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município no setor agropecuário”, diz Nogueira Prefeitura de Santa Quitéria, realiza, 
 Os agricultores familiares, assistidos pela desde o dia, 23 último, prolongando-se 

Ematerce, que participam do evento, têm a Aaté domingo, (27) a 19ª Exposição 
oportunidade de expor e comercializar os mais Agropecuária do município. Durante os cinco 
diversos produtos,  oriundos de seus dias do evento, acontecem exposições de 
propriedades rurais. As mercadorias vão, desde animais, feiras da agricultura familiar e de 
bolos, sucos de frutas tropicais, doces, mel de produtos e serviços, oficinas, festivais de 
abelha, queijos, ao apreciado artesanato quadrilhas e shows. O Governo do Estado, 
produzido na região. A grande expectativa gira através da SDA e Ematerce, é um dos 
em torno da 13ª Vaquejada de Santa Quitéria, patrocinadores e apoiadores do evento.
que acontecerá, nos dois últimos dias da festa, A Ematerce participa com um estande 
no Parque de Vaquejada José Arteiro de institucional, onde podem ser obtidas 
Mesquita. As premiações aos vaqueiros informações das ações extensionistas na região. 
vencedores somam R$ 50 mil.Na oportunidade, a empresa distribuí folders, 

 A vasta programação cultural do evento sobre as mais variadas práticas agrícolas, 
prevê, ainda, o festival de quadrilhas, caravana orientadas por seus técnicos. Segundo o gerente 
do forró, cortejos de paus-de-arara, folguedos local da Ematerce, em Santa Quitéria, José 
de criança e concursos de rainhas municipais. A Hélber Nogueira, a exposição incrementa a vida 
19ª Exposição de Santa Quitéria está realizada cultural e econômica da cidade, mediante a 
no Parque de Exposições Joaquim Mesquita realização de inúmeros negócios. “É uma grande 
Martins.oportunidade, para se divulgar as ações do 

EMATERCE:PARCEIRA NA  
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA 

19ª
Santa Quitéria

CRATEÚS COMEMORA DIA 
DA AGRICULTURA FAMILIAR 
Entrega de veículos e equipamentos, títulos de 

propriedades e discussão de temas, ligados ao setor 

agropecuário, prometem movimentar evento.

A cidade de Crateús, situada a 350 quilômetros de 

Fortaleza, na região Sertões de Crateús, comemora, no 

dia 30 de junho, do ano em curso, o Dia da Agricultura 

Familiar. A iniciativa é uma promoção do Instituto 

Nordeste Cidadania, em parceria com o BNB, Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e a 

Ematerce.

 Informou a gerente regional da Ematerce (Sertões de 

Crateús) que o evento acontecerá, no Caic de Crateús, 

situado na Rua do Cruzeiro, s/n, na Cidade Nova. Após a 

inauguração da data, às 8 horas, será feita a entrega 

simbólica de veículos e equipamentos agrícolas, 

liberações de crédito, assinaturas de contratos, títulos 

de propriedade e Arca das Letras.

 Em seguida, haverá uma apresentação sobre Matriz 

das Ações Federais para o Território em níveis Federal e 

Estadual, e debate, cujo tema será “Políticas Públicas de 

Entretenimento e Convivência com a Estiagem”. Show 

artístico, para animar os visitantes, acontece a partir das 

11:30 horas.

 No período da tarde, simultâneamente, serão 

realizados três painéis, que versam sobre várias 

políticas, voltadas para o setor agropecuário. O 

primeiro, a partir das 13h30, no ambiente 01, discute as 

”Políticas de Crédito para a Agricultura Familiar”, com a 

participação de técnicos da Ematerce.

 No ambiente 02, o painel enfoca as “Políticas de 

Comercialização para a Agricultura Familiar”; no 

ambiente 03, com a participação de técnicos da 

Ematerce, a discussão gira em torno das “Políticas de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, além de outras 

vinculadas à Produção e Infraestrutura da Agricultura 

Familiar no Território”. Subtemas, como Convivência 

com o Semi-Árido, Garantia-Safra, Meio Ambiente e 

Abastecimento d'Água constam na pauta de discussões 

desse último painel.

Evento movimenta vida cultural e econômica do município.
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Professores (3) e alunos (46) do Curso de Irrigação e pimentão, coentro, alface, cebolinha, 

Drenagem da Fatec-Centec, de Juazeiros do Norte, q u i a b o,  b e te r ra b a ) ;  f r u t í fe ra s  

visitaram, no dia 22 de junho, do corrente ano, projetos de (maracujá, goiaba, mamão; legumes 

produção integrada (Mandalla) e uso de energia solar em (macaxeira e batata-doce); peixe 

irrigação localizada(microaspersão, gotejamento e (tilápias) e aves.

santeno) em cultivo protegido, desenvolvido por 6 famílias Quem se manifestou, ainda, foi o 

da comunidade Oitis, da Associação de Pequenios gerente do escritório local da Ematerce, 

Produtores Rurais do sítio Oitis e adjacências, localizada no em Lavras da Mangabeira, Kleber 

distrito de Mangabeira, no município de Lavras da Correia, que fez considerações, no 

Mangabeira, executados pela Ematerce, escritório local, tocante ao dimensionamento e 

com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do utilização do equipamento de energia 

