará reunida com gerentes 

regionais e locais de todas as 

unidades da empresa espalhadas 

pelo Estado. 
junho, segundo dia do encontro, é a c o m  l i d e r a n ç a s  p o l í t i c a s  e  

Em I tapipoca,  o  encontro  
vez da diretoria executiva apresentar agricultores familiares.

acontecerá nos dias 8 e 9 de junho, 
e discutir os problemas operacionais Os encontros subsequentes 

com o pessoal dos escritórios das 
vivenciados pelos escritórios locais. O acontecerão em Camocim, dias 10 e 

regiões Meio-Norte, Metropolitana e 
Nateps (Núcleo de Assistência 11 de junho, reunindo os gerentes 

do Maciço de Baturité. Os titulares 
Psicossocial), participa de todas as regionais do Extremo-Norte, Zona 

das gerências de  Planejamento 
reuniões com a  prática de ginástica Norte, Baixo-Acaraú e Ibiapaba; o 

(GPLAN) e Apoio à Assistência Técnica 
laboral e realização de palestras que pessoal das regiões Centro-Sul, Cariri, 

(GEATE)  da Ematerce, também se 
enfocam o tema da liderança sob Cariri-Leste e Cariri-Oeste reúnem-se 

fazem presentes. As reuniões  
uma visão humanista. A Assessoria em Iguatu, dias 15 e 16; Aracati, nos 

acontecerão ainda em Camocim, 
de Comunicação e Ouvidoria (Ascom) dias 17 e 18, realiza a Retar com 

Iguatu, Aracati e Canindé.  
falará sobre a importância da regionais do Litoral-Leste, Baixo e 

Após a abertura da Retar, no dia 8 
d i v u l g a ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  Médio Jaguaribe e Sertão-Central. O 

de junho, marcada para as 8h30, os 
extensionistas, visando sensibilizar encerramento das reuniões será feito 

g e r e n t e s  d a s  t r ê s  r e g i õ e s  
os colegas de trabalho a ajudarem na nos dias 22 e 23 de junho, em 

partic ipantes,  desta primeira 
divulgação dos trabalhos de campo, Canindé. A dinâmica das agendas de 

reunião, farão uma apresentação dos 
p o r  m e i o  d o s  v e í c u l o s  d e  discussões segue o mesmo roteiro 

programas, projetos e atividades 
comunicação de massa existentes em em todas as cidades. 

desenvolvidos nas áreas de sua 
seus municípios, afora em reuniões 

competência. Na quarta-feira, 9 de 

Retar

ITAPIPOCA SEDIARÁ 
PRIMEIRA RETAR DE 2010
A primeira Reunião Trimestral de Avaliação de Resultados (Retar) de 2010 acontecerá, em Itapipoca, nos dias 8 e 9 de 
junho próximo. O encontro serve de explanação e discussão sobre os trabalhos desenvolvidos pelos escritórios 
regionais e locais com a presença da diretoria executiva da Ematerce. 

Em nosso nome, dirigentes e servidores desta 

empresa, receba as congratulações pela sua nova 

missão, na Agência Agropecuária do Ceará – Adagri 

– ao assumir o cargo de diretor de Sanidade Animal.

Pela sua competência e dedicação ao trabalho, 

somos cientes de que fará profícua gestão, 

considerando-se seus amplos conhecimentos 

técnicos e práticos, que contribuirão, sem dúvida, 

para consolidar, ainda mais, a imagem dessa atuante 

agência, sem falar dos benefícios que advirão, para o 

setor agropecuário do Estado, à frente dessa 

importante diretoria. 

Parabéns e fique certo de que nos orgulhamos, 

por contar com a ascensão profissional de um 

colega-extensionista, que sempre honrou a sua 

empresa de origem.  

 Itamar Teixeira Bezerra

EMATERCE PARABENIZA 
NOVO DIRETOR DE SANIDADE 

ANIMAL DA ADAGRI 
Dirigentes e extensionistas externam satisfação ao 

novo diretor de sanidade animal da Adagri. 

Adagri

Praça Perilo Texeira em Itapipoca - CE
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EMATERCE TEM MUITO A VER COM 
SEU DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Ematerce presta assistência técnica agropecuária a mais de130 mil agricultores 
familiares. 

