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BAIXA DA VAMBIRA: UM ASSENTAMENTO DE SUCESSO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PERSEVERANÇA DAS FAMÍLIAS TRANSFORMARAM A REALIDADE DOS ASSENTADOS. 

 A Comunidade Baixa da Vambira, em Viçosa do para acúmulo de água 

Ceará,  é  exemplo de sucesso,  dentre os  para irrigação; 2 hectares, 

a s s e n t a m e n t o s ,  n o  E s t a d o  d o  C e a rá .  O  com sistema de irrigação 

empreendimento é composto por 20 famílias, d e  f r u t e i r a s ,  e  u m  

lideradas por membros da Associação Comunitária do depósito comunitário. 

Grupo de Família da Delgada, e assistido pela Ematerce A l g u n s  d e s s e s  

desde o início. A organização e a perseverança, invest imentos  foram 

demonstradas pelos assentados, transformaram, em concluídos com recursos 

10 anos, a realidade das famílias nela residentes. financeiros da própria 

 A propriedade foi adquirida, com financiamento do associação comunitária.

Programa Reforma Agrária Solidária, do Governo do 

Estado, em novembro de 1998, pela quantia de R$    

106.843,00, por filhos de sócios da associação  No momento, a Baixa 

comunitária, atingidos, à época, pelas poucas da Vambira possui uma 

oportunidades de emprego fora da zona rural. À área irrigada e explorada 

época, o imóvel possuía apenas 0,25 hectare, ocupado de 30 hectares, com 

com cana-de-açúcar, estábulo para 20 matrizes plantio de bananeiras, 

bovinas, fábrica de aguardente, com três alambiques, maracujás e tangerinas; 

e um motor elétrico de 10HP. o u t r o s  2 0  h e c t a r e s  

 Segundo o articulador da Rede de Metodologias ocupados com culturas de 

Participativas, Engº Agtº José Roberto Ribeiro, lotado subsistência (milho e feijão) e mandioca; 12 

na Gerência de Apoio Técnico da Ematerce, no hectares de cana-de-açúcar, e dois hectares 

escritório estadual, o trabalho de assistência técnica e com hortaliças (pimentão, couve-flor, 

extensão rural, de modo intensivo,  às famílias do acelga, pimenta de cheiro e beterraba). O 

assentamento e as políticas públicas, voltadas para o rebanho é composto por 45 cabeças de 

homem do campo, como o Pronaf(Programa Nacional gado leiteiro que garante o abastecimento 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar), a realidade das famílias. Além disso, o assentamento 

da comunidade é outra bem diferente. também produz 49 mil litros de aguardente, 

 Extensionistas da empresa elaboraram vários vendidos a atravessadores.

projetos Sic (subprojetos de investimento e custeio),  Enfatizou Roberto que a produção do 

que permitiram a construção de 20 casas residenciais; a s s e n t a m e n t o ,  d e s t i n a d a  à  

2 poços amazonas; 3 poços profundos, equipados, comercialização, é vendida para cidades, 

como: Tianguá e Parnaíba, no Estado do 

Piauí. O transporte é feito, um caminhão, 

adquirido pela associação comunitária via 

Pronaf. Em novembro do ano passado, os assentados, 
assentamento vizinho. A alfabetização de adultos e 

na Baixa da Vambira, quitaram a sétima, das dezessete 
crianças é feita pela rede escolar do município 

parcelas, para aquisição da propriedade, no valor de 
existente no local, em se tratando do ensino 

R$ 9.500,00, além de estarem em dia com 
fundamental, e na sede do município, a partir do 

financiamentos do Pronaf A e AC.
ensino médio. 

Destacou, em seguida, que a renda mensal de cada 
Ressalte-se, conforme esclareceu o articulador, a 

família, assentada, gira, atualmente, por volta de dois 
busca por um eficiente programa de capacitação, 

salários mínimos. Em sua maioria, as residências, 
sempre voltado para a melhoria dos assentados, 

construídas no assentamento, são alpendradas, com 
possibilita a Ematerce a desenvolver várias atividades 

revestimento cerâmico, além de disporem de TV e 
agropecuárias na comunidade. Recentemente, foram 

geladeira. O abastecimento d' água é realizado, por 
realizados cursos de fruticultura e enxertia, uso 

meio de adutoras e poços profundos, construídos pelo 
correto de agrotóxicos, classificação e embalagem de 

Governo do Estado, por intermédio do Programa São 
frutas, agricultura orgânica, associativismo e 

José Agrário, a fundo perdido. O Projeto “Luz Para 
gerenciamento. 

