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117 PREFEITURAS CONTRATARAM EMATERCE
Garantia-Safra - 117 Prefeitura contratam a Ematerce com para vistoria e elaboração de laudos de avaliação  da safra agrícola.

Garantia-Safra

A Ematerce, representanda pelo gerente sucessivas/barragens de pedras, barragens 

regional Sertões de Canindé, Onésimo Pereira subterrâneas, cordões de contorno, cisternas de 

Lima, pelo gerente do escritório local de placas e recomposição de áreas degradadas, com 

Canindé, Francisco Paes Pinheiro, e agentes o plantio de mudas das espécies nativas da região, 

rurais, acompanharam, na terça-feira,18/05, executadas com a orientação do Prodam.

uma Comitiva, composta pelo vice-governador Acrescentou o gerente regional da Ematerce 

do Ceará, professor Francisco Pinheiro, que, na região, vem sendo desenvolvida a 

representantes da Funceme, SDA, Secretaria de atividade apícola e o Projeto Mandalla, com 

Recursos Hídricos, MDA e o Secretário assistência técnica da Ematerce. O Secretário 

Executivo de Combate à Desertificação das Executivo de Combate à Desertificação das 

Nações Unidas, Luc Gnacadga, em visita à Nações Unidas ficou satisfeito com as ações 

comunidade de Iguaçu, distrito de Iguaçu, no executadas e elogiou a comunidade e tudo o que 

município de Canindé-CE. lhe foi apresentado, além de afirmar que o 

Segundo Onésimo Lima, a visita objetivou trabalho será divulgado, mundialmente, por 

verificar "in loco", as ações desenvolvidas, no ocasião das conferências internacionais. 

t o c a n t e  a o  c o m b a t e  à  Comentou, ainda, Luc Gnacadga , que o semi-

desertificação/convivência com o semi-árido, árido não é uma região marginal e que, se bem 

no Estado do Ceará. Na oportunidade, foram conduzido, trará bons frutos para as gerações 

visitadas, na comunidade, obras de convivência futuras.

com o semi-árido, tais como: barragens 

Canindé

EMATERCE ACOMPANHA COMITIVA DAS NAÇÕES UNIDAS 
A visita objetivou verificar "in loco", as ações desenvolvidas no combate à desertificação/convivência com o semi-árido

O baixo índice de chuvas, registrado no Ceará, causa 

apreensão em determinadas regiões. Cento e cinquenta e Historicamente, há muito, 

cinco municípios já registram mais de 50% de perdas nas não chovia tão pouco no 

lavouras de milho, feijão e mamona. Do total de 184 C e a r á ,  c o m o  s e  t e m  

municípios cearenses, 172 estão inscritos no Programa verificado nessa quadra 

Garantia-Safra 2010, com 290.105 agricultores aptos. invernosa.  Há 72 anos, não 

A portaria interministerial nº 15, de 20 de agosto de se via um mês de fevereiro 

2009, prevê, nos casos em que as prefeituras municipais tão seco e, há 56 anos, um 

não possuam profissionais habilitados (formação superior mês de março com tanta 

em engenharia agronômica ou técnico de nível médio, estiagem. De acordo com 

formados em cursos de técnico agrícola, com registro no Walmir Severo, nos Sertões 

CREA e pertencentes ao quadro de servidores municipais), de Canindé, as precipitações 

a contratação de empresas de assistência técnica e ficaram 54,5% abaixo da 

extensão rural para vistorias e emissão de laudos de média, comparado a uma 

perdas de safra. p l u v i o s i d a d e  d e  7 5 6  

A Ematerce foi contratada por 117 prefeituras para milímetros em um inverno 

vistoria e elaboração de laudos da safra. Quarenta e três dito normal. Foram 67,2% de 

municípios estão realizando as ações periciais, por chuvas a menos; registradas 

intermédio de seus próprios técnicos, e 12 ainda não se em Itatira; e 63% aquém, em 

pronunciaram, no tocante à intenção de celebrar ou não Madalena. Ainda conforme “Situação da quadra Chuvosa”com os índices de perdas 
contratos. Severo, a situação é de emergência. O pasto, com as por município e a“Situação da Safra Agrícola de Sequeiro 

“Todo o trabalho, de responsabilidade da Ematerce, chuvas de abril, somente estará garantido, para os com os índices de perdas, por cultura e por município, da 
com as prefeituras que contrataram nossos serviços, está animais, até julho. O agricultor cearense plantou apenas safra 2010. Ressalte-se que a empresa também dispõe 
concluída. Estamos agora ao aguardo do Comando de 67% do que era previsto. Para exemplificar, apenas no destas informações, em nível de distrito, e, para estas, 
Ocorrência de Perdas (COP), por parte dos municípios, ao Sertão-Central, o percentual de tudo o que se requer que seja encaminhada uma solicitação. Os 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que intencionava cultivar gira em torno de 48%, reforçando a agricultores e prefeituras, interessadas, podem obter as 
autorizará a elaboração de laudos aos produtores a serem crítica situação. Nos Sertões de Canindé, a perda da safra mais variadas informações, sobre o plantio das culturas, 
vistoriados”, frisa o diretor técnico da Ematerce, Walmir de milho é de 80%; de feijão, 70%; e a de mamona, 50%. como áreas plantadas e colhidas; rendimento inicial e 
Severo. A  E m a t e r c e  d i s p o n i b i l i z a ,  e m  s e u  s i t e  atual; o percentual de perdas; a produção e valores inicial 

(www.ematerce.ce.gov.br), no Link serviços, os relatórios e atual.

