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Informativo Semanal

Folha online

Um dedo de Prosa...
Voltamos a editar o jornal eletrônico da 

Ematerce, (Folha Online), informativo que não 

circulava, desde o final  de julho de 2010, tendo 

em vista a determinação de não editá-lo, durante 

o período eleitoral, que se prolongou até 

novembro, término do segundo turno das 

eleições de 2010.

Demos prosseguimento à sua circulação, com 

o de nº 46, veiculado em duas páginas. No 

entanto, pretendemos aumentar o número de 

páginas, porém não ultrapassando as quatro, 

visto ler, na tela do computador, muitas páginas 

ser cansativo.

Mas, o que desejamos mesmo, neste dedo de 

prosa, é solicitar a sua colaboração a fim de que 

possamos editar, semanalmente, o jornal Folha 

da Ematerce Online, contribuindo, assim, para 

divulgar as ações extensionistas, executadas nos 

184 municípios do Estado.

Feito o apelo, aguardamos o envio das 

informações,  referentes às atividades 

agropecuárias, desenvolvidas, em benefício dos 

agricultores familiares, com vistas a seu bem-

estar, à conservação dos recursos naturais e ao 

aumento de sua renda, mediante a elevação da 

produção, da produtividade das lavouras e da 

pecuária. Vamos em frente!

Antonio José de Oliveira

Editor

NOVO ESCRITÓRIO MÓVEL DA EMATERCE 
DIFUNDE AÇÕES EXTENSIONISTAS 

A Ematerce adapta mais uma Van, que 

servirá de escritório móvel, a fim de 

divulgar as ações extensionistas, quando 

da realização de exposições e feiras 

agropecuárias, no interior e na capital, ou 

de outros eventos, promovidos ou não pela 

empresa, e que necessitem de sua 

participação.

O escritório móvel dispõe de mesas, 

birôs, cadeiras, toldo, prateleiras, 

equipamentos eletrônicos, como: telão, 

data-show, DVD e caixas de som grandes, 

gerador de energia e ambiente com ar 

condicionado.

A nova unidade administrativa móvel da 
Ressalte-se que o escritório móvel da Ematerce foi 

Ematerce vem sendo bastante solicitada, mas a 
um pedido da equipe da Assessoria de Comunicação 

Assessoria de Comunicação da empresa atende as 
(Ascom) à diretoria executiva, que foi aceito, 

solicitações dos gerentes locais e regionais, mediante 
prontamente, pelo presidente da empresa, José 

um deslocamento planejado, conforme a 
Maria Pimenta, consciente de que se trata de um 

importância do evento. 
investimento necessário e um instrumento de 

A van serve, também, para receber a visita de 
trabalho, que possibilita contatos com os 

agricultores, de autoridades e da população, por 
agricultores, mesmo fora das sedes dos escritórios 

ocasião das exposições agropecuárias feiras da 
fixos, além de exibir, por meio de um telão, vídeos 

agricultura familiar e dias de campo, realizados nas 
técnicos e  inst i tucionais  sobre assuntos 

fazendas assistidas pela empresa ou nas sedes 
agropecuários e outros de interesse do homem do 

municipais.
campo.

Nova Unidade

Ocara 

EMATERCE DISTRIBUI 24 MIL MUDAS DE CAJUEIRO-ANO PRECOCE Presidente da Ematerce na reunião 
com governador Cid Gomes 

O presidente da Ematerce, José Maria 

Pimenta, acompanhado do assistente da 

presidência, Itamar Teixeira, participa, hoje 

(24) e amanhã (25), da reunião do 

governador Cid Gomes com todo o 

secretariado e diretores de órgãos vinculados 

do Estado, cujo objetivo é fazer uma avaliação 

do Monitoramento de Ações e Programas 

Prioritários (MAPP).

Informou a coordenadoria de Imprensa do 

Governo do Estado, que, durante o encontro, 

são acompanhadas as ações e projetos do 

Governo para o período de 2011 a 2014. A 

reunião será no Pavilhão da Residência Oficial 

às 9h30min. Essa é a primeira vez, desde o 

início do segundo mandato, que o 

Governador reúne secretários e diretores das 

vinculadas, para discutir o Monitoramento 

das Ações dos Programas Prioritários 

(MAPP).

