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EMATERCE: TRABALHANDO PARA A SUSTENTABILIDADE DA  AGROPECUÁRIA CEARENSE
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) marca sem dúvida, uma iniciativa da Federação da Agricultura e 

presença, no XIV Seminário Nordestino de Pecuária (Pecnordeste), de 14 a 17 de junho de Pecuária no Estado do Ceará (Faec) elogiável e de resultados 

2010, no Centro de Convenções Edson Queiroz, em Fortaleza-CE, não apenas com a impactantes, que contribuem para acelerar o processo de 

participação de agricultores familiares, assistidos pela Extensão Rural do Ceará, que desenvolvimento sustentável da pecuária nordestina e, em 

comercializam produtos da Agricultura Familiar. especial, a do Ceará”, ressalta Teixeira.

A empresa, por intermédio de sua diretoria executiva, participa de todos os eventos do O presidente da Ematerce, Engº Agrº Itamar Teixeira 

XIV Pecnordeste, nas pessoas dos Engenheiros Agrônomos Itamar Teixeira Bezerra Bezerra, faz questão de destacar que o órgão oficial de 

(presidente) e Walmir Severo Magalhães (diretor técnico) e do Advogado Francisco assistência técnica e extensão rural do Ceará vem 

Cristiano Maciel de Goes (diretor administrativo e financeiro). Presentes, também, recebendo apoio irrestrito do governador Cid Ferreira 

gerentes regionais, locais, assessores estaduais e extensionistas de vários escritórios. Gomes, e do secretário da SDA, Antonio Amorim, para que 

Para Teixeira, a participação da empresa, neste seminário, é uma oportunidade ímpar, seja uma empresa pública, funcionando, de forma eficiente e com eficácia, voltada para 

haja vista proporcionar uma reciclagem para seus técnicos, nos diversos assuntos, melhorar as condições de vida das famílias rurais, sobretudo dos agricultores de base 

apresentados e debatidos, além de mostrar aos visitantes os variados produtos da familiar, responsável pela produção de mais de 70% de gêneros alimentícios. 

Agricultura Familiar, cujos produtores rurais recebem assistência técnica da Ematerce. “É, 

A Bovinocultura Leiteira é assistida pela Ematerce, em  

183 municípios (exceto Fortaleza) do Estado, por 

intermédio dos 71 escritórios locais e 08 postos de 

atendimento. São assistidos quase 18.000 agricultores 

familiares que atuam com a bovinocultura leiteira e mais 

de 229.500 animais, com uma produção de quase 67 

milhões de litros de leite ao ano.

Segundo o assessor estadual de bovinocultura de 

leite, Daniel Aguiar Camurça, visando colocar os agricultores familiares, no mercado de 

venda de leite, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA – através da Ematerce e do 

Instituto Agropolos do Ceará , distribuiu aos pecuaristas familiares 100 tanques de 

resfriamento de leite com capacidade volumétrica variando de 1.500 a 4.500 litros. Esses 

tanques estão locados nas principais bacias leiteiras do Estado ( 10 territórios) e em quase 

60 municípios, por meio de 98 associações e/ou grupos de produtores familiares. 

Afirmou Camurça que, no momento, a produção dos agricultores familiares é 

comercializada, de forma correta, saudável e direta aos laticínios, que, a cada 48 horas, 

podem buscar a produção de até 40 produtores em apenas um tanque, facilitando a 

logística de transporte. Além dos tanques de resfriamento de leite, também foram 

distribuídos kits de higienização de ordenha (iodo, caneca de fundo preto, frasco 

aplicador, reagente, CMT, papel- toalha e detergente) a mais de 1800 produtores e kits de 

análise de leite, para serem usados pelos produtores, logo antes de colocarem no tanque 

de resfriamento do leite.

Os produtores de leite, assistidos pela Ematerce, recebem orientações de Ater, 

continuamente, sobre manejos alimentar, sanitário e reprodutivo. Para o ano de 2010, a 

Ematerce ministrará, somente em bovinocultura leiteira, 12 cursos para técnicos,  20 

cursos para agricultores familiares, 12 encontros sobre a higienização do leite, 05 dias de 

campo, 03 dias especiais, 03 UTDs sobre palma forrageira, 04 intercâmbios dentro do 

estado e 01 intercâmbio para fora do estado. Tudo isso visando capacitar os técnicos e 

agricultores familiares e assim promover uma melhoria na produção de leite no Ceará.