Agricultura Familiar

Informou a gerente do escritório local de Assaré, Eliane Fernandes Pinto, que a Ematerce e Adagri fizeram 

o lançamento da 1ª Etapa da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa naquele município O evento 

aconteceu, na Câmara Municipal, com a presença de criadores, técnicos da Ematerce e da Adagri. A gerente 

local em exercício iniciou a solenidade, mostrando a importância da vacinação tanto no âmbito sanitário, 

quanto no econômico e social. 

Em sua fala, enfatizou, ainda, que o Ceará está com mais responsabilidade, pois saiu do risco 

desconhecido para o de médio, de acordo com a Organização Internacional de Epizootia (OIE). Quando se 

pleiteia mudar de nível, a responsabilidade aumenta e tem-se de vacinar 90% do rebanho. A médica 

veterinária Miriam de Paiva Montenegro ressaltou que toda a sociedade à mesa dos consumidores nossa 

mesa. Já o coordenador regional da Adagri, Célio Rocha, falou sobre a as sanções, impostas aos criadores 

resistentes, por não vacinarem seus rebanhos. Após a solenidade, houve uma prática de vacinação, na 

propriedade do criador Pedro Esmeraldo, denominada Fazenda Moeda.

ASSARÉ: EMATERCE E ADAGRI LANÇAM CAMPANHA CONTRA AFTOSA 
Juntos contra Aftosa

No último dia 3, na Câmara Municipal de Campos Sales, foi lançado, no âmbito A campanha é divulgada, por meio de carro-de-som, patrocinado pela prefeitura de 

daquele município, a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Informou o gerente Campos Sales, que veicula mensagens, chamando atenção dos criadores, para a 

local da Ematerce, Vicente Fernandes da Silva, que o principal objetivo foi dar necessidade de vacinarem seus rebanhos contra essa doença até o final de maio de 

conhecimento às autoridades sobre a importância da vacinação contra aftosa, durante 2010. Presentes ao evento, instituíções-parceiras, como: Ematerce, Secretaria 

este mês. No decorrer da solenidade, houve debate, de alto nivél, com respostas, dadas Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Adagri, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

aos participantes. e Câmara de Vereadores e agropecuaristas.

 LANÇADA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA 
Campos Sales

A Ematerce tem muito a ver com a produção de da produção, da produtividade 

alimentos, incluindo os orgânicos, oriundos a Agricultura e, consequentemente, a renda 

Familiar, tais como: feijão, milho, arroz, mandioca, l í q u i d a  d o s  a g r i c u l to re s  

hortaliças, frutas tropicais. Por meio de seus 18 escritórios assistidos e beneficiados por 

regionais, 71 locais e 15 postos avançados, distribuídos programas e projetos,  a  

nos 184 municípios assistidos, presta, anualmente, exemplo do Hora de Plantar, 

assitência técnica agropecuária e extensão rural a mais de B i o d i e s e l  d o  C e a r á ,  

130 mil agricultores familiares. Neste mister, conta com o Cotonicultura e Agroecoligia, Modernização da novo papel e mudanças em sua atuação, frente às 
indispensável apoio do Governo do Estado por intermédio Mandiocultura, Revitalização da Cajucultura, Cultivo c o m u n i d a d e s  r u r a i s ,  u t i l i z a n d o  p r o c e s s o s  
da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e de Protegido de Flores e Hortaliças e Plantas Medicinais, comunicacionais, capazes de articularem parcerias, 
órgãos parceiros públicos e da iniciativa privada. Irrigação sustentável, Piscicultura Associativa, Garantia- associarem o desenvolvimento local/territorial com a 

