
Presidente da Ematerce recebe homenagem pelo aniversário 

 O assessor de comunicação e ouvidor, 
Antonio José de Oliveira (camisa verde), 
foi o mestre-de-cerimônias na homenagem 
ao presidente José Maria Pimenta.

Colaboradores da Ematerce, da SDA, Idace 
e Ceasa cantaram os parabéns para o 
aniversariante numa demonstração de 
carinho, respeito e amizade.
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Ematerce prossegue com Encontro Estadual de Turismo Rural na Agricultura Familiar

Na segunda-feira, dia 28, por ter aniversariado, no sua terra-natal, Quixeramobim, quanto no 

domingo, 27, o presidente da Ematerce, Engº Agrº José âmbito estadual, como deputado estadual e, 

Maria Pimenta, recebeu carinhosa homenagem dos por duas vezes, reconduzido à presidência da 

colaboradores do escritório estadual da empresa, além Ematerce, fazendo uma gestão eficiente em 

daqueles que prestam serviços ao Idace, Adagri, Ceasa e à benefício dos agricultores familiares de seu 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA). Estado. Desejou-lhe, também, vida longa, para 

Para unir-se à família ematerciana, compareceram ao ato alegria de seus familiares e amigos.

solene o secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Com a palavra, o secretário Nelson Martins 

Nelson Martins, o secrétário adjunto Antonio Amorim e reportou-se ao período em que conheceu o 

demais dirigentes das vinculadas à SDA. aniversariante e alguns de seus irmãos, todos 

A homenagem iniciou-se com a canção ¨Parabéns pra de uma inteligência extraordinária. Falou da 

você¨ e o sopro de velas. Para saudar, de improviso, o sua convivência, na Assembléia Legislativa do 

aniversariante, o mestre-de-cerimônias, assessor de Ceará, com José Maria, quando este era 

comunicação e ouvidor da Ematerce, jornalista Antonio deputado. Afirmou, também, ser Pimenta um 

José de Oliveira, escolheu, a colaboradora Rosely, da defensor dos interesses maiores do setor 

assessoria jurídica, lotada no escritório estadual. Em nome agropecuário cearense e um profissional 

das autoridades, falaram  o secretário Antonio Amorim e o competente e experiente, que passou 20 anos, 

titular da SDA, Nelson Martins. Encerrando a parte trabalhando no Serviço de Extensão Rural de 

discursiva, o aniversariante agradeceu, aos ematercianos e Minas Gerais. Encerrando sua fala, elogiou as 

aos convidados, a manisfestação de carinho à sua pessoa. ações extensionistas, desenvolvidas no meio 

Ao saudar o aniversariante, Rosely relembrou os rural, por intermédio dos técnicos da 

tempos em que o conheceu, na cidade de Quixeramobim, Ematerce, há 57 anos. Registrou, ainda, as 

destacando que se sentia honrada, ao dizer-lhe algumas presenças dos representantes da Fundação 

palavras na sua data especial. Destacou, ainda, a Banco do Brasil, Jeferson e Vládia, com os quais 

simplicidade do presidente, que atendia todas as pessoas participariam de uma reunião sobre 

que o procuravam, em seu gabinete, embora estivesse apicultura. O secretário Nelson Martins 
ensinamentos essenciais para sua vida: amor aos estudos, 

atarefado com assuntos da empresa. Desejou-lhe anos e desejou ao aniversariante uma vida repleta de realizações 
humildade e simplicidade. Em seguida, agradeceu a 

mais anos de vida com saúde e que continuasse a ser na vida familiar e profissional.
expressiva manifestação de carinho e respeito dos 

exemplo de profissional, de marido, de pai e cidadão, para 
servidores da Ematerce, inclusive os lotadas na SDA e em 

orgulho de quantos privam de sua amizade.
suas vinculadas, pelo transcurso de seu natalício. Destacou 

niver2O secretário adjunto Antonio Amorim, da SDA, niver3O aniversariante iniciou sua mensagem, 
as presenças dos secretários Nelson Martins e Antonio 

disse da satisfação em estar presente, com a família rememorando sua infância, em Quixeramobim, falando 
Amorim e de quantos deixaram seus afazeres e foram 

ematerciana, comemorando mais um ano de vida do dos três casamentos de seu pai e de sua passagem pelo 
cumprimentá-lo na data em que completava 62 anos de 

amigo José Maria Pimenta, pessoa muito querida e Seminário Arquidiocesano de Fortaleza (Seminário da 
idade e que se tornava mais maduro e experiente, para 

respeitada por todos os que o conhecem. Como Prainha). Isso 100 anos depois do padre Cícero Romão 
enfrentar os desafios à frente da Ematerce, uma empresa 

profissional, tem conquistado, graças à sua competência, Batista ter passado, também, pelo citado seminário. 
que tem história, digna de elogios, em prol do 

cargos importantes na administração pública, tanto em Afirmou ter aprendido, naquela casa religiosa, três 
desenvolvimento rural sustentável.

