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EMATERCE E FETRAECE NA 3ª FEIRA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Agricultura Familiar 

ABERTA OFICIALMENTE A 7ª EXPOINVERNO 
 O secretário do comercializados 

D e s e nvo l v i m e nto  por agricultores 

Agrário do Ceará, famil iares.  Um 

Antonio Amorim,  t é c n i c o  d a  

re p re s e nta n d o  o  Ematerce está de 

g o v e r n a d o r  C i d  plantão, durante o 

Gomes, inaugurou, h o r á r i o  d e  

no dia 25, a 7ª edição funcionamento da 

da Expoinverno, no feira, das 15 às 21 

Parque de Exposições horas.

Governador César A l é m  d e  

Cals. Além do titular concurso leiteiro, 

d a  S D A ,  e s t a v a  e x p o s i ç õ e s  

p r e s e n t e  o  r a n q u e a d a s ,  

presidente do Clube p a l e s t r a s  e  

do Berro, Francisco Leitão, dentre seminários, a exposição traz diversas 
feira, prometem boas oportunidades 

outras autoridades. A Expoinverno atrações musicais, para animar os 
de negócios para criadores. A 7ª 

prossegue até o próximo dia 30. visitantes. No dia da abertura oficial, 
Expoinverno é uma realização do 

Amorim ressaltou a importância foi a vez de Dorgival Dantas. Quarta-
Clube do Berro em parceria com a 

do evento, no sentido de divulgar e feira, o show musical foi com Messias 
SDA.

intensificar a criação de ovinos e Holanda.  Ontem, 27, a diversão 
A  E m a t e r c e  r e ú n e  s e i s  

caprinos no Estado, bem como ficou por conta de Chico Justino, 
agricultores familiares em seu 

incentivar a pulverização de projetos, seguido de Cacimba de Aluá, nesta 
estande. Produtos, como mel de 

oriundos desta atividade, como a sexta-feira. A banda Dona Zefa 
abelhas, rapadura, doces e geléias, 

caprinocultura leiteira. Os animais de assume o comando da festa-show no 
em geral, cachaça e café orgânico, 

primeira linhagem, que participam da sábado, 30.
e s t ã o  s e n d o  e x p o s t o s  e  

Ovinocaprinocultura SEGURO SAFRA NO CEARÁ 
SALVA 290 MIL AGRICULTORES

Seguro safra no Ceará salva 290 mil agricultores. 
(publicado no Jornal Diário do Nordeste  em 24/05/2010 - 

7:21 por Egídio Serpa) 

Mais uma vez, a falta de chuvas frustra a safra agrícola de 

sequeiro do Ceará. No início deste ano, a previsão da 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário indicava a colheita 

recorde de 1,4 milhão de toneladas de grãos. Hoje, essa 

estimativa está reduzida a 600 mil toneladas, com viés de 

baixa. Diante da ameaça de prejuízo do pequeno agricultor, o 

Governo do Estado moveu-se. E conquistou um tento: 

colocou debaixo do guarda chuva do Seguro Safra – um 

instrumento importante de proteção social – um 

contingente de 290 mil produtores, o que corresponde a 42% 

de todo o seguro que foi feito no país. Repita-se: o Ceará tem 

42% do contingente de pequenos agricultores brasileiros 

protegidos pelo Seguro Safra. Para isso, deram-se as mãos os 

governos Federal, Estadual e Municipais e, também, o 

agricultor familiar. O produto dessa parceria está na seguinte 

informação: o Seguro Safra injetará na economia cearense 

R$ 170 milhões, que serão pulverizados por mais de 170 

municípios cearenses. Até muito recentemente, em épocas 

de estio como esta, os sertões do Ceará estavam agitados 

pelas invasões e pelos saques às feiras, pelas frentes de 

serviço desumanas. José Maria Pimenta, que foi, até março 

passado, presidente da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Ceará, destaca: “Foram a Ematerce e sua 

abnegada equipe de técnicos que permitiram a ampliação do 

Seguro Safra aqui”.