A Ematerce, no município de Ocara, iniciou a S e g u n d o  

distribuição de mudas de cajueiro-anão precoce, i n f o r m o u  o  

destinada aos agricultores familiares, de acordo com as g e r e n t e  d a  

normas do Programa Hora de Plantar. Prestigiando o ato E m a t e r c e ,  e m  

da distribuição, estiveram presentes o prefeito de Aracoiaba, Luiz 

Ocara, Leonildo, o presidente da Câmara de Vereadores, Érico Ponte Silva, 

Ivo Lopes, o secretário de Agricultura, Josafá Martins, q u e  t o d o s  o s  

vereadores, o gerente regional do Maciço Baturité, produtores rurais, 

Olegário Guedes, o gerente da Ematerce, escritório de b e n e f i c i a d o s ,  

Aracoiaba, Luiz Érico, além de presidentes de foram orientados 

associações, agricultores, jornalistas e radialistas. p e l o s  

Na oportunidade, o prefeito parabenizou a Ematerce extensionistas, 

e reconheceu como importante a assistência técnica e n o  q u e  d i z  

extensão rural, prestada, diariamente, aos agricultores r e s p e i t o  a o  

de Ocara, sobretudo na atividade da cajucultura. e s p a ç a m e n t o ,  

Destacou, ainda, que, desde 2006, foram distribuídas d i m e n s ã o  d a  

184 mil mudas de cajueiro-anão precoce aos cova, adubação, 

agricultores atendidos pela Ematerce. Ao todo, neste tratos culturais, dentre outras, consideradas 

ano, serão distribuidas 20.400 mudas de cajueiro-anão importantes para o desenvolvimento da mencionada 

precoce. cultura.
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A Ematerce, por intermédio do Posto Avançado, em Viçosa do Ceará, elaborou ovinos, além de infra-

quatro projetos pelo Pronaf “A” , para assentados da Reforma Agrária Crédito estrutura de suporte. 

Fundiário, daquele município, no valor de R$ 1.009.125,17(um milhão nove mil Disse mais que haverá a 

cento e vinte e cinco reais e dezessete centavos), oportunizando que o Banco do perfuração de seis poços 

Nordeste, agência de Tianguá-CE, libere os recursos previstos. O projeto viabiliza a profundos, sistemas de 

produção para 54 agricultores familiares, assentados nos seguintes imóveis: irrigação localizados, 

r e s e r v a t ó r i o s  p a r a  

capacidade de 450m³ 

d 'água,  reforma de 

barragem de pedras 30m³, reforma de engenho comunitário, reforma de casa de 

farinha comunitária, reforma de 2,5 km de cercas, construção de 5,0 km de cercas, 

construção de uma minifabrica de petas, construção de pocilga e a construção de 

Informou Floro Bento de Figueiredo, responsável pelo Posto Avançado da aprisco.

Ematerce, que as famílias assentadas, possuidoras de habilidades produtivas, Salientou, ainda, que a assistência técnica aos proprietários dos imóveis rurais 

passarão a introduzir novas tecnologias na condução de seus negócios. Os é prestada pela Ematerce de Viçosa do Ceará. Na elaboração do projeto, houve a 

projetos contemplam a exploração de maracujá, cana-de-açúcar, maxixe, assessoria regional de crédito e organização da Ematerce, tendo o Banco do 

melancia, pimenta de cheiro, cajueiro-anão precoce, mandioca e capim elefante; Nordeste, agência de Tianguá, como instituição parceira neste projeto o BNB 

 Na pecuária, o projeto beneficia a aquisição de bovinos de leite, suínos e agência de Tianguá-CE.

Inharim-União.................19 famílias,...........projeto..................R$.. 389.411,65

Inharim - Democrática.......19 famílias,..........projeto..................R$.. 374.974,39

Araticum -Burití..................07 famílias,...........projeto.................R$.. 98.913,13

Pirapora............................09 famílias,.........projeto..................R$.. 145.826,00

Assentamento

EMATERCE ELABORA PROJETOS PARA ASSENTADOS

Numa real ização da garantia da qualidade e 

Ematerce, encerra-se, nesta segurança de alimentos 

quinta-feira, 24, na sede em agroindústrias de 

municipal de Juazeiro de agricultores familiares.