AGRADECIMENTOS

Secretário Nelson Martins (paletó) destaca qualidades profissionais 
e humanas do aniversariante. À esquerda da foto, o secretário adjunto 
da SDA Antonio Amorim.

A Ematerce, em cumprimento ao que 09:00 - Apresentação dos Participantes

determina o convênio MDA/SAF/Ematerce, nº 09:30 - Apresentação da Rede Temática Turismo Rural na Agricultura Familiar ? Responsável - 

701170, realiza, nos dias 31 de março e 1º de Articulador Estadual ? Fernanda Aquino

abril de 2011, no seu centro de ensino e 10:00 - Apresentação do Vídeo - ? CAMINHOS DO BRASIL RURAL?

extensão (Cetrex), em Caucaia-CE, o Encontro 10:30 - Socialização dos Intercâmbios realizados nos Estados do Amazonas, Mato Grosso, 

Estadual da Rede Turismo Rural na Agricultura Espírito Santo e Santa Catarina ?

Familiar (TRAF). Responsáveis: Articuladores Regionais (00:30 m para cada apresentação).

  A solenidade de abertura ocorreu, na 12:30 ? ALMOÇO

manhã desta quinta-feira, 31, no Cetrex, feita 13:30 - Apresentação e discussão do trabalho que está sendo realizado nos Municípios/Regiões 

pelo diretor técnico da Ematerce, Walmir do Estado, do Ceará referente ao Turismo Rural na Agricultura Familiar ? Responsáveis: 

Severo Magalhães, que desejou êxito aos 50 Articuladores Regionais,  Agricultores Familiares e Secretários Municipais de Turismo.

participantes e disse da importância de se 

desenvolver o turismo rural na agricultura familiar, pois é mais uma fonte de renda para os 2º DIA

agricultores familiares, além de excelente oportunidade para vender os produtos fabricados em 08:00 ? Apresentação da Rede Temática da Agroindústria

suas propriedades. 09:00 - Socialização e discussão da proposta da Rede TRAF para 2011 ? Responsável: 

Participam do encontro, técnicos da Ematerce, articuladores regionais dos municípios de Articulador Estadual.

Granja, Acaraú, Itapipoca, Pentecoste, Paraipaba, Caucaia, Cascavel, Beberibe, Pacoti, Quixadá, 10:00 ? Processo de construção da Cartilha sobre TURISMO RURAL NA AGRICULTURA 

Tauá, secretários municipais de turismo, Representante da Secretária de Turismo do Estado - FAMILIAR- Responsáveis: Todos os Participantes.

SETUR e agricultores(as)familiares. 11:00 - Próximos Passos ? Ações Continuadas - Encaminhamentos

Programação 12:00 - Avaliação / Encerramento

1º DIA ALMOÇO

08:30 - Abertura

Presente também, o administrador do Cetrex, Messias Frota Neto.

No centro da foto, o diretor técnico, Walmir 
Magalhães, ladeado pela articuladora da rede 
Fernanda Aquino e o administrador do Cetex,
 Messias Frota Neto.



Ematerce reforma Centro de Treinamento em Quixeramobim 
Governo do Estado do Ceará está investindo R$ 290.000,00 administrado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

(Duzentos e noventa mil reais), na reforma das instalações físicas do Ematerce. Além de centro de excelência em pesquisa, a fazenda foi 

Centro de Treinamento da Fazenda Normal, pertencente à Ematerce. transformada em centro de treinamento profissional, destinado a 

Os recursos são oriundos do Tesouro Estadual, tendo como agentes agricultores, técnicos, agentes rurais e alunos do curso de 

participantes a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e o Agronegócio da Faculdade de Tecnologia(Centec) – Fatec de 

Departamento de Edificações e Rodovias – DER. Estão sendo Quixeramobim.