As orientações técnicas agrícolas vão, desde a escolha e Safra, Crédito Rural, Pronaf, Crédito Fundiário. Em se realidade rural, tendo por base o uso das ferramentas das 
preparo do solo, passando pelo combate a pragas e tratando da Pecuária, destaca-se a sua atuação na metodologias participativas. 
doenças das lavouras, tratos culturais, englobando, ainda, Bovinocultura Leiteira, na Ovinocaprinocultura, avicultura Ajustando-se ao novo processo, a Ematerce agrupou 
a colheita, armazenamento e comercialização. Para tanto, e na Apicultura. suas ações em finalísticas, integradoras e estruturantes. As 
dispõe, em seu quadro funcional, de engenheiros A Ematerce desenvolve, ainda, trabalhos na área de ações finalísticas são constituídas pelas diversas cadeias 
agrônomos, técnicos em agropecuária e de irrigação. Na Defesa Animal e Vegetal. Como exemplo, cite-se a sua produtivas trabalhadas, que são, prioritariamente, 
parte de pecuária, conta médicos veterinários e participação, nas campanhas de vacinação (duas vezes por bovinocultura de leite, ovinocaprinocultura, piscicultura, 
zootecnistas. A força de trabalho da Ematerce é ano) contra a febre aftosa e na imunização de animais apicultura, avicultura, mandiocultura, cajucultura, 
consituída, também, por engenhiros civis, engenheiros de contra tuberculose, raiva, gripe suína e outras doenças culturas do milho e feijão, oleaginosas, fruticultura, 
pesca, assistentes sociais, extensionistas sociais, infecto-contagiosas em bovinos, bubalinos, caprinos, floricultura, olericultura e cana-de-açúcar.
psicólogo, sociólogos, economistas dométicas, advogados ovinos, suínos, equinos e aves. As ações são pautadas na organização dos agricultores 
e comunicadores sociais (jornalistas), além de um quadro  familiares, objetivando trabalhar o homem, para sua 
de empregados administrativos. inclusão social, para a busca de melhores oportunidades 

Reconhecidamente, a Ematerce é considerada o braço de trabalho e renda e melhoria de sua capacidade 
direito do Governo do Estado, no campo, devido sua  A Ematerce, após várias experiências com estratégias gerencial. O zoneamento agrícola constitui um 
capilaridade. É a responsável pela execução das políticas metodológicas diversas, vem adotando, na sua instrumento delineador das atividades, a serem 
públicas, no setor agropecuário do Estado, sobretudo no programação 2010, uma nova estratégia, objetivando a desenvolvidas nas diversas regiões e territórios, primando 
desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar. As integração de suas ações e obtenção de melhores pela exploração agrícola em áreas adequadas. A utilização 
orientações técnicas aos agricultores estão respaldadas resultados com o trabalho de assistência técnica e de práticas e tecnologias agropecuárias, apropriadas a 
em práticas conservacionistas, manejo ecológico e pela extensão rural (Ater). cada ecossistema, a exemplo do uso de sementes 
preservação cultural da população sertaneja. Segundo o articulador, na Ematerce, da Rede Temática selecionadas, plantio direto e da captação “in situ”, dentre 

Para o fortalecimento da agricultura familiar, Metodologias Participativas, Engº Agrº José Roberto outras, são fundamentais para a redução das 
recomenda e orienta o plantio de sementes e mudas de Vieira, esta nova fase da extensão rural tem exigido do vulnerabilidades do homem no semi-árido.
alto padrão genético, proporcionando, assim, o aumento profissional da assistência técnica e extensão rural(Ater) 

                          INTEGRADAS AÇÕES 

Com assistência técnica da Ematerce, agricultores familiares obtêm aumento da produção 
e da produtividade das culturas e da pecuária.

Criadores de Assaré comprometidos com a vacinação de seus rebanhos 
contra febre aftosa.
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As prefeituras do Sertão-Central  básicas serão distribuídas a 

receberam, quinta-feira, última, 6, agricultores locais pela Defesa Civil 

documento com o percentual de do Estado, conforme negociação 

perdas da safra agrícola. O feita com os prefeitos.

documento foi enviado pela De imediato, os trabalhadores 

Ematerce, para que as prefeituras rurais querem a implantação de 

dessa região solicitem ao MDA uma frente de serviço  produtiva 

(Ministério do Desenvolvimento emergencial, no valor de 600 reais, 

Agrário) a liberação de recursos oriundos do Fecop (Fundo Estadual 

para atendimento aos agricultores. de Combate à Pobreza); a criação da 

Na terça-feira, prefeitos da bolsa-estiagem; correção na 

região e três trabalhadores rurais, parcela do seguro-safra e o decreto 

que estavam acampados em frente de situação de emergência. Os 

à Prefeitura de Canindé, estiveram agr icu l tores  e  prefe i tos  de 

reunidos e, após a discussão, saiu a municípios do Sertão-Central foram 

definição de que o documento seria recebidos pelo governador Cid 

encaminhado na quinta-feira. Gomes, no Palácio Iracema.

Ressalta-se que duas mil cestas 

EMATERCE ENCAMINHA DOCUMENTO 
COM PERDAS DA SAFRA 

Ibiapaba

EMATERCE PROMOVE OFICINA DE 
CRÉDITO RURAL 

Realizou-se, no dia 29 de abril, nas dependências do 

escritório regional da Ematerce, em Ibiapaba-CE, uma oficina 

de Crédito Rural, com a participação de 16 servidores da 

empresa. Os trabalhos foram orientados pelo assessor 

regional de crédito rural, Eng.Agr. João Batista Barros, e 

coordenados pelo gerente regional/Ibiapaba, Engº.Agºr. 