Todos”, do Governo Federal, garante o abastecimento 
As práticas agrícolas apresentam evolução com o 

de energia para as residências e atividades agrícolas. 
acompanhamento de técnicos, orientando o uso de 

O Programa de Saúde das Família (PSF) é 
matéria orgânica, em cobertura morta, e abolição de 

responsável pelo atendimento, no assentamento, 
queimadas, resultando numa agricultura com práticas 

contando uma agente de saúde da comunidade, na 
conservacionistas e minimização do uso de 

composição da equipe, e uma unidade de saúde no 
agrotóxicos. 

Nova Realidade

Irrigação por aspersão em fruteiras e hortaliças resulta no 
aumento da produção e produtividade das culturas.

Com orientação da Ematerce, houve melhoramento genético na 
bovinocultura do assentamento.

Melhoria habitacional no assentamento. 

Caminhão, financiado pelo Pronaf “A”, ajuda a escoar
a produção agrícola do assentamento.
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E n t r e g a  A abertura do Dia da Agricultura Familiar, em Três painéis, voltados para a discussão de temas 

simbólica de Crateús, foi realizada no Caic, na Rua do Cruzeiro, s/n, ligados à agricultura, aconteceram na parte da tarde, 

ve ícu los  e  na Cidade Nova. Alí, agricultores receberam máquinas daquele dia, intitulados “Políticas de Crédito para a 

equipament e equipamentos;  ass inaram contratos de Agricultura Familiar”, “Políticas de Comercialização 

os agrícolas, financiamento; liberação de crédito rural e títulos de para a Agricultura Familiar” e “Políticas de Assistência 

l i b e ra ç õ e s  propriedades. Na oportunidade, foi entregue a Técnica e Outras Vinculadas à Produção e 

de crédito, Biblioteca Arca das Letras, uma iniciativa do Infraestrutura da Agricultura Familiar no Território”. 

assinaturas Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que Na pauta de discussões deste último, constaram 

de contratos, visa levar conhecimento a comunidades rurais por temas, como: Garantia-Safra, Convivência com o 

t í t u l o s  d e  meio da leitura. Semi-Árido, Meio Ambiente e Abastecimento d'àgua. 

propriedade e Arca das Letras. Essas foram algumas Debate sobre as “Polít icas Públicas de O Dia da Agricultura Familiar, em Crateús, foi uma 

das ações que aconteceram em Crateús, durante a Entretenimento e Convivência com a Estiagem” foi promoção do Instituto Nordeste Cidadania, em 

realização do Dia da Agricultura Familiar. O presidente realizado,  na parte da manhã, após a apresentação de parceria com o BNB, MDA, Confederação Nacional dos 

da Ematerce, Itamar Teixeira, e o Diretor trabalhos sobre as Matrizes das Ações Federais para Trabalhadores na Agricultura (Contag), Secretaria do 

Administrativo e Financeiro da empresa, Cristiano os Territórios em níveis Federal e Estadual. Um show Desenvolvimento Agrário (SDA) e Ematerce.

Goes, participaram do evento. artístico animou participantes e visitantes da festa. 

CRATEÚS COMEMORA DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
Várias atividades foram programadas para a realização do Dia da Agricultura Familiar. 

Cerca de mil agricultores familiares participam da 3ª Feira da Agricultura Familiar (Feceaf) que acontece hoje, 1º de julho, no Parque de Exposições Governador 

César Cals, anexo à Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). A previsão é da Federação dos Trabalhadores (as) Rurais do Estado do Ceará (Fetraece) que, com a 

Ematerce, realizaram as inscrições dos produtores.

