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EMATERCE NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

Brasília 

Foi Lançada, em Brasília, na Câmara dos Deputados, foram recebidos 

a Frente Parlamentar pela Assistência Técnica e em audiências no 

Extensão Rural. A Frente foi constituída pela iniciativa g a b i n e t e  d o  

do deputado federal Zé Silva-PDT de Minas Gerais. A deputado petista. 

entidade tem como finalidade defender, no Congresso José Guimarães, 

Nacional, a importância e as funções que a extensão assim como José 

rural desempenha, na promoção do desenvolvimento Maria Pimenta, 

sustentável, para a redução da pobreza, a inclusão são amigos de 

produtiva de famílias carentes do meio rural e a criação infância, ambos 

e promoção de políticas públicas para a melhoria da s ã o  f i l h o s  d o  

qualidade de vida das populações do campo e dos m u n i c í p i o  d e  

pequenos e médios municípios. Na foto (D) para (E), o Quixeramobim, 

deputado Guimarães; presidente José Maria Pimenta; o Sertão-Central do 

diretor técnico Walmir Magalhães; e o assistente da Ceará.

presidência, Itamar Teixeira. De acordo com 

O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, o presidente da 

acompanhado do assistente da presidência, Itamar Ematerce, José 

Teixeira, e do diretor técnico Walmir Magalhães, Maria Pimenta, uma das bandeiras que ele defenderá, sua defesa; é importante que se faça gestões aos 
participou desse importante momento histórico para o na Frente Parlamentar, será o aprimoramento da poderes executivo e legislativo federais, estaduais e 
Serviço Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão legislação e defesa de recursos orçamentários e municipais, estimulando, inclusive, a apresentação de 
Rural. O deputado federal José Guimarães-PT do Ceará, financeiros, para as atividades de Ater, dessa forma emendas orçamentárias, de forma a contribuir para o 
coordenador da bancada cearense, filho de contribuindo para o pleno funcionamento do Sistema pleno funcionamento do Sistema Brasileiro de 
agricultores, é um dos defensores e apoiadores da Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Assistência Técnica e Extensão Rural”, defende o 
Frente. Após o evento, os representantes da Ematerce (SIBRATER). “O campo está necessitando de que façam dirigente da Ematerce.

GOVERNADOR CID GOMES NOMEIA 
DIRIGENTES DA EMATERCE 

O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta Lima, respaldado no Diário 

Oficial do Estado do Ceará, edição do dia 5 de abril de 2011, comunica a nomeação, 

pelo governador Cid Gomes, dos servidores da empresa, Itamar Teixeira Bezerra e 

Walmir Severo Magalhães, para ocuparem os cargos de assistente da presidência e 

diretor técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará. 

Ambos foram, assim, reconduzidos aos mencionados cargos.

Segundo Pimenta, a recondução dos colegas Engenheiros Agrônomos Itamar e 

Walmir, respectivamente aos cargos de assistente da presidência e de diretor 

técnico, é motivo de satisfação e orgulho, pois são competentes servidores da 

casa, conhecem, profundamente, o Serviço de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Ematerce), s, com atuação destacada no atendimento aos agricultores 

familiares nos 184 municípios cearenses.

Destaca-se, ainda, o presidente da Ematerce que, juntos, darão continuidade 

ao que foi realizado, na gestão passada, com foco na agricultura familiar, na 

capacitação dos servidores e produtores rurais e na execução das políticas 

públicas governamentais, voltadas para o desenvolvimento rural sustentado, com 

vistas à melhoria das condições de vida dos que cultivam a terra e dela tiram o 

sustento para suas famílias e centenas de milhares de pessoas do campo e das 

cidades. Concluindo, afirmou: são profissionais competentes e que vestem a 

camisa da Extensão Rural”.

Nomeação Rede Temática de Gênero 
promove reunião em Jatobá 

A articuladora da Rede Temática de Gênero, na 

Ematerce,  ass istente socia l  Lecina L ima,  

acompanhada da técnica Aldemir, e com apoio do 

gerente do escritório de Senador Pompeu, Francisco 

Albany Rangel Rolim, e do técnico Leandro, realizou 

reunião, na comunidade de Jatobá, distrito de São 

Joaquim, em Senador Pompeu, com o grupo de 

mulheres, que tem, como principal atividade, a 

fabricação artesanal de redes.

Segundo Lecina, a reunião objetivou convidar o 

grupo de mulheres, para fazer um intercâmbio 

técnico, no município de Irauçuba, nos dias 12 e 13 de 

abril de 2011, para a troca de experiências, no tocante 

à organização e comercialização dos artefatos 

Itamar Teixeira

Walmir Magalhães

Na foto (D) para (E), o deputado Guimarães; presidente José Maria Pimenta; o diretor técnico 
Walmir Magalhães; e o assistente da presidência, Itamar Teixeira.
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DIRETOR ADMINISTRATIVO DA EMATER-PARÁ ELOGIA ATUAÇÃO DA EMATERCE 
Visita

O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, tanto na parte técnica, quanto na 

acompanhado do diretor técnico e do assistente da administrativa, com vistas a desenvolver, 

presidência, respectivamente Walmir Magalhães e naquela empresa, os processos que, 

Itamar Teixeira, recebeu, ontem, dia 4, em seu gabinete, atualmente, a Ematerce põe em prática, 

a visita do diretor administrativo da Empresa de embora ambas atuem em realidades 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Pará), diferentes. Elogiou a atuação da Ematerce, 

Rodrigo Mendes. afirmando ser uma referência nacional.

