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Ematerce: secretário Nelson Martins inaugura instalações no Cetrex 
Novas instalações

O Centro de Treinamento da Ematerce (Cetrex), c l i m a t i z a ç ã o ,  c o m  

localizado em Caucaia-CE, viveu, na manhã desta quinta- modernos computadores e 

feira, 20 de janeiro de 2011, momentos de euforia e acessórios, imobiliário 

satisfação, por parte dos dirigentes, gerentes regionais e novo, tudo isso com a 

locais, assessores estaduais e servidores daquele centro, finalidade de proporcionar 

além dos diretores da Associação dos Servidores da m a i s  c o n f o r t o  e  

Ematerce (Assema) e do Mova-se, quando da c o m o d i d a d e  a o s  

inauguração das instalações do almoxarifado e do extens ion istas  e  aos  

arquivo centrais da empresa, funcionando em salas agricultores, quando vêm à 

climatizadas, com registros de documentos e relação de sede munic ipal  e  se  

material de expediente informatizados, além de estantes dirigem aos escritórios da 

novas e bem distribuídas no recinto. E m a t e r c e .  I n f o r m o u  

Como convidado especial, o secretário do t a m b é m  q u e  o u t r a s  

Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), Nelson b e n f e i t o r i a s  s e r ã o  

Martins, fez o corte simbólico da fita, nas presenças do inauguradas, no decorrer 

presidente, do assistente da presidência, e dos diretores de fevereiro próximo, 

técnico, administrativo e financeiro, da Ematerce, como a biblioteca central, 

respectivamente José Maria Pimenta, Itamar Teixeira, c o m  p u b l i c a ç õ e s  

Walmir Severo Magalhães e Francisco Cristiano Maciel catalogadas online, e uma 

de Goes. c a s a  d e  f a r i n h a  

Após o corte da fita, o diretor administrativo e automatizada, que será 

financeiro da Ematerce, Cristiano de Goes, falou sobre a usada, por ocasião de cursos de mandiocultura para 

importância de a empresa dispor de um funcional agricultores e extensionistas.

almoxarifado informatizado e de um organizado arquivo Com a palavra, o presidente da Ematerce elogiou a 

central, nos mesmos moldes, motivo de satisfação para iniciativa da diretoria administrativa e financeira, que, 

os que fazem parte da família ematerciana. Agradeceu, com seu apoio e do diretor técnico, vem realizando uma 

na ocasião, o apoio recebido do presidente José Maria série de benfeitorias em toda a empresa, o que a torna 

Pimenta e do seu colega de diretoria, Walmir Magalhães, eficiente, no tocante à prestação de assistência técnica e 

e ressaltou o espírito de equipe dos responsáveis pela extensão rural, anualmente, a mais de 100 mil 

organização do almoxarifado e do arquivo da empresa. agricultores familiares. Abordou, ainda, o apoio que vem 

Cristiano referiu-se, ainda, à melhoria da infra- recebendo do secretário Nelson Martins, para o 

estrutura física dos escritórios locais, com sua fortalecimento da empresa e o cumprimento do que 

rezam os contratos de resultados, no decorrer de 2011, 

assinados pela diretoria executiva e pelos 18 gerentes 
o Engº Agrº José Maria Pimenta, para continuar na regionais.
presidência da Ematerce, o que levou os presentes a Pimenta disse mais que se sentia honrado com sua 
apoiar a decisão governamental com calorosa salva de indicação, para continuar presidindo a Ematerce, numa 
palmas. O titular da Secretaria do Desenvolvimento demonstração de confiança do governador Cid Gomes e 
Agrário do Ceará(SDA), mais uma vez, reforçou seu apoio do secretário Nelson Martins. Enalteceu o trabalho dos 
às ações extensionistas, no campo, voltadas para o bem-dedicados extensionistas e declarou que, como ex-
estar social e econômico dos agricultores, sobretudo os extensionista da Emater-Minas Gerais, durante 20 anos, 
de base familiar. Terminado o ato solene, foram servidos aprendeu a conviver com o homem do campo, dando o 
lanches e sucos naturais.melhor de si, para vê-los satisfeitos com as ações 

extensionistas, voltadas para melhorar suas condições 

de vida e de suas famílias.

