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EMATERCE PARTICIPA DE DEBATE SOBRE EXECUÇÃO DO PROJETO TERRA PRONTA 

Terra Pronta

Mensagem de Felicitação

Ao Deputado Federal José Silva

Com os cumprimentos a V. Exa., em nosso 

nome, demais dirigentes e colaboradores da 

Ematerce, externamos-lhe os parabéns e, ao 

mesmo tempo, desejamos-lhe profícuo 

mandato, na Câmara dos Deputados Federais, 

o que é motivo de orgulho para os 

extensionistas. 

Nossos votos são, também, para que, como sempre o fez, 

defenda, intransigentemente, os interesses da população 

brasileira e, em especial, do seu Estado, sem falar da sua 

interveniência, para que tenhamos um serviço de assistência 

técnica e extensão rural, em todo o país, forte e reconhecido, 

competente, transparente e ético, que contribua para o bem-

estar dos agricultores familiares, razão de ser da atuação desse 

serviço público.

JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA

Ematerce distribui mais 
sementes. 

A Ematerce, no município de Lavras da Mangabeira, já 
distribuiu 29 mil quilos de semente de milho híbrido e 
cinco mil quilos de feijão. Nesta quarta-feira, 02 de 
fevereiro, os agricultores receberão mais dois mil quilos 
de semente de milho, para atender a demanda extra.

Segundo o gerente do escritório local da Ematerce, 
Engº Agrº Kleber Correia de Sousa, a metade da área 
agrícola foi cultivada. Informou, ainda, que, no 
momento, os agricultores enfrentam dificuldades, no 
tocante ao preparo do solo, visto estar encharcado, 
sendo necessário aguardar a ocorrência de um veranico 
para o plantio.

Lavras da Mangabeira

A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), o Governo do Ressaltou,  a inda,  o 

Estado, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará dirigente da Ematerce que, 

(SDA) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e m  c a d a  m u n i c í p i o  

do Ceará (Ematerce), com a participação das prefeituras de mencionado, o projeto Terra 

Aracati, Paracuru e Icapuí, apresentaram e discutiram, na Pronta será acompanhado 

última quarta-feira, 2 de fevereiro, na base Petrobras de pelo Comitê Municipal, 

Mossoró, um convênio, para regular a participação da formado por representantes 

Petrobras e dos órgãos, acima citados, na execução do das secretarias municipais 

Programa Terra Pronta. de agricultura, Sindicatos 

Presentes, ainda, Hemilton Pereira, coordenador do dos Trabalhadores Rurais, o 

Programa Terra Pronta, Rosilene Silva, gerente de Conselho Municipal de 

Comunicação Social da Petrobras no Rio Grande do Norte, Desenvolvimento Rural 

Silvano Cavalcante, gerente da Usina de Biocombustível da Sustentável, Câmara de 

Petrobras em Quixadá, além dos secretários de agricultura Vereadores e Ematerce.

dos municípios de Aracati, Icapuí e Paracuru, 

respectivamente Tiago Gurgel, Francinaldo Nunes e 

Leonardo Marques. O investimento total, 

Segundo o presidente da Ematerce, José Maria para realização do Projeto 

Pimenta Lima, que se encontra em Mossoró, Terra Pronta-Ceará-2011, 

acompanhado do coordenador de eventos, jornalista está  est imado em R$ 

Edilmo Gurgel, a discussão do mencionado convênio 310.000,00. Desse total, a 

beneficiará uma área de 2 mil hectares, com vistas a Petrobras contribuirá com 

oferecer condições aos agricultores familiares de 6 0 . 0 0 0 , 0 0  p a r a  

realizarem melhor o preparo da terra, por meio de fornecimento “in natura” de 

operações motomecanizadas, em suas propriedades 25 mil litros de óleo diesel e 

rurais, localizadas nas áreas de atuação da Petrobras, R$ 25.000,00, referentes ao 

impactadas pela atividade de exploracão e produção de repasse financeiro, em 

petróleo. moeda corrente, para a 

Informou Pimenta que o Projeto Terra Pronta será Ematerce, com a finalidade 

executado, conjuntamente, pelos partícipes, mediante o de divulgar o convênio.