A diretoria executiva da Ematerce, representada pelo reunião.

presidente Itamar Teixeira e pelo diretor técnico Walmir  O s  a g r i c u l t o r e s  

Severo, reuniu-se, na manhã desta terça-feira, 25, com 18 familiares, interessados em 

gerentes regionais da empresa e dirigentes da Fetraece – part ic ipar  do evento,  

Federação do Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do d eve m  d i r i g i r - s e  a o s  

Estado do Ceará - para discutirem as formas de mobilização escritórios da Ematerce, no 

de agricultores, para participarem da 3ª Feira Cearense da interior do Estado, e aos 

Agricultura Familiar (Feceaf), que acontecerá de 1º a 4 de sindicatos, representantes 

julho. À tarde, a reunião tem, como pauta, o andamento da dos trabalhadores rurais 

1ª etapa de Vacinação Contra a Febre Aftosa, lançada no n o s  m u n i c í p i o s .  A s  

início deste mês. inscrições encerram-se, no 

A intenção da Fetraece é que, mediante parceria com a dia 14 de junho próximo, e 

Ematerce, mil agricultores familiares se inscrevam, para o devem ser encaminhadas à 

evento, que ocorrerá, no Parque de Exposições coordenadoria geral da 

Governador César Cals, anexo ao prédio da Secretaria do Fetraece até o dia 18.

Desenvolvimento Agrário (SDA).  
Ceará saiu da incômoda posição de zona de risco 

 Vale salientar que quinhentos produtores estarão 
desconhecido, em relação à doença, passando para a de 

ligados diretamente à exposição e comercialização de  A 3ª Feceaf contará com unidades de demonstração 
médio.

produtos, enquanto a outra metade participará de cursos (UD's), oficinas práticas, festival cultural, exposição de 
 Em novembro, haverá um segundo momento da 

de capacitação. “Isso implica dizer que desejamos uma animais, mesas de negócios e atrações musicais. 
campanha, quando serão avaliados os resultados, obtidos 

participação de três agricultores por município, nas duas  No período da tarde, ainda no auditório da Fetraece, os 
na primeira cobertura vacinal. A SDA, Ematerce e Adagri 

modalidades, afirmou Walmir Severo. A feira é uma diretores executivos e gerentes regionais da Ematerce 
orientam todos os criadores de bovinos e bubalinos, para 

realização da SDA e Fetraece. “A exemplo de anos discutiram o andamento dos trabalhos, referentes à 1ª 
que imunizem seus rebanhos. Ao comprar reses, o 

anteriores, colocamo-nos à disposição dos organizadores, etapa de Vacinação Contra a Febre Aftosa, que termina no 
certificado de vacinação deve ser exigido do vendedor e o 

para que o evento repita o êxito de edições passadas”, disse próximo dia 31. Na última avaliação do Ministério da 
gado só poderá ser transportado com a Guia de Trânsito 

Itamar Teixeira, em breve discurso, antes da abertura da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Estado do 
Animal (GTA).

                                       AFTOSA

Presidente da Ematerce, Itamar Teixeira, fala da importância da terceira Feceaf.

Secretário Antonio Amorim fez abertura oficial do evento, representando o 
governador Cid Gomes.
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Realizou-se, nos dias 20 e 21 de maio, no auditório Celso 2010. Será uma contribuição 

Furtado – BNB Passaré, em Fortaleza, a Icid Estadual - para a Rio+20, a Conferência 

Conferência Estadual sobre Clima, Sustentabilidade e das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento no Semi-árido do Ceará - Evento Desenvolvimento e Meio 

Preparatório do Estado do Ceará para a ICID+18. Ambiente, com realização 

 Segundo a socióloga Samara de Paula Silva, integrante proposta para 2012.  

da equipe do Biodiesel, no âmbito da Ematerce, a Informou Samara que são 

Conferência Estadual contou com a participação de 50 esperados cerca de 2.000 

representantes de todo o Sistema Estadual Agrícola: SDA participantes, oriundos de 