           PERDAS

Membros da comitiva satisfeitos com o que lhes foi apresentado durante a visita.

Diretor técnico da Ematerce Engº Agrº Walmir Severo Magalhães.
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A Ematerce, escritório local de Santana do Acaraú, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), agência 

Sobral, liberou, na terça-feira, dia 18, um projeto pelo PRONAF "A", para a Associação Comunitária de 

Canafístula, Assentamento Aroeiras, no valor de R$ 82.930,40. No ato da liberação, estiveram presentes o 

gerente da Ematerce, José Stênio Amaral, a agente de desenvolvimento do BNB/Sobral, Lúcia Maria Ferreira 

Lima Sobreira, e os agricultores beneficiados.

Informou o gerente local da ematerce, José Stênio Amaral, que foram beneficiados quatro famílias de 

agricultores familiares e que as atividades financiadas são: aquisição de matrizes bovinas, implantação de 

milho, implantação de feijão, destocamento, implantação de capim-elefante, aquisição de reprodutor bovino, 

construção de estábulo, construção de curral, aquisição de conjunto de irrigação, por aspersão, e aquisição de 

eletroforrageira. 

Santana do Acaraú

 BANCO DO NORDESTE LIBERA PROJETO DO PRONAF "A”
Associação Comunitária de Canafístula, assentamento Aroeiras, beneficiada pelo Pronaf "A". 

A diretoria técnica da Ematerce, 

sob a coordenação do diretor 

técnico Engº Agrº Walmir Severo 

Magalhães, reunirá, na próxima 

terça-feira,  25,  na sede da 

Federação dos Trabalhadores(as) 

da Agricultura no Ceará (Fetraece), 

os gerentes regionais da empresa.

Segundo Cláudio Matoso, 

gerente de apoio técnico da 

Ematerce, dentre outros assuntos, 

consta uma abordagem sobre a 

Feira Cearense da Agricultura 

Familiar (Feceaf). No período da 

tarde, serão debatidos assuntos, referentes à Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa, cujo 

prazo de encerramento acontecerá no final de maio de 2010.

GERENTES REGIONAIS REÚNEM-SE NA FETRAECE
Programação

Abertura

Intervalo

Almoço

Redirecionamento

Encaminhamentos Aftosa

Encaminhamentos G.Safra

Participação na FECAF

Direcionamentos para FECAF

Situação Aftosa Estado

Intervalo

Garantia Safra- Situação

Encerramento

08h

10h

12h

14h

15h

17h

08h

10h

13h

15h

16h

17h

Walmir

-----------------

-----------------

Walmir e Gerentes Regionais

Walmir e Gerentes Regionais

Walmir e Gerentes Regionais

Walmir e Luis Carlos

Walmir e Gerentes Regionais

Walmir

-----------------

Claudio

Walmir

CONVÊNIO BENEFICIA PRODUTORES 
DE LEITE DO SÍTIO MALHADA 

Pequenos produtores de leite, do Sítio Malhada, no 

município do Crato, dispõem de 225 mil reais, para 

investirem na pasteurização de leite. 

Foi assinado, na última terça-feira, 18, no Palácio 

Iracema, em Fortaleza, com vistas à sua liberação, o 

convênio do Fundo de Desenvolvimento e Combate à 

Pobreza (FECOP), com a associação dos pequenos 

produtores de leite, do Sítio Malhada, em Crato, no 

montante de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil 

reais).

Segundo o gerente regional da Ematerce/Cariri, Engº 

Agrº Francisco Adonias Sobreira, mediante a assinatura 

desse convênio, fica consolidada, de forma definitiva, a 

agroindústria de pasteurização de leite no Sítio 

Malhada. Acrescentou, ainda, que essa associação é 

constituída, exclusivamente, de pequenos produtores 

rurais, beneficiados por programas governamentais, tais 

como: Projeto São José, , Crédito Rural do Pronaf 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar) e Agroindústria.

A Ematerce, por intermédio da diretoria executiva, 

vem desenvolvendo a política de capacitação dos 

servidores e agricultores familiares, ciente de que, 

capacitados, executarão melhor as atividades do dia-

a-dia, tanto na prestação de serviços internos da 

empresa, quanto na de orientação técnica 

agropecuária e gerencial a seu público-alvo.

A prova dessa assertiva está evidenciada com a 

autorização, para que as secretárias, lotadas no 

escritório estadual, participem, de 26 a 29 de maio de 

2010, do 17º Congresso Nacional de Secretariado, no 

auditório do Hotel Oásis Atlântico (ex-Othon Palace 

Hotel), localizado na avenida Beira-Mar. O tema geral 

do congresso é: Os Impactos da Profissão de 

Secretariado no Mundo dos Negócios.

Mais informações no site: www.fenassec.org.br

 SECRETÁRIAS DO ESCRITÓRIO 
ESTADUAL PARTICIPAM DO 17º CONSEC

Engº Agrº Cláudio Matoso, gerente de Apoio Técnico da Ematerce.

Presentes o gerente da Ematerce, José Stênio Amaral, a agente de 
desenvolvimento do BNB/Sobral, Lúcia Maria Ferreira Lima Sobreira, 
e os agricultores beneficiados. 