melhoradas e recuperadas as instalações prediais, elétricas,  De acordo com o presidente da Ematerce,Engenheiro Agrônomo 

hidráulicas, sanitárias e a coberta das salas de aula, laboratórios, José Maria Pimenta Lima, os trabalhos, ora em andamento, na 

refeitório, alojamentos, banheiros, casa sede, casa do capataz e áreas fazenda normal, ficarão concluídos no final do mês de abril de2011. 

afins. “Quixeramobim tem por vocação o agronegócio; portanto, o novo 

 Localizada no sertão central do Ceará, distrito de Uruquê, no centro de treinamento será de grande importância, para toda a 

município de Quixeramobim, a Fazenda Normal pertencente ao região, ofertando melhores condições, para a formação tecnológica 

Governo do Estado, adquirida em 1937, com uma área de 1.500 ,nas áreas de irrigação, fruticultura, piscicultura, bovinocultura de 

hectares e sua estrutura está voltada para a experimentação e leite, rotação e manejo de pastagem, afora outras práticas de 

disseminação de novas tecnologias do setor agropecuário. assistência técnica e extensão rural”, destaca Zé Maria Pimenta.

O patrimônio estatal, a partir do ano de 1976, passou a ser 

O Governo do Estado, por intermédio da Controladoria e denúncias e elogios, bastando discar o número 155, cuja ligação é 

Ouvidoria Geral do Estado, prestou, ontem à noite, quarta-feira, gratuita. Desde a sua criação, o “Call-Center” atende as demandas 

30, nos jardins do Theatro José de Alencar, uma homenagem aos dos cidadãos e as encaminha para a Ouvidoria Geral do Estado. Esta, 

56 ouvidores da Rede Estadual, pelo transcurso do Dia do após analisá-las, endereça-as às secretarias, autarquias e empresas 

Ouvidor, criado pelo governador Cid Gomes em 16 de março de diretas e indiretas do Governo do Estado. Citou, também, a criação 

2007. A Ematerce fez-se presente ao ato solene por intermédio da ouvidoria móvel e do Dia Estadual do Ouvidor, numa 

do jornalista Antonio José de Oliveira, ouvidor e assessor de demonstração de valorização da rede estadual de ouvidores, um 

comunicação. canal aberto para os cidadãos.

Fez parte da programação, a entrega de medalhas às Com a palavra, o vice-governador Domingos Aguiar, 

Ouvidoras das Secretariasto da Saúde, da Educação e da representando o governador Cid Gomes, disse sentir-se honrado em 

Secretaria de Cultura do Estado do Pernambuco, presidir à solenidade do Dia do Ouvidor e teceu elogios à atuação 

respectivamente Ana Paula Girão Lessa, Irani Rodrigues Loiola, dos ouvidores da Rede Estadual pelos relevantes serviços prestados 

Lindalva Coelho, e da controladora e ouvidora adjunta, da CGE, ao Governo do Estado e como mediadores dos cidadãos. Lembrou 

Silva Helena Correia, que falou em nome das homenageadas. que, quando presidente da Assembléia Legislativa do Ceará, criou a 

Presentes ao evento, dentre outras autoridades, o Procurador Ouvidoria Parlamentar, o que contribuiu para aproximar, ainda mais, 

Geral do Estado, Fernando Oliveira, a deputada estadual Eliane os cidadãos daquela Casa Legislativa. Falou do seu apoio às 

Novais e da presidente da Associação dos Ouvidores do Ceará ouvidorias estaduais, pois são necessárias, para levar ao 

(Abo-Ceará) Dayse Fuques. conhecimento do governador Cid Gomes as demandas da sociedade 

A solenidade foi aberta pelo secretário João Alves Melo, da a fim de que se possa corrigir o que estiver contrário aos interesses 

Secretaria Estadual da Controladoria e Ouvidoria Geral. Em sua maiores da coletividade ou mesmo individual. Administração com 

mensagem, destacou a importância dos ouvidores nos órgãos ética, transparência e participativa é importante e necessária, no 

públicos, pois são os olhos dos governantes, quando da momento atual, por parte dos governantes.

interlocução dos cidadãos com as autoridades governamentais. O Ceará foi o primeiro Estado do país a cumprir a recomendação 