fornecimento de materiais e equipamentos necessários ao Já o aporte financeiro 

preparo do do solo pelas prefeituras, a prestação de total dos municípios está 
aquisição de sementes e a prestação de assistência técnica assistência técnica e extensão rural pela Ematerce, a orçado em R$ 140.000,00, para cobrir despesas, com 
e extensão rural especializada.distribuição de sementes pelo Governo, via Secretaria do máquinas e implementos agrícolas, quando da preparação 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) e o fornecimento do solo. O Estado, por intermédio da SDA e Ematerce, 

do óleo diesel por parte da Petrobras. realizará um aporte de R$ 110.000,00 para despesas com 

INVESTIMENTOS

Da esquerda para direita, presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, acompanhado

de dirigentes da Petrobras do Rio Grande do Norte.
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Servidores da Ematerce participam de Seminário 
O s  s e r v i d o r e s  d a  E m a t e r c e  

N u t r i c i o n i s t a  L u c i a n a  S a n t o s ,  

articuladora do Projeto Integrado de 

Preparação para Aposentadoria (Pipa), 

Psicóloga Fernanda Aquino, Ana Maria 

Melo, articuladora do Pipa, no Cetrex, 

Médico Veterinário Eduardo Santos, 

gerente da Ematerce de Cascavel, e a 

S o c i ó l o g a  F á t i m a  F e r n a n d e s  

participaram, no dia 1º de fevereiro de 

2011, no Ponta Mar Hotel, do Seminário 

de Sensibilização do Projeto Integrado 

de Preparação para Aposentadoria – 

Pipa.

Segundo a Nutricionista Luciana 

Santos, da Divisão de Recursos Humanos 

da Ematerce (Diruh), na avaliação dos 

participantes, o seminário foi muito 

proveitoso e alcançou os objetivos 

desejados, com destaque para os temas apresentados e debatidos ao momento 

atual. Do evento – disse – participaram em torno de 200 pessoas de diversas 

organizações do Estado.

Pipa

Ematerce perde um dos seus competentes 
colaboradores 

 Ematerce perde com o falecimento, no dia 30 de janeiro de 

2011, o estimado colaborador e Engenheiro Agrônomo José 

Orlando da Costa, a família ematerciana está pesarosa e externa 

os pêsames à viúva Sílvia Helena Chagas Maia e Costa, aos filhos 

Débora Maia da Costa, José Orlando da Costa Filho e Carlos 

Emanuel Maia da Costa, extensivos aos demais familiares.

O corpo do colega-extensionista Orlando – como era mais 

conhecido – foi velado, na funerária Apis, onde familiares e 

amigos assistiram a uma missa de corpo presente. O 

sepultamento será, no cemitério de Morada Nova-CE, na tarde desta segunda-feira, dia 31 

de janeiro. Ao partir para a eternidade, Orlando deixa saudades naqueles(as) que privavam 

do seu vasto círculo de amizades. Vale ressaltar algumas de suas qualidades, não apenas 

como exemplar esposo e pai, mas também competente e dedicado profissional, formado 

pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró-RN.

PERFIL

José Orlando da Costa nasceu, no dia 19 de março de 1948, no município de Limoeiro do 

Norte-CE, sendo filho de Horácio Mariano da Costa e de Joana Barbosa da Costa. Ingressou, 

no quadro funcional da Ematerce, no dia 1º de agosto de 1977. Como Engenheiro 

Agrônomo, exerceu cargos na Secretaria Estadual de Agricultura; na Fundação Cearense de 

Meteorologia (Funceme) e na diretoria da Fapece. Foi gerente do Projeto Sertanejo, em 

Independência, e trabalhou nos municípios de Icó e Boa Viagem.

Prezados senhores e senhoras,

Durante 10 meses (abril/2010 a janeiro/2011) estive a 

frente da diretoria administrativa-financeira da Ematerce. 

Foi um lugar em que fiz grandes amigos e amigas. Com 

certeza muitos para a vida toda. Fui bem acolhido e pude 

coordenar uma equipe que desenvolveu diversos projetos. 

Muitos foram implantados e outros deixamos a semente a 

germinar em período próximo.