(Secretaria do Desenvolvimento Agrário), Ematerce mais de 50 países, incluídos 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), Ceasa todos os países com regiões 

(Central de Abastecimento do Ceará), Idace (Instituto de áridas ou semi-áridas, além 

Desenvolvimento Agrário do Ceará), Adagri (Agência de de universidades e centros de 

Defesa Agropecuária do Estado do Ceará), Instituto pesquisas de todo o mundo. 
 Governança e Desenvolvimento Sustentável Agropolos e Articuladores Territoriais. Antes do evento principal, estão sendo realizados eventos 

(Representação, direitos, equidade e justiça em face da Marcaram presença, ainda, a Secitece, a SRH, Copam, preparatórios, desde 2009, e que se estenderão, até o final 
variabilidade e das mudanças climáticas – monitoramento e Funceme, Ipece, somente para citar algumas, além da de primeiro semestre de 2010, para gerar trabalhos e 
melhoria dos padrões de governança em terras áridas e participação da Uece, UFC, Uva e Unifor, do MPE (Ministério informações de natureza científica e de políticas públicas 
semi-áridas);Público Estadual), da AL-CE (Assembléia Legislativa do sobre regiões semi-áridas.  

 Processos de Políticas Públicas e Instituições Ceará), do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a ICID+18 reunirá formuladores de políticas públicas, 
(Processos de políticas públicas – formulação, implantação, Infância), da Asa Brasil (Articulação no Semi-Árido cientistas e membros da sociedade civil, para promover o 
monitoramento e desempenho de políticas públicas Brasileiro), da Fetraece, Instituto Sesemar (Assessoria e desenvolvimento seguro e sustentável nas regiões semi-
voltadas à adaptação e desenvolvimento sustentável. Apoio aos Povos das Serras, Sertão e Mar) e do MST áridas do mundo, para tanto foi dividida em quatro temas, a 
Lições e experiências).(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), bem como saber:

 A ICID+18 irá gerar, publicar e apresentar sugestões de projetos futuros. Disse mais que os resultados   Informações Climáticas (Informações sobre 
recomendações para orientar análises e formulação de obtidos, no evento estadual, devem nortear as potenciais variabilidade e mudanças climáticas e questões ambientais 
políticas públicas de caráter global, regional, nacional e políticas públicas de desenvolvimento para o semi-árido do locais e regionais - previsão e cenários);
local na tentativa de reduzir a vulnerabilidade e melhorar a Ceará e alicerçarão as bases para discussões na ICID + 18.    Clima e Desenvolvimento Sustentável (Segurança 
vida de pessoas que vivem em terras áridas do planeta. Para A II Conferência Internacional: Clima, Sustentabilidade e humana, redução de vulnerabilidade, bem-estar e 
mais informações, acessar: www.icid18.org ou Desenvolvimento em Regiões Áridas e Semi-áridas desenvolvimento – modelagem, quantificação e ações em 
www.mma.gov.br/icid(ICID+18) ocorrerá, em Fortaleza, de16 a 20 de agosto de vulnerabilidade, impactos e adaptação);

3)

4)

1)

2)

REPRESENTANTES DO SEA PARTICIPAM DA ICID ESTADUAL 
A Icid contou com a participação de 50 representantes do Sistema Estadual Agrícola do Ceará

Semi-árido

Informática

DIA DE CAMPO SOBRE PLANTIO DO URUCUMGRUPO GESTOR DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO E SOFTWARE LIVRE

O Grupo Gestor de Segurança da Informação e 

Software Livre, da Ematerce, fez no dia 24, sua 

segunda reunião, na sede do escritório estadual, 

presidida pelo gerente do Núcleo de Informática, 

Salustiano Campelo Sampaio. Da reunião, 

participaram Odair, Roberto Luz e José Leitão 

Filho. Ressalte-se que o assessor de comunicação 

e ouvidor, jornalista Antonio José de Oliveira, a 

convite do presidente do mencionado grupo, foi 

convidado para dele fazer parte.

PROGRAMAÇÃO 

1) Objetivo

Dificuldades 3) Deliberações.