Encerrando a parte discursiva, o secretário Nelson 
Antes da solenidade de inauguração, o secretário 

Martins elogiou a iniciativa da Ematerce em implantar 
Nelson Martins participou de uma reunião, no Cetrex, 

funcionais instrumentos de trabalho, no caso especifico, 
com toda a diretoria da Ematerce, gerentes de apoio 

inaugurando almoxarifado e arquivo no seu centro de 
técnico e do planejamento, regionais, locais e assessores 

treinamento, o que contribui para agilizar os serviços 
estaduais, desejando-lhes êxitos em seus trabalhos, no 

técnicos e administrativos da empresa, dando a seus 
meio rural, orientando os agricultores a obterem maior 

servidores melhores condições aos seus ambientes de 
produção e produtividade, nas lavouras e na pecuária, e a 

trabalho. O secretário reconheceu a importância de se 
t o c a r  s e u s  i m ó v e i s  a g r o p e c u á r i o s  c o m o  

ter um arquivo e almoxarifado, em qualquer organização 
empreendedores, colaborando, assim, para acelerar o 

pública ou privada, bem organizados e os da Ematerce, 
processo de desenvolvimento rural sustentável.

pelo que constatou, funcionam a contento.

No final, deu uma notícia alvissareira para os 

ematercianos, ou seja, o governador Cid Gomes nomeou 

SECRETÁRIO NA REUNIÃO DOS GERENTES 
REGIONAIS

Da esq. para dir., o diretor administrativo e financeiro da Ematerce, Cristiano Goes, o presidente 
da Ematrece José Maria Pimenta, secretário da SDA, Nelson Martins e o diretor técnico da 
Ematerce Walmir Severo.

Equipe responsável pela organização do arquivo e 
almoxarifado.

Secretário Nelson Marins visitou e elogiou a organização 
do amoxerifado.
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No jogo das emendas, 
pintou a zebra 

José Maria Pimenta
Presidente da Ematerce

Os jornais ultimamente têm 

dado um enfoque muito grande 

p a r a  a s  e m e n d a s  

parlamentares. Não se sabe por 

quais motivos os nossos 

deputados e senadores, com 

raras exceções, têm privilegiado 

tanto com as suas emendas 

parlamentares o Ministério do 

Turismo afim de financiarem e promoverem festas nos 

municípios onde foram votados. Há quem diga que a 

contratação de bandas e artistas não precisa passar pelo 

processo licitatório, facilitando a liberação destes 

recursos. Talvez seja esse um dos motivos da proliferação 

de tantas bandas de forró, principalmente no Nordeste 

brasileiro.

Além do financiamento destes eventos, outros liberam 

suas emendas para construção de quadras esportivas, 

praças, postos de saúde, pequenas escolas, que, apesar de 

serem importantes, beneficiam uma pequena parcela da 

população cearense.

Fugindo deste trivial, eis que surge alguém no 

Congresso Nacional e coloca todos os recursos de suas 

emendas numa obra que vai beneficiar a todos os 

cearenses. Refiro-me ao radar meteorológico que está 

sendo construído e montado no pico da serrinha de Santa 

Maria, bem no centro geográfico do Ceará, no município 

de Quixeramobim, para monitorar todas as precipitações 

pluviométricas que caírem no território cearense.

É uma obra há muito sonhada pela Funceme, 

instituição que presta um serviço fantástico a todos nós 

cearenses. Com o início de seu funcionamento, os 

agricultores terão informações importantes sobre a 

umidade do solo e a hora mais apropriada para o plantio, 

além de informações preciosas para a Defesa Civil no que 

diz respeito a inundações e monitoramento das vazões dos 

nossos reservatórios.

Com isso, afirmo que os oito milhões de cearenses 

serão beneficiados direta ou indiretamente com esta obra. 

Se não bastasse tudo isso, os nossos turistas também 

serão beneficiados com as previsões de sol ou chuva nas 

nossas belas praias.