Ceará (SDA) e Instituto Agropolos. solar, do sistema de irrigação e da 
adpatadas e mais acessíveis à agricultura, por intermédio Segundo o gerente da Ematerce local, Engº Agrº Kleber sustentabilidade, através das práticas de transição 
da Fatec-Centrec, de Juazeiro do Norte, recebendo, por Correia de Souza, o objetivo da visita foi conhecer as agroecológicas, principalmente da biocompostagem 
meio dos professores Júlio César, Hilton Cruz e Régis experiências de campo na composição do conteúdo prático líquida e defensivos naturais, bem como de outras ações, 
Torquato, a confirmação, no sentido de levarem a sugestão curricular, aliando teoria à prática. Na oportunidade, o desenvolvidas pela empresa, naquele município, com a 
ao departamento competente daquela atuante e gerente regional da Ematerce/Centro-Sul, Joaquim participação dos agentes rurais Damião Pereira da Costa e 
conceituada instituição de ensino técnicológico e de Virgolino Oliveira Neto, destacou a importância das Amarílio Bandeira em apoio logístico.
pesquisas, dirigida pelo professor e Engº Agrº Raimundo de tecnologias adotadas como práticas eficazes de O gerente da Ematerce local foi mais além e considerou 
Sá Barreto. Vale destacar que alunos(as) demonstraram convivência com o semi-árido. Referiu-se, ainda, aos a possibilidade da geração de tecnologias em 
interesse, muita atenção e disciplina durante a visita. produtos, obtidos nos projetos: olerícolas (tomate, eletrobombas submersas, alimentadas por painéis solares, 

PROFESSORES E ALUNOS VISITAM 
PROJETOS MANDALLA

Lavras da Mangabeira 

OUVIDOR DA EMATERCE INTEGRA CONSELHO DELIBERATIVO DA ABO-CEARÁ

O técnico da Ematerce, Francisco Araújo(de chapéu) presta informações técnicas 
sobre as sete cultivares de sorgo

Professores e alunos atentos às explicações do gerente local da Ematerce, Kleber 
Correia, sobre as ações extensionistas no Projeto Mandalla. 

Jornalista Antonio José de Oliveira, membro efetivo do Conselho 
Deliberativo da Abo-Ceará, como Ouvidor da Ematerce. 

Foi empossada, na eleita da Abo-Ceará, Dayse Fuques, e do vereador Carlos Dutra, representando a 

noite do dia 21 último, na presidência da Câmara Municipal de Fortaleza.

Assembléia Legislativa do No decorrer da solenidade, foram prestadas homenagens aos ex-presidentes da 

Ceará, a nova diretoria da Associação: Adísia Sá, Fátima Vilanova, José Valdo Silva e Márcia Ximenes. Foi 

Associação Brasileira dos homenageado, também, o diretor-geral, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza 

Ouvidores, seção do (FGF), José Liberato Barroso Filho. Ressalte-se a apresentação da Orquestra de Sopros 

Ceará ,  (Abo-Ceará) .  da Universidade Federal do Ceará, regida pela maestrina Ana Cléria. 

Presidiu ao ato solene, o 

deputado estadual e 

Ouvidor Parlamentar, No dia 22 de junho, no auditório da Assembléia Legislativa do Ceará, a nova diretoria 

Ronaldo Martins, tendo a promoveu o 8º Encontro Estadual de Ouvidores e Ombudsman, com palestra do Dr. 

seu lado o representante Djalma Pinto, versando sobre Marketing e Ouvidoria, tendo por debatedores a ex-

d o  g o v e r n a d o r  C i d  presidente da Abo-Ceará, Fátima Vilanova, e o vice-presidente da associação, Irapuan 

Gomes, o secretário de Aguiar. O encontro ficou encerrado com a apresentação da metas, para o biênio 2010 e 

Segurança Pública  do 2011, feita pela presidente Dayse Fuques, seguida de sugestões, para consolidá-las. O 

Ceará,  Roberto Monteiro; a Procuradora Geral de Justiça do Ceará, Socorro França, Jornalista Antonio José de Oliveira, assessor de comunicação e ouvidor da Ematerce, 

além da ex-presidente da Abo-Ceará, Márcia Ximenes; da representante do secretário integra o Conselho Deliberativo e Fiscal da nova diretoria da Abo-Ceará. 

da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Carmem Pinto; da presidente recém-

                                                 ENCONTRO ESTADUAL

Uma equipe de alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC), das áreas de mestrado e 

doutorado em Fitotecnia, Solos, Bioquímica, Nutrição de Plantas e Engenharia Agrícola, coordenada 

pelo professor Boanerges Freire de Aquino, visitou, no último dia 19, a Fazenda Normal (Faznor), de 

propriedade da Ematerce, localizada no município de Quixeramobim.

Segundo a gerente da Fazenda Normal, Maria Evanira Bacelar, no decorrer da visita, o professor e 

os alunos estiveram no campo de experimento, onde estão sendo testadas 7 cultivares de sorgo, com 

o objetivo de verificar o comportamento e o nível de produtividade dessas cultivares, com parcelas 

não-adubadas e com adubação orgânica, afora o trabalho de convivência com o semi-árido, mediante 

o uso do plantio direto e captação "in situ".

O responsável pela parte agrícola, na Fazenda Normal, Engº Agrº Francisco Araújo Félix Martins, 

prestou informações a respeito das técnicas, utilizadas no plantio direto. A equipe da UFC visitou, 

ainda, unidades didáticas daquela fazenda. No final, o professor e os alunos agradeceram a acolhida e 

elogiaram os experimentos com cultivares de sorgo e as unidades didáticas da Faznor.

Equipe de mestrado e doutorado, da Universidade Federal do Ceará, visita Fazenda Normal, de 
propriedade da Ematerce. 

EMATERCE MOSTRA EXPERIMENTOS COM SORGO 