ATUAÇÃO NA PECUÁRIA

Serão desenvolvidas, no ano de 2010, com apoio 

do MDA , capacitações para técnicos e agricultores 

familiares, Dias de Campo e  Intercâmbios Técnicos, 

atividades complementares à assistência técnica e 

extensão rural .  A  assessor ia  técnica  da 

Ovinocaprinocultura da Ematerce participa do 

Pecnordeste-2010, representada por Pedro Alberto 

Carneiro Mendes, Médico Veterinário, que faz parte 

da Comissão Técnico-Científica e que presidirá a duas 

mesas, nos dias 15 e 16 de junho, e pela Médica 

Veterinária Ludmilla Béliche Alves Costa, que será 

presidente de mesa-redonda em duas palestras, 

ministradas no segmento da Ovinocaprinocultura. A 

técnica da Ematerce, Ludmilla Béliche, deu as 

informações, abaixo discriminadas, a respeito da 

atuação da empresa com caprinos e ovinos.

Número de municípios atendidos na atividade: 100 municípios

Agricultor Familiar Assistido: 5.470

Rebanho Assistido: 87.566

Empregos Gerados: 429

Número de municípios atendidos na atividade: 125 municípios

Agricultor Familiar Assistido: 10.353

Rebanho Assistido: 201.407

Empregos Gerados: 987

Caprinocultura no ano de 2009

Ovinocultura no ano de 2009

OVINOCAPRINOCULTURA

OUTRAS REALIZAÇÕES 

A Ematerce é responsável, ainda, pelo cadastramento de mais de 300 mil agricultores para o Programa Garantia-Safra, o que representa 50% a mais de todos os agricultores, 

cadastrados pelos nove Estados da região nordestina. Na campanha de vacinação contra a febre aftosa, em sua 1ª etapa, em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária (Adagri), 

alcançou um índice acima de 90% dos rebanhos bovino e bubalino. Foi, ainda,  responsável pelo cadastramento  de mais de 177 mil Unidades de Produção  Agropecuária(Upa) em 120 

municípios do Estado. Destaque-se, também, que  distribuiu mais de 3 milhões de quilogramas  de sementes aos agricultores familiares do Ceará, beneficiários do Programa Hora de 

Plantar do Governo do Estado.

Na apicultura, em 2010, segundo o assessor estadual da Ematerce, Médico Crisanto Alves Araújo, a meta é assistir a 4.043 apicultores, sendo 16.172 

beneficiários. Em termos de colméias povoadas, assistir 90 mil, com produção estimada de 2,4 toneladas de mel, com produtividade de 27,72 quilos por 

colméia. A previsão, com essa atividade, é gerar, neste ano, 860 empregos diretos. Frise-se, também, que a Ematerce contribui com a excelente qualidade do 

mel, produzido no Ceará. 

Informou Araújo que, dentre as ações, estão os manejos de apiários e colméias; revisão sistemática dos apiários assistidos; alimentação artificial dos 

enxames, notadamente na época de florada escassa; melhoramento genético das abelhas-rainhas; troca anual (sempre que necessária) de rainhas e cera 

alveolada do ninho; o uso de tela excluidora de rainhas, no ninho, além de orientar quanto às Boas Práticas de Fabricação (BPF) direcionadas para a colheita do 

mel.

APICULTURA
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No município de Acopiara, o Dia Internacional do Meio Ambiente não passou em branco. Numa parceria Ematerce, 

escritório local,e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizou-se, de 1º a 5 de junho de 2010, a Semana do Meio 

ambiente.

Informou o gerente local da Ematerce, Francisco Rubens de Lima, que, no decorrer do evento, foram ministradas 

palestras, nas escolas da sede municipal, e o plantio de arvóres, nos distritos e comunidades trabalhadas pela Extensão 

Rural, além de entrevistas nas emissoras de radio locais com destaque para a Feira Agroecológica. À solenidade de 

encerramento, compareceram autoridades municipais, extesnionistas, agricultores familiares e um representante do 

Governo do Estado.

COMEMORADA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

Desmatamento e queimada feitas às margens do Açude 
Castanhão, uma área de preservação ambiental.

RETAR PROSSEGUE EM ITAPIPOCA 
Por todo o mês de junho, a Ematerce avalia trabalhos de Ater em diferentes regiões. 

