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Agricultores  do sertão-central  cearense,  faça eu ficar em casa 

beneficiados com a pré-estação invernosa, em clima de deitado numa rede; pego 

euforia, iniciam colheita da safrinha de milho e feijão no logo meus ferros e vou 

município de Quixeramobim. Essa produção sazonal para o roçado trabalhar, 

está localizada em pequenas áreas de assentamentos da para tirar uma boa safra”, 

reforma agrária e de agricultores, em regime familiar, comemora Valdemar.  

p r i n c i p a l  fo co  d a  S e c re ta r i a  E sta d u a l  d o  Q u e m  t a m b é m  

Desenvolvimento Agrário. plantou, no inicio das 

De acordo com dados da Empresa de Assistência primeiras chuvas, foram 

Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), escritório os agricultores Antônio 

regional de Quixeramobim, o acompanhamento dos Faustino da Silva Filho, 51 

agentes rurais vem consolidando-se como a prática mais anos, e Erasmo Carlos 

importante de orientação aos agricultores, somando-se Sousa da Silva, 31 anos, 

a isso o excelente índice de pluviometria, ocorrido, nos ambos residentes na 

meses de dezembro de Fazenda Descanso no 

2 0 1 0  e  j a n e i r o  e  Distrito de Belém. A dupla 

fevereiro de 2011, um semeou as sementes de 

total de 377 milímetros, feijão, numa área de três 
Segundo informa o agrônomo Tarcísio do Rego, 

que,juntos, asseguram a hectares, entre os dias 20 e 24 de dezembro do ano 
gerente do escritório da Ematerce, em Quixeramobim, 

colheita ora  iniciada.  passado. 
até o final de fevereiro de 2011, já foram entregues aos 

Na fazenda Cachoeira Dois meses depois, os agricultores iniciaram a 
agricultores aproximadamente 100 toneladas de 

do Sílvio (foto), distrito colheita. Antônio Faustino, o mais experiente, disse que 
sementes do “Programa Hora de Plantar” da SDA - 

de Belém, o agricultor não perdeu tempo e aproveitou as primeiras chuvas e, 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará. 

Valdemar Gonçalves, 67 com isso, antecipou sua produção. “Quando caem as 
- Algodão                 2.600 Kg. 

anos, plantou uma área primeiras chuvas, eu pego logo na minha enxada e vou 
- Feijão                  13.360 Kg       

d e  d o i s  h e c t a r e s ,  para a roça; quero ser o primeiro a botar um cozinhado 
- Mamona                1.600 Kg 

consorciando o milho de feijão na panela”, concluiu Antônio Faustino.
- Milho Hibrido       81.120 Kg       

e o feijão. O agricultor Por outro lado, Erasmo Carlos, conhecido por 
- Sorgo Forrageiro  3.030 Kg  

disse que trabalhou Carlinhos, casado e pai de duas filhas, disse que está a 
A expectativa de colheita é das mais promissoras: 

por demais, sempre quatro anos fazendo agricultura, na Fazenda Descanso, 
360 Toneladas de algodão; 29.100 toneladas de feijão; 

acreditando em suas e que, além de lidar com o gado, gosta de ver a planta 
360 toneladas de mamona; e 2.980 toneladas de milho 

experiências de que o crescer e produzir. “Eu já mandei cozinhado de feijão-
hibrido. (foto)

inverno começaria verde, para muitos parentes e amigos,  e, até em 

cedo. “Eu já estou Fortaleza, meu feijão já foi cozinhado; tô pensando em 

a p o s e n t a d o ,  m a s  fazer outra safra, depois de colher esse plantio; as 

q u a n d o  a  c h u v a  sementes recebidas da Ematerce são de  qualidade e 
Jornalista Crisanto Teixeira (Bolsista da Ematerce, 

começa a cair, no dão ligeiro e, em dois meses, a gente já tá colhendo.”, 
pela Funcap, lotado no escritório de Quixeramobim-CE

sertão, não tem que afirma Carlinhos.    

AGRICULTORES COLHEM SAFRINHA DE MILHO E FEIJÃO
Quixeramobim

Produção de feijão 
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Agricultor Antônio Faustino da Silva Filho

Tarcisio do Rego no campo de milho

Irmanando-nos aos colegas-dirigentes e aos colaboradores da Ematerce, parabenizamos as mulheres-ematercianas pelo transcurso, no 

próximo 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, símbolo de candura, de guerreira, de paz, de amor, de compreensão e de geração de 

vidas, ajudando, assim, a perpetuar a espécie humana.

A vocês, merecedoras de nossa admiração, respeito e carinho, desejamos-lhes, nesta expressiva data, sucessos, na vida familiar e na 

profissional, além do reconhecimento irrefutável pelos diversos papéis  que exercem no lar e no ambiente de trabalho.

JOSÉ MARIA PIMENTA LIMA

Presidente

Parabéns às mulheres da Ematerce
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Meio Ambiente

planeta.

Cerca de 240 milhões dos pobres do 

planeta que vivem em áreas florestais de 

países em desenvolvimento dependem 

Os recursos florestais garantem emprego 

formal e informal 

 madeira pode ser o produto florestal 
Frente ao desastroso empobrecimento do meio mais importante, mas as florestas também são 

ambiente, a ONU nomeou fornecedoras de frutas, ervas 

Menos visíveis mas não menos importantes são os 

ecossistemas florestais, que fornecem serviços como o 

ciclo hidrológico.