N o r t e ,  o  C u r s o  d e  Vale ressaltar que, os 

Capacitação de Boas Práticas participantes tornaram-

de Fabricação (BPF) da Meta s e  c a p a z e s  d e  

3 - Apoio e Fortalecimento compreender os fatores, 

da Agroindústria Familiar, do r e l a c i o n a d o s  à  

Convênio MDA/Ematerce d e t e r i o r a ç ã o  d e  

nº701170, envolvendo os a l i m e n t o s  e  s u a s  

técnicos (treinandos)do repercussões na saúde 

Cariri, Cariri- Leste e Cariri- humana; conhecer as 

Oeste, na Cefet, num total de 30 participantes. Os práticas que evitam a deterioração prematura de 

instrutores pertencem ao quadro funcional da alimentos processados, as quais causam depreciação 

Embrapa Agroindústria de Alimentos-Rio de Janeiro. dos produtos durante sua comercialização; 

Segundo Ana Maria Guedes da Costa Bezerra, compreender o asseguramento da qualidade dos 

articuladora da Rede Agroindústria Familiar, no alimentos e fornecimento de qualidade ao longo de 

âmbito da Ematerce, o curso objetivou a discussão toda a cadeia produtiva; ter condições plenas para a 

dos requisitos legais para elaboração do Manual de elaboração de Manuais de Boas Práticas de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF), com vistas à Fabricação.

Juazeiro do Norte

EMATERCE REALIZA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO Ações para 
economizar 
água 

?Ao escovar os dentes, deixe a torneira da pia 

fechada. Reabra apenas para enxaguar a boca e lavar 

a escova;

?Fechar o chuveiro enquanto passa xampu, 

sabonete e creme;

?Evitar banhos demorados. Um banho de 15 

minutos em chuveiro consome até 144 litros de 

água;

?Utilizar regador para irrigar plantas. Assim é 

possível usar melhor a água;

? Direcionar o jato de água do regador para a base 

da planta, onde ela absorve mais água;

?Utilizar vassoura e balde para lavar calçada e/ou 

quintal;

?Utilizar mangueira para lavar carro, para lavar o 

carro com o balde, pois são gastos apenas 40 litros de 

água;

?Limpar as louças tirando todo o resto de comida. 

Ensaboe primeiro, e só então, enxágue tudo de uma 

vez;

?Não acionar a descarga sem necessidade e 

manter a válvula da descarga sempre regulada;

?Lavar as frutas e verduras numa vasilha com água 

e vinagre. Deixe a torneira fechada;

?Enquanto estiver fazendo a barba, abra a torneira 

da pia apenas para retirar o creme de barbear;

?Reserve uma quantidade razoável de água para 

esfregar e ensaboar a mesma quantidade de roupa;

?Reutilizar a água em processos diferentes. Por 

exemplo, é possível utilizar a água usada no tanque 

da lavagem de roupa para lavar portões e janelas.

Fonte: Assessoria de imprensa da Cagece

Sob a presidência de Daise Fuques, a diretoria da Associação dos Ouvidores do 

Estado do Ceará (ABO-Ceará), reúne-se, às 9 horas, desta sexta-feira (25), na sede 

do Hospital da Unimed, em Fortaleza. Pela Ematerce, participa o assessor de 

Comunicação e Ouvidor, jornalista Antonio José de Oliveira, membro efetivo do 

Conselho Deliberativo da citada associação.

Na oportunidade, o Ouvidor do Hospital da Unimed, Dr. Djacir Figueiredo, 

falará sobre a atuação daquela Ouvidoria, uma das mais atuantes em nossa 

capital. Após a palestra, a presidente da Abo-Ceará abordará assuntos de 

interesse dos associados e do cumprimentos das metas, programadas para o 

exercício de 2011. No final, será servido um lanche aos convidados.

Ouvidor da Ematerce na reunião da ABO-Ceará