Foi um local de muito aprendizado. Pude compreender 

cada vez mais a importância do planejamento. Planejar 

para as grandes ações, mas também para as de menor 

impacto. O contato com pessoas das mais diversas áreas 

também foi deveras enriquecedor. Entendo melhor as 

questões técnicas de agropecuária, de agroecologia, etc; 

tudo isto graças ao contato com os competentes técnicos 

que encontrei na empresa, a qual me acolheu estes últimos 

meses.

Deixo a Ematerce para desempenhar outras funções no 

governo estadual. Levo da Ematerce um sentimento bom 

de ter pertencido a uma empresa que honra o sangue 

cearense. Com certeza, não esquecerei os amigos e amigas 

que fiz. Não esquecerei os que em pouco tempo fiz amizade 

e que acabaram nos deixando neste período, como o 

saudoso Orlando.

Carrego da Ematerce um sentimento reforçado de que o 

serviço público pode ser feito com ética, determinação e 

honestidade. A todos vocês da família ematerciana, muito 

obrigado pelo convívio e amizade. Podem ter a certeza de 

que sempre contarão com este defensor da Ematerce, por 

entender a sua importância para nosso estado e para todos 

os cearenses.

Francisco Cristiano Maciel de Goes

Diretor administrativo-financeiro

REALIZAÇÕES

- Reordenamento financeiro (de 

deficitário em R$ 160 mil por mês passou 

a estar hoje equilibrado e com 100% dos 

compromissos em dia);

- Encerramento de contas inativas;

- Cobrança de dívidas;

- Pagamento de dívidas com Receita 

Federal e de quatro causas trabalhistas;

- Redução de gastos com terceirização e 

de manutenção;

- Elaboração de diagnóstico físico de 
Gerencial;todos os escritórios;
- Conclusão da licitação para reforma do Centro de - Regularização de todas as pendências com certidões;
Treinamento da Fazenda Normal;- Regularização do registro na Junta Comercial (pendência 
- Aquisição de equipamentos para adequação ao cinturão existia  há 5 anos);
digital em 43 escritórios;- Regularização prestação de contas dos escritórios 
- Aquisição e transformação de veiculo para implantação regionais;
de laboratório móvel de sanidade animal;- Estabelecimento de novo convênio com o MDA 
- Visita a 28 escritórios locais;(convênio 701170);
- Seleção de bens inservíveis para leilão;- Aquisição de 102 veículos;(em vias de serem entregues)
- Recuperação da Casa de Farinha da Ematerce;(a - Aquisição de 500 netbooks, 100 notebooks, 320 
inaugurar)computadores desktop, 34 scanners, 112 ilhas digitais, 30 
- Elaboração do Manual de Diárias;datashows, etc(aquisição concluida);
- Elaboração do Manual de Prestação de contas;- Modernização(climatização, sinalização, mobiliário e 
- Elaboração de Produção Visual da Ematerce;equipamentos de TI novos, reforma do espaço físico) de 
- Realização de 78 eventos de capacitação de produtores, doze escritórios (Quixeramobim, Senador Pompeu, 
técnicos e empregados da Ematerce;Solonópole, Sobral, Fazenda Normal, Várzea Alegre, 
- Revitalização do Centro de Treinamento da Ematerce Barbalha, Crato, Massapê, Piquet Carneiro, Pindoretama 
com limpeza geral, compra de bens para cozinha e  M a ra n g u a p e ) ,  s e n d o  q u e  s e i s  j á  fo ra m  
industrial e recuperação de diversos equipamentos;concluídos/entregues e os demais nas próximas semanas;
- Agilização dos projetos previstos no MAPP - Implantação de almoxarifado central informatizado;
(Monitoramento das Ações dos Programas e Projetos - Implantação de arquivo central de documentos;
Prioritários);- Conclusão da licitação para reforma do Centro 

Diretor administrativo-financeiro Cristiano Goes

José Orlando 

Da esq. para dir. Fátima Fernandes, 
Fernanda Aquino, 
Eduardo Santos e

Luciana Santos, 
 Ana Maria Melo.

Luciana Santos com o diretor da Espaço
Fonte Viva, Marcos Cavalcante.