As atribuições de “Ano” pela ONU objetivam destacar 

relevantes questões políticas, 

Cultural; 1994, o da Alfabetização. 

Para o ANO INTERNACIONAL DAS FLORESTAS, estão 

previstos eventos ao longo de 2011. Para verificar o 

calendário completo e 

As florestas constituem o lar de 300 milhões de 

pessoas. As florestas ocupam 31% do solo da Terra. 1,6 Ao nominar 2011 Ano Internacional das Florestas, a OBS. EXCERTOS DA REVISTA CIDADANIA & MEIO bilhão de pessoas dependem das florestas para subsistir. ONU agiu mais do AMBIENTEAs florestas abrigam 80% da biodiversidade terrestre do 

das 

florestas para sua subsistência. A floresta e 

seus produtos proporcionam renda, 

empregos e bens de consumo para tais 

famílias.

a um contingente 

estimado de 40-60 milhões de indivíduos. 

Em alguns países em desenvolvimento, o 

setor contribui com mais de 8% do PIB.

A

2011 – Ano Internacional das e mel, bem como de caça. 
Florestas, para convocar a governança global e todos os 

segmentos sociais a refletir e agir em defesa do verde. 

Confira neste artigo porque a preservação dos 

ecossistemas florestais é urgente para a sobrevivência da No entanto, a cobertura florestal global diminuiu em 
flora, da fauna e da espécie humana. pelo menos 20% desde os tempos pré-agrícolas. 

Enquanto a área de floresta aumentou ligeiramente nos 
de direitos sociais, últimos 30 anos nos países industrializados, no mesmo 

ambientais e humanos. 2010 foi o Ano Internacional da período ela diminuiu em quase 10% nos países em 
Biodiversidade; 2006, o dos Desertos e da Desertificação; desenvolvimento.
2002, o da Herança Segundo a Organização Mundial de Agricultura e 

Alimento, o desmatamento é responsável por 25% das mais grave das crises: a perda avassaladora dos recursos 
emissões de gases de efeito de estufa (GEE), cuja redução florestais e dos “serviços ecossistêmicos”, que garantem para mais informações, visite o é de alta prioridade na agenda global. O mapa é parte de a sobrevivência da biodiversidade. Tão distanciados da site www.un.org/en/events/iyof2011 um conjunto que apresenta diferentes recursos naturais natureza estamos que esquecemos um fato básico: não 
com foco nos países em desenvolvimento e no uso dos somos donos, mas hóspedes da Terra. E mais: que nossa 
recursos naturais para o crescimento econômico e a casa cósmica saberá muito bem viver sem nós, uma vez 
redução da pobreza. que não depende de nossa presença para existir. 

que acertadamente ao chamar a 

atenção da governança global e da sociedade civil para a 

DADOS FLORESTAIS GLOBAIS: 

 

 

 

 

2011: ANO INTERNACIONAL DAS FLORESTAS
EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA POR AUTODECLARAÇÃO ONLINE

A  S e m a c e ,  p o r  

intermédio da Ematerce, 

lançou, na segunda-feira 

(28/02), em todo o Estado 

do Ceará, a Emissão de 

L i c e n ç a  A m b i e n t a l  

Simplificada por Autodeclaração ONLINE, disponível 

em qualquer escritório local da Ematerce, de acordo 

com a Lei nº 14.882, de 27 de janeiro de 2011, 

regulamentada pela Resolução do Conselho Estadual 

de Meio Ambiente (Coema) Nº 04 de 10 de fevereiro 

de 2011.

Segundo do diretor técnico da Ematerce, Engº Agrº 

Walmir Severo Magalhães, com vistas a dar mais 

agilidade, no atendimento aos agricultores, a 

Ematerce desenvolveu um instrumento ONLINE, que 

atende às exigências, especificadas no documento 

anexo a essa informação. Para tanto, basta o(a) 

interessado(a) acessar o site da empresa: 

www.ematerce.ce.gov.br

O diretor técnico da Ematerce, Walmir Severo Magalhães, representou a empresa, na terça-feira (1º de março), no auditório do 

Sebrae, em Fortaleza, no Encontro do Projeto Biodiesel 2011, promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará 

(SDA), do qual participa o gerente de suprimentos da Petrobras, Wanderley Cardoso.

A reunião visou fortalecer ações e definir novas parcerias para o desenvolvimento do Biodiesel, no Ceará, com foco na produção e 

comercialização de oleaginosas, consorciadas com produtos de culturas alimentares do agricultor familiar. Segundo o dirigente da 

Ematerce, foi constituído, no final do encontro, um grupo de trabalho, com vistas a definir uma agenda de compromissos da 

secretaria, dos diretores e assessores técnicos.

Ematerce participa de encontro do Projeto Biodiesel

8 de março: Dia Internacional da Mulher
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), por intermédio do secretário Nelson Martins, e suas 

vinculadas (Ematerce, Idace, Ceasa e Adagri) homenagearão suas colaboradoras, no próximo dia 10 de março, às 

8 horas, no auditório da SDA, pelo transcurso, no dia 8 de março, data internacional, consagrada às mulheres.

Faz parte da programação um café-da-manhã, a distribuição de rosas, seguindo-se uma palestra, ministrada 

pela psicóloga Regina Maciel, graduada pela Universidade de São Paulo (USP) e professora da Universidade de 

Fortaleza Edson Queiroz (Unifor). O encerramento do ato solene será feito pelo secretário Nelson Martins.