Afirmou que, numa democracia participativa, o cidadão deve ser da Carta de Pernambuco, elaborada no VI Encontro Nacional de 

sempre ouvido, quando solicita seus direitos ou melhorias na Ouvidores/Ombudsman, que sugere emenda constitucional para 

prestação de serviços públicos. Disse mais que está à disposição Ouvidoria: “Recomendar a instituição do dia 16 de março, como DIA 

de ouvidores e dos cidadãos, para dialogar, quando de suas DO OUVIDOR, data da criação da Associação Brasileira de 

reivindicações. Ouvidores” (fonte: http://www.abonacional.org.br). Assim, com a 

Asseverou, ainda, que o fortalecimento das ouvidorias, na Lei nº 13.880, de 24 de abril de 2007, assinada pelo governador Cid 

gestão Cid Gomes, deu-se com a criação do “Call-Center”, na Gomes, o dia 16 de março passou a ser oficialmente dedicado ao 

cidade de Canindé, que possibilitou ao cidadão fazer reclamações, Ouvidor.

Governo do Estado presta homenagem aos ouvidores

Regina Lúcia deixa assessoria do PNCF 

A Engª Agrª Regina Lúcia Guilherme da Silva, lotada na Gerência de Apoio Técnico(Geate), da Ematerce, depois de seis anos à frente do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário, solicitou à diretoria executiva da empresa o seu desligamento da citada assessoria, passando a missão para o colega de trabalho, o Engº Agrº José Alcy 

Holanda Pinheiro.

Em sua mensagem, Regina destacou sua gratidão a todos os colegas ematercianos, que, direta e indiretamente, colaboraram com seu trabalho. Afirmou, ainda, que 

todas as ações, desenvolvidas pelo programa, foram méritos dos que, com suas competências e boa vontade, ajudaram-na a obter resultados satisfatórios em benefício 

dos agricultores familiares. Finalizando, acrescentou: “ Sou consciente de que, por todo esse período, sempre procurei dar o melhor de mim, embora sabendo que, nem 

mesmo o melhor da gente, muitas vezes, é o suficiente”. 
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Ao centro da foto, o vice-governor Domingos Aguiar 
Filho, ladeado por Silvia Helena Correia, 
controladora e ouvidora geral adjunta, da CGE; e 
João Alves Melo, secretário da controladoria e 
ouvidoria geral do Estado.

Secretário João Melo entrega medalha à 
ex-ouvidora da Secretaria de Cultura do Estado.

O Governo do Estado do Ceará está investindo R$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais), na reforma das instalações físicas do Centro 

de Treinamento da Fazenda Normal, pertencente à Ematerce. Os recursos são oriundos do Tesouro Estadual, tendo como agentes 

participantes a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e o Departamento de Edificações e Rodovias – DER. Estão sendo melhoradas 

e recuperadas as instalações prediais, elétricas, hidráulicas, sanitárias e a coberta das salas de aula, laboratórios, refeitório, alojamentos, 

banheiros, casa sede, casa do capataz e áreas afins.

 Localizada no Sertão-Central do Ceará, distrito de Uruquê, no município de Quixeramobim, a Fazenda Normal pertencente ao Governo 

do Estado, adquirida em 1937, com uma área de 1.500 hectares e sua estrutura está voltada para a experimentação e disseminação de novas 

tecnologias do setor agropecuário. 

O patrimônio estatal, a partir do ano de 1976, passou a ser administrado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

Ematerce. Além de centro de excelência em pesquisa, a fazenda foi transformada em centro de treinamento profissional, destinado a 

agricultores, técnicos, agentes rurais e alunos do curso de Agronegócio da Faculdade de Tecnologia(Centec) – Fatec de Quixeramobim.

 De acordo com o presidente da Ematerce,Engenheiro Agrônomo José Maria Pimenta Lima, os trabalhos, ora em andamento, na fazenda 

normal, ficarão concluídos no final do mês de abril de 2011. “Quixeramobim tem por vocação o agronegócio; portanto, o novo centro de 

treinamento será de grande importância, para toda a região, ofertando melhores condições, para a formação tecnológica, nas áreas de 

irrigação, fruticultura, piscicultura, bovinocultura de leite, rotação e manejo de pastagem, afora outras práticas de assistência técnica e 

extensão rural”, destaca Zé Maria Pimenta.

O ouvidor da Ematerce, Antonio José, com as 
ouvidoras homenageadas. Da dir. pata esq., Sandra 
Gomes, da CGE; Lindalva coelho, ex- ouvidora da 
Secretaria de Cultura do Estado; e Vera Lúcia, da PGE.