2) Pontos Discutidos
4) Pontos para discussão na 
próxima reunião:

2.3- Capacitação.

• Segurança. • Definir estratégias operacional 
• Não ter vírus. (BR Office e Linux). 
• Continuidade. • Local – laboratório do Cetrex – 
• Unificação do Sistema 12 máquinas + notebooks.A reunião teve com objetivo a 
Operacional.discussão sobre os 

procedimentos a serem
• Resistência à mudanças. • Que o processo de adotados para a implantação da 
• Falta de capacitação. implantação da política de Política de Software Livre na 
• Existência de softwares software livre recomeçará peloEmaterce.
proprietários que exigem escritório estadual. 
Windows
(PROSOFT e planilhas do BNB).2.1 – Melhorias no GGSISL.

• Melhorar o processo de 
 • data - 14/06/2010;comunicação.

• Definir conteúdo e carga • pauta - A definir (de acordo • Definir papéis – redator.
horária. com reunião, a ser marcada por 
• Definir e adequar material Leitão, com2.2 - Linux Ubuntu em todas as 
para BR Office. a diretoria).máquinas.
• Definir e adequar material Prós
para Ubuntu.• Atender legislação estadual.
• Definir instrutores.• Velocidade.

Salustiano Sampaio, gerente do Núcleo de Informática 
da Ematerce.

A Prefeitura Municipal de Aracoiaba, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário, daquele município, realiza, nesta sexta-

feira, 28 um Dia de Campo, voltado para o plantio do urucum. O Dia de 

Campo, na Fazenda Xavante, situada na Estrada Aracoiaba-Lagoa de 

São João, em Aracoiaba, começará às 7h30min e terminará às 14 horas. 

A iniciativa, que conta com apoio da Ematerce, BNB, Banco do Brasil e 

do CVT (Centro Vocacional Tecnológico) de Aracoiaba, espera reunir 

cerca de 200 agricultores familiares da região do Maciço de Baturité, 

que abrange 13 municípios.

“A intenção deste dia especial é revitalizar o plantio do urucum, na 

região do maciço, que já teve seus tempos áureos”, diz Érico Silva , 

gerente do escritório local da Ematerce. Há um ano, agricultores da 

Fazenda Xavante II plantam o urucum, em uma área de 1 hectare. A 

semente pode ser colhida três meses depois da florada do urucuzeiro, 

o que acontece seis meses após o plantio, permitindo ao produtor a 

colheita de até duas safras, por ano, nos meses de julho e dezembro. 

Cada hectare plantado produz 1.200 quilos de semente de urucum.

O urucum é atualmente utilizado em larga escala na produção de 

cosméticos, para usos medicinais e, de forma mais tradicional, na 

culinária. Originária da América Tropical, a árvore do urucum, 

cientificamente chamada de Bixa orellana, chega a atingir até seis 

metros de altura promovendo um belíssimo visual para quem a vê, 

principalmente na época da florada.

Serão instaladas, ao longo da área de visitação, quatro estações, 

quando os agricultores obterão informações acerca do cultivo do 

urucum. Na primeira estação, os agricultores serão inscritos, divididos 

em grupos e receberão material informativo sobre a cultura. Na 

segunda, técnicos farão uma breve introdução sobre o urucum, 

incluindo histórico e uso. A terceira estação é d e s t i n a d a à parte 

técnica, enfocando o p l a n t i o , espaçamento, u s o  d e  d e f e n s i v o s 

o r g â n i c o s , produção de mudas, dentre outros temas. A análise 

financeira, quanto à viabilidade do plantio e sua comercialização, será 

discutida na última estação 

ESTAÇÕES

O GGSISL fez no dia 24, sua 2ª reunião no 

escritório estadual da Ematerce. 
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RITA MENDES E MOREIRA RECEBEM 
CARINHOSA HOMENAGEM

Vários colegas do escritório estadual da responsável pela análise curricular dos Antonio Moreira Neto, saudado pelo 