Cícero Teles Costa Pereira.

Informou C ícero  Te les ,  gerente  reg iona l  da  

Ematerce/Ibiapaba que, na oportunidade, os presentes 

receberam informações e instruções, relativas à emissão de 

DAPs (Declaração de Aptidão do Produtor), visando dirimir 

frequentes dúvidas e nivelar o corpo técnico da região. 

Explicou que novos encaminhamentos foram formulados ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e à 

Coordenação Estadual do Crédito Rural, com vistas a um maior 

disciplinamento dessa ação pela equipe dos executores de 

Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater na Ibiapaba.

Oficina de crédito rural nivela extensionistas da Ematerce 
na região da Ibiapaba. 

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento situação semelhante à distribuição feita a estados, como: 

(Mapa), Wagner Rossi, recebeu, no dia 5 último,  em Brasília, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, considerados ricos, 

uma comissão formada por técnicos da Ematerce, Adece ou seja, uma distribuição subsidiada pelo Governo Federal. Os 

(Agência de Desenvolvimento do Ceará), agropecuaristas, pecuaristas cearenses dizem não existir milho suficiente para 

deputados federais e estaduais. abastecimento do mercado local.

A comitiva entregou o documento, que solicita ao seu A comitiva foi criada, devido à quadra chuvosa  irregular que 

ministério, medidas urgentes, no que diz respeito ao se configura no Estado, prejudicando a formação de pastagem 

fornecimento de milho e soja subsidiados para o rebanho para os animais. A comissão aposta numa  prévia tomada de 

cearense. A iniciativa antecipa o vislumbre de uma perda medidas, evitando assim que se agrave  a situação de 

provável da safra de milho. Isso traria prejuízos incalculáveis pecuaristas e de seus rebanhos. Técnicos da Ematerce, 

aos pecuaristas, calcula a Faec (Federação da Agricultura do responsável por assistência técnica, e da Adece, agência 

Ceará). conhecedora das condições econômicas do setor, foram 

O documento reivindica o fornecimento de milho e soja, em especialmente convidados a fazer parte desta caravana.

PECUARISTAS REIVINDICAM MILHO E SOJA SUBSIDIADOS
Comissão entrega documento ao titular do Mapa, reivindicando fornecimento de milho e soja subsidiados.

EMATERCE REPRESENTADA NA NOVA DIRETORIA DA ABO-CEARÁ
A Associação Brasileira dos Ouvidores, seção do 

Ceará, realizou, terça-feira, 4, na dependências da 
Chapa: Construindo a Cidadania ANTÔNIO JOSÉ VIANA DE OLIVEIRAOuvidoria da Assembléia Legislativa do Ceará, a 

CRISTINA FERREIRA COSTAeleição dos novos dirigentes da ABO-Ceará, biênio 
DAYSE GADELHA LIMA FUQUES JOSÉ VALDO SILVA

2010 e 2012. Para presidente foi eleita Dayse Fuques, 
ORLANDINA GOES CORREIA COSTA

ficando na vice-presidência Irapuan Aguiar. O 
IRAPUAN DINIZ DE AGUIAR ROBSON DE OLIVEIRA LOREIRO

comparecimento dos Ouvidores(as) foi expressivo, 

mesmo concorrendo, apenas, uma chapa. JANDER MAGALHÃES TORRES                                       
A Ematerce, na nova diretoria da ABO-Ceará, está FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO ARAÚJO

representada pelo Assessor de Comunicação e REGINA LUCIA HOLANDA SÁ SÔNIA CAVALCANTE

Ouvidor, jornalista Antonio José de Oliveira, como VERA LÚCIA NUNES DE ARAÚJO

MARCIA MORAIS XIMENES MENDESmembro efetivo do Conselho Deliberativo e Fiscal 

dessa instituição, que congrega Ouvidores(as) dos 
LEDA MARIA CRUZ ADÍSIA SÁ três Poderes Públicos (Estado e Prefeituras) e da 

DJACIR GURGEL DE FIGUEIREDOiniciativa  privada.
EULER DE OLIVEIRA BARBOSA FÁTIMA VILANOVA

IVONETE MAIA

RONALDO MARTINS
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