E quanto está custando todo este investimento? Nada 

mais nada menos do que R$ 12 milhões, dinheiro este que 

teve como fonte as emendas parlamentares do deputado 

federal Ciro Ferreira Gomes, que direcionou estes recursos 

para o Ministério da Ciência e Tecnologia, possibilitando 

ao nosso Estado ser o único da Federação que ficará 

totalmente coberto por este guarda-chuva de prevenção 

de fenômenos meteorológicos.

Além de tudo isso, como o seu raio de ação é de 400 

quilômetros, os nossos estados vizinhos e limítrofes terão 

também parte de seus territórios protegidos por nosso 

aparelho.

Se o Rio de Janeiro dispusesse de um equipamento 

como este, com certeza a população teria sido avisada com 

pelo menos oito horas de antecedência desta calamidade 

que se abateu sobre os três municípios serranos daquele 

Estado. Por último só nos resta dizer: que bom esta zebra 

ter acontecido no Ceará. Parabéns, deputado Ciro Gomes.

Secretário Nelson Martins elogia 
atuação da Ematerce 
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O secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará e alcançadas, cadastro de cada agricultor familiar atendido, 

(SDA), Nelson Martins, acompanhado do secretário o que ele planta, o que colhe, quantidade de animais na 

adjunto Antonio Amorim e do seu assessor Antonio fazenda, inclusive o número de cabeças vacinadas, 

Filho, reuniu-se, pela segunda vez, no gabinete do tamanho do seu imóvel rural, onde mora e até o número de 

presidente da Ematerce, com o objetivo de inteirar-se filhos.

das ações da empresa, no tocante à parte de assistência O secretário Nelson Martins elogiou a organização da 

técnica e extensão rural, executadas, anualmente, nos empresa, quanto ao acompanhamento das suas 

184 municípios do Estado, a mais de 130 agricultores atividades, desenvolvidas no campo, afora as reuniões 

familiares. mensais e trimestrais de avaliação de resultados, que são 

Na oportunidade, foi recebido pelo presidente da feitas pelos gerentes locais e regionais, com a presença da 

Ematerce, José Maria Pimenta, e pelos diretores técnico diretoria da Ematerce, quando são elencados os pontos 

e administrativo e financeiro, respectivamente Walmir negativos e positivos, no cumprimento das metas, 

Severo Magalhães e Francisco Cristiano Maciel Cristiano previstas para determinado mês.

de Maciel, além do assistente da presidência, Itamar Walmir Severo reportou-se, ainda, aos programas e 

Teixeira. Presentes pela Ematerce, os gerentes de apoio projetos, executados pela Ematerce, com apoio da 

técnico e do Planejamento, respectivamente Cláudio Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e órgãos 

Matoso e Tarciso Pinto e o assessor de comunicação e parceiros, de acordo com as diretrizes das políticas públicas 

ouvidor Antonio José de Oliveira. dos Governos Federal, Estadual e Municipal em 183 

O diretor técnico da Ematerce fez uma explanação municípios, dos 184 existentes no Ceará. Além da 

sobre as diversas atividades de assistência técnica e explanação, o secretário Nelson Martins recebeu vasta 

extensão rural aos visitantes, detalhando-se nos documentação acerca de tudo o que foi planejado e 

contratos de resultados que os extensionistas assinam executado pela empresa, no ano de 2010, e o planejado 

com a diretoria da empresa, informando-lhe o que foi para 2011.

programado e a ser cumprido de acordo com o Plano de Ao final da reunião, o titular da SDA agradeceu as 

Ação de cada escritório local. informações que lhe foram prestadas pelos dirigentes da 

Ao terminar de falar a respeito do Sistema de Ematerce e assegurou total apoio ao que a empresa de 

Programas e Projetos (SPP-WEB), que abrange todas as assistência técnica e extensão rural comprometeu-se a 

atividades de campo da Ematerce (área preparada, executar, no corrente ano, em benefício dos agricultores 

plantada, colhida, produção e produtividade estimadas familiares e em prol do desenvolvimento rural sustentável.