Ematerce e integrantes da diretoria servidores da empresa. Engº Agrº Francisco Oliveira Júnior, 

executiva da empresa estiveram reunidos Em poucas palavras, a nutricionista responsável pela Comissão de Licitação 

na manhã do dia 24, nas dependências da Luciana Santos destacou a simplicidade e da Ematerce,  que enalteceu as 

Divisão de Recursos Humanos (Dirhu), companheirismo da colega, ressaltados por qualidades do aniversariante, como 

para homenagear a companheira de todos os que desfrutam do seu convívio. O p e s s o a  e x e m p l a r,  p r o f i s s i o n a l  

trabalho Maria Rita Mendes de Souza, presidente da Ematerce, Itamar Teixeira, competente, respeitado e estimado 

aniversariante na data. também mencionou a paciência e pelos colegas de trabalho. Moreira – 

Responsável pela análise curricular do c o r d i a l i d a d e ,  q u a l i d a d e s  q u e  a  como é carinhosamente chamado – 

Plano de Cargos e Carreiras dos servidores an iversar iante  d ispensa  a  todos ,  agradeceu, emocionado,  aos presentes  

da  Ematerce,  “R i t inha”,  como é  indistintamente, na execução de suas a comemoração pela sua mudança de 

carinhosamente chamada por todos, é atividades diárias. idade, o que o fazia mais feliz na data de 

formada em Biblioteconomia pela Quem mereceu, também, carinhosa seu nascimento.

Universidade Federal do Ceará (UFC) e homenagem, pelo natalício, foi o colega 

Homenagens

Mensagens do presidente
O s ( a s )  c o l e ga s  d a  E m a t e rc e  s e m p re  aftosa, no final deste mês, cujo índice vacinal 

demonstraram compreensão e prestatividade, encontra-se abaixo dos 90%, exigido pelo 

quando solicitados a executarem atividades de Min i stér io  da  Agr i cu l tura ,  Pecuár ia  e  

assistência técnica e extensão rural fora dos Abastecimento (Mapa).

expedientes normais da empresa. Essas qualidades e Na  oportun idade,  agradecemos- lhe ,  

abnegação,  por parte de vocês, são  responsáveis, sensibilizado, todo o seu empenho, neste final de 

também, pela consolidação da imagem da Ematerce semana, a fim de que nosso trabalho gere 

perante seu público-alvo e a sociedade de modo resultados satisfatórios e alcancemos a meta 

geral. prevista pela campanha,  isto é,  no mínimo 90% de 

Dito isso, eis que surge novo momento de animais imunizados nos 184 municípios do Estado.

demonstrar que você, como extensionista, não Informamos-lhe, ainda, que os dias trabalhados 

mede esforços e dá o máximo de si, respaldado na serão compensados, em dobro, de acordo com a 

competência profissional, para trabalhar em prol de conveniência de cada colega-extensionista. No 

uma causa justa, isto é, em benefício do bem-estar tocante aos agentes rurais, podem desfrutar, como 

das comunidades rurais. uma das folgas, o dia 4 de junho, aproveitando o 

Ante o exposto, apelamos, mais uma vez, para sua feriado do dia anterior, o que lhes possibilita, 

valiosa compreensão e colaboração, no sentido de assim, visitar familiares e passar um fim-de-

trabalhar,  sábado e  domingo próx imos,  semana prolongado.

respectivamente 29 e 30 de maio, sensibilizando os Na certeza de que contaremos com sua 

pecuaristas a vacinarem seus bovinos e bubalinos, indispensável colaboração, resta-nos externar-lhe 

levando-se em consideração o término do prazo da os sinceros agradecimentos em nome da diretoria 

1ª etapa da campanha de vacinação contra febre executiva.