Do total de agricultores familiares que participam da  3ª Feceaf, metade estará diretamente ligada à exposição e comercialização de produtos, desde o mel de 

abelhas, queijos, rapaduras, comidas típicas e doces, dentre outros, até pelo melhor do artesanato local. Os outros cinquenta por cento participam de cursos de 

capacitação.

A 3ª Feceaf conta ainda com unidades de demonstração (UD's), oficinas práticas, festival cultural, exposição de animais, mesas de negócios, casas de farinha e 

engenho e atrações musicais. O encerramento ocorrerá na noite do dia 4 de julho próximo (domingo), 

3ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR COMEÇA HOJE
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EMATERCE CRIA GRUPO DE TRABALHO, 
PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS

A Ematerce, por intermédio Informou, ainda, que o 

da diretoria administrativa- local, no qual funcionará o 

financeira(DAF), criou grupo de " A r q u i v o  d e  

trabalho, para organizar o documentos", será em 

arquivo de documentos da dois galpões, localizados 

empresa. Há alguns anos,  foi no Centro de Treinamento 

iniciado trabalho semelhante, e Extensão (Cetrex),  

porém não se conseguiu chegar s i t u a d o  e m  C a p u ã ,  

ao final. A iniciativa é para que município de Caucaia. 

toda a documentação histórica, Para tanto, acontecerão 

p a t r i m o n i a l ,  c o n t á b i l  e  melhorias nos galpões e 

financeira do órgão oficial de assistência técnica e serão adquiridos estantes e outros móveis 

extensão rural do Ceará seja classificada e necessários. A documentação é registrada e 

acondicionada, de forma adequada, para sua acondicionada, conforme os padrões legais da 

preservação e manuseio. temporalidade de documentos.

Segundo o diretor administrativo e financeiro da  Adiantou o dirigente da empresa que a previsão 

Ematerce, Advogado Francisco Cristiano Maciel é de o trabalho ser concluído até o final do mês de 

Goes, a equipe de trabalho do Projeto Doc- outubro próximo. Lembrou, também, que a 

Ematerce é composta pelos servidores Maria Rita reorganização da documentação pública é 

Mendes de Sousa (coordenadora), Kylson Lima de prioridade e que a conclusão dos trabalhos 

Sousa, José Mílton Lourenço Bezerra Junior, Paulo possibilitará melhor acesso e pesquisa da 

Rodrigues Cardoso Filho, Maria do Socorro de documentação da Ematerce. "A meta é informatizar, 

Araújo, Antônio Soares Couto e Davi Andrade inclusive o acervo", concluiu.

Pessoa.

  Documentação histórica, patrimonial, contábil e financeira da Ematerce será classificada e acondicionada.

DIRETOR E TÉCNICOS DA EMATERCE PARTICIPAM 
DE SEMINÁRIO EM SERRA TALHADA-PE 

O diretor técnico da Ematerce, Engº Agrº Walmir 

Severo Magalhães, acompanhado dos Engºs Agrºs 

José Eliaci Pinheiro Peixoto, gerente do escritório da 

Ematerce, em Tabuleiro do Norte, e do assessor 

estadual Josualdo Justino alves, participa, de 28 de 

junho a 1º de julho de 2010, de um Seminário, em 

Serra Talhada, Estado do Pernambuco, cujo tema 

central é Potencialidaddes e Desafios para o 

Desenvolvimento Sustentável da Caatinga".

O evento é promovido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Na ausência do 

diretor técnico, responde o Engº Agrº Cláudio 

Matoso, e pela gerência da Ematerce, em Tabuleiro 

do Norte, Josemar de Sousa Viana. Ao retornarem 

do seminário, os técnicos da Ematerce repassarão 

os conhecimentos teóricos e experiências, 

adquiridos, aos extensionistas da região 

jaguaribana e aos assessores estaduais.

Desenvolvimento 
Sustentável da 
Caatinga é tema 
de seminário em 
Serra Talhada-
Pernambuco. 

Diretor administrativo e financeiro da Ematerce, 
Advogado Cristiano Goes. 

Diretor Técnico da Ematerce, Engº 
Agrº Walmir Severo Magalhães.


	Página 1
	Página 2