A Ematerce dá continuidade, nesta sexta-feira, 11, em respectivamente, e os gerentes de Apoio Técnico, 

Itapipoca, à 1ª Reunião Trimestral de Avaliação de Cláudio Matoso, e de Planejamento, Antonio Tarciso 

Resultados (Retar) de 2010, com gerentes das regiões Pinto.

Meio-Norte, Metropolitana e do Maciço de Baturité.  Na pauta de todas as reuniões, o primeiro dia é 

O objetivo dos encontros é discutir com o corpo reservado para a apresentação de programas, projetos 

funcional da empresa, espalhado pelo interior do Estado, e atividades que dizem respeito à extensão rural. A 

as atividades de Ater desenvolvidas com agricultores apresentação de resultados e discussão de problemas 

familiares. operacionais, vivenciados por escritórios locais e 

Na abertura da Retar de Camocim, na última terça- regionais, são debatidos com a diretoria executiva no 

feira, o Eng.º Agrº Itamar Teixeira, presidente da Ematerce, segundo dia dos encontros.

destacou a importância das avaliações, como forma de 

aperfeiçoar continuamente o trabalho de assistência  

técnica e extensão rural, que a empresa executa. Segundo Por todo esse mês, a diretoria executiva da Ematerce 
Aracati, com extensionistas do Litoral-Leste, Baixo e ele, os encontros “servem para identificar possíveis falhas, faz a avaliação trimestral das ações extensionistas no 
Médio-Jaguaribe, e encerram-se, nos dias 21 e 22 de enaltecer boas experiências e discutir problemas internos, campo. Nos dias 14 e 15, a Retar acontece em Iguatu, onde 
junho, em Canindé, com a participação de assessores e daí nossa atenção para com as Retars”, ressaltou. se concentrarão os gerentes e assessores estaduais, 
gerentes estaduais dos municípios de Boa Viagem, Participam ainda das Retars os diretores técnico e regionais e locais do Centro-Sul, Cariri, Cariri-Leste e Cariri-
Canindé, Caridade e Santa Quitéria.administrativo-financeiro, Walmir Severo e Cristiano Goes, Oeste. As reuniões prosseguirão nos dias 17 e 18, em 

                                 CALENDÁRIO

Cinco comunidades do município de Várzea Alegre, assistidas pela Ematerce, 

receberam, no último dia 6, cinco tratores, através do Projeto São José. A entrega das 

chaves foi feita no Parque de Exposições do Crato, pelo secretário do Desenvolvimento 

Agrário, Antonio Amorim. Ao todo, 46 máquinas foram entregues a agricultores 

familiares de 25 municípios da Região do Cariri, totalizando um investimento superior a 

R$ 3 milhões, trazendo melhorias para a vida de 2.674 famílias de pequenos produtores.

Durante a entrega dos tratores, Amorim falou da necessidade de se criar políticas 

públicas eficazes para o agricultor familiar. “Essas máquinas significam menos trabalho, 

mais produção e um ganho maior de dinheiro”, frisou o titular da SDA. O Projeto São 

José, dentre outros objetivos, busca a modernização do campo, com a liberação de 

equipamentos e insumos agrícolas, contribuindo para a melhoria das condições de vida 

de mais de 300 mil famílias de pequenos agricultores em todo o Ceará.

As comunidades de Bebedouro, Carnaúbas, Lagoa Seca, Riacho do Meio dos 

Firminos e Rosário, situadas em Várzea Alegre, receberão assistência da Ematerce 

quanto ao uso das máquinas, evitando a erosão do solo e consequente proteção do 

meio ambiente. Pedro Bezerra, gerente local da Ematerce, diz que a empresa discutiu 

com as comunidades a elaboração de projetos e propostas para gerenciamento do 

empreendimento, “agora, com a chegada dos tratores, nossos agentes estão prontos 

para dar suporte quanto a utilização mais racional possível dos equipamentos”, conclui.

A entrega das máquinas, no Cariri, pelo secretário Antonio Amorim, traz melhorias para agricultores familiares.

COMUNIDADES DE VÁRZEA ALEGRE 
BENEFICIADAS COM TRATORES

Acopiara

Amorim entrega as chaves aos presidentes das comunidades.

Presidente da Ematerce, Itamar Teixeira.