Avaliar os resultados obtidos por Escritórios Locais frente ao desenvolvimento dos discutir os problemas operacionais vivenciados pelos escritórios locais.

trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) com agricultores familiares. Este é O Nateps (Núcleo de Assistência Psicossocial), participa de todas as reuniões com 

o objetivo das Reuniões Trimestrais de Avaliação de Resultados (Retar), que se reiniciam, prática de ginástica laboral e realização de palestras que enfocam o tema da liderança sob 

este ano, a partir de junho, em Camocim. Na oportunidade, a diretoria executiva da uma visão humanista. A Assessoria de Comunicação e Ouvidoria (Ascom), através do seu 

Ematerce estará reunida com gerentes regionais e locais de todas as unidades da empresa titular, Antonio José de Oliveira, abordará a importância da divulgação das atividades 

espalhadas pelo Estado. extensionistas, visando sensibilizar os colegas de trabalho a ajudarem na divulgação dos 

Em Camocim, o encontro acontecerá nos dias 8 e 9 de junho, com o pessoal dos trabalhos de campo, por meio dos veículos de comunicação de massa existentes em seus 

escritórios das Regiões Norte, Extremo-Norte, Ibiapaba e Baixo Acaraú. Os titulares das municípios e reuniões com lideranças políticas e agricultores familiares.

gerências de Planejamento (GPLAN) e Apoio à Assistência Técnica (GEATE) da Ematerce, Os encontros subsequentes acontecerão em Itapipoca, dias 10 e 11 de junho, 

também se fazem presentes. As reuniões acontecerão ainda em Itapipoca, Iguatu, Aracati reunindo os gerentes regionais do Meio-Norte, Região Metropolitana e Maciço de 

e Canindé. Baturité; o pessoal das regiões Centro-Sul, Cariri, Cariri-Leste e Cariri-Oeste reúnem-se 

Após a abertura da Retar, no dia 8 de junho, marcada para as 8h30, os gerentes das em Iguatu, dias 14 e 15; Aracati, nos dias 17 e 18, realiza a Retar com regionais do Litoral-

quatro regiões participantes desta primeira reunião farão uma apresentação dos Leste, Baixo e Médio Jaguaribe e Sertão-Central. O encerramento das reuniões será feito 

programas, projetos e atividades desenvolvidos nas áreas de sua competência. Na quarta- nos dias 22 e 23 de junho, em Canindé. A dinâmica das agendas de discussões segue o 

feira, 9 de junho, segundo dia do encontro, é a vez da diretoria executiva apresentar e mesmo roteiro em todas as cidades.

  CAMOCIM SEDIARÁ PRIMEIRA RETAR DE 2010

Mensagem do presidente da Ematerce ao 

de Assistência Técnica e Extensão Rural - Dater, Dr. Argileu. 

Diretor do Departamento 

Em nosso nome, dirigentes e servidores da Ematerce, externamos a 

V.Sa. os sinceros parabéns, por ter sido distinguido com o título de 

Cidadão Sergipano, o que, sem dúvida alguma, é motivo de satisfação e 

orgulho, não somente para sua pessoa, mas também para todos os que 

integram o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Na oportunidade, reafirmamos-lhe ser essa distinção oportuna e  

outorgada, merecidamente,  a um profissional competente, ético e de 

conduta ilibada, que sabe honrar e engrandecer a profissão e o cargo que 

ocupa como diretor do Dater. 

Mensagem do presidente da Ematerce ao 

Indústrias do Estado do Ceará – Fiec, Dr. Roberto Macedo.

Nesta importante e significativa data, 25 de maio, Dia da Indústria, em 

nosso nome, demais dirigentes e servidores da Ematerce, externamos a 

V.Sa. os efusivos parabéns e reconhecimento pela excelente atuação 

dessa federação, em prol dos interesses maiores dos industriais e 

indústrias, no Estado do Ceará, o que é motivo de orgulho e satisfação 

para  quantos(as) trabalham pelo desenvolvimento sustentável de nosso 

Estado e pelo bem-estar social de sua população. 

presidente da Federação das 

Rita Mendes, ladeada pelo presidente Itamar
Teixeira, e os diretores Técnico e Administrativo, 
respectivamente Walmir e Cristiano.

Moreira Neto, emocionou-se com manifestação
carinhosa dos colegas de trabalho.