Após entrevistar-se com os dirigentes da Ematerce, Na manhã de terça-feira, 5, Mendes 

Itamar Teixeira convidou-o para visitar os diversos reuniu-se, no gabinete da presidência, com 

segmentos da empresa, oportunidade em que tomou Maximiliano(Max)Pedrosa, com Francisco 

conhecimento dos principais programas e projetos, em Daniel de Sousa, da Divisão Financeira, do 

benefício do homem do campo, além de atividades, responsável pelo Núcleo de Informática, 

executadas pelos extensionistas do escritório estadual, Salustiano Sampaio e do TI, Odair José 

sediado em Fortaleza, no espaço físico, onde funciona a Oliveira.

Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), Sobre a visita à Ematerce, enfatizou 

na avenida Bezerra de Menezes, 1900 – bairro São tratar-sede uma oportunidade ímpar, por 

Gerardo. ensejar a troca de experiências, na área de utilizados na prestação de serviços aos agricultores 
Ressalte-se que a permanência, na Ematerce, do assistência técnica e extensão rural, com dirigentes e familiares. Em seguida, agradeceu a acolhida, por parte 

diretor administrativo da Emater-Pará, até quarta-feira, servidores, considerando ser a co-irmã cearense de todos com quem manteve contatos e colocou-se à 
6, tem como principal objetivo fazer um intercâmbio, referência nacional de Ater, quando se fala nos sistemas disposição para o que estiver a seu alcance.

635º ENCONTRO SEMANAL DO AGROPACTO 
NO AUDITÓRIO DA SDA 

A diretoria executiva da Ematerce, tendo à frente o 

presidente José Maria Pimenta, participou, na manhã de 

terça-feira, dia 5 de abril, do 635º Encontro Semanal do 

Pacto de Cooperação Agropecuária Cearense (Agropacto), 

realizado no auditório da Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário do Ceará (SDA).

O palestrante Ronaldo Carneiro Teixeira, Fiscal Federal 

Agropecuário, do Departamento de Defesa Agropecuário 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa), discorreu sobre o tema “Ampliação da Zona Livre 

de Febre Aftosa na Região Nordeste, Requisitos e 
servidores do Sistema Estadual Agrícola. Destacou, ainda, o Responsabilidades dos Agentes Envolvidos.
apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e A abertura do encontro foi feito pelo vice-presidente da 
Abastecimento (Mapa) dispensado à secretaria e suas Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará 
vinculadas, em especial, à Adagri e à Ematerce, quando da (Faec), Paulo Helder Alencar, que fez a apresentação do 
atuação, nas campanhas estaduais, duas vezes por ano, no conferencista. Em seguida, passou a palavra ao secretário 
tocante à vacinação contra a febre aftosa de bovinos e Nelson Martins, do Desenvolvimento Agrário do Ceará, que 
bubalinos nos 184 municípios cearenses.disse da satisfação de o Agropacto fazer sua reunião 

semanal no auditório daquela pasta.

Martins agradeceu a presença das autoridades e dos 

Ematerce debate Formação de Agentes de Ater 
(Ater), que serão realizados, no período de 25/04/11 a 

04/05/11, no Cetrex.

Segundo Júnior, os cursos integram as metas da Ação 

Temática da Formação do Agente de Ater, meta 8, subitem 

8.1, dentro do Convênio 701170 - MDA/SAF/DATER, cujo 

articulador é o técnico, A reunião contou com as presenças 

do presidente, do assistente da presidência, do diretor 

técnico, respectivamente José Maria Pimenta, Itamar 

Teixeira e Walmir Magalhães, além de Maximiniano(Max), 

DAF, dos gerentes de Apoio Técnico, Cláudio Matoso, da 

Gerência de Planejamento, Tarciso Pinto, dos articuladores 

das redes temáticas, assessores e um representante do 
A Ematerce, por intermédio da Rede Formação de Núcleo de Informática. Adiantou Júnior que os cursos terão, 

Agentes de Ater, cujo articulador é o Engº Agrº Antonio como público, 175 Agentes Rurais, recentemente 
Gomes Vieira Júnior, realizou, na manhã de segunda-feira, ingressados na empresa, e têm, como conteúdo 
dia 4 de abril, no auditório da Secretaria do programático, a Política Nacional de Ater e as Políticas 
Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), uma reunião, Públicas prioritárias do Estado 
para discutir o planejamento dos cinco cursos de Formação 

Inicial do Agente de Assistência Técnica e Extensão Rural 

A família ematerciana 

está  de luto  com o 

falecimento, aos 68 anos 

de idade, sábado, dia 2, no 

hospital São Carlos, do 

Engº Agrº Raimundo 

Remo Moura, vitima de 

C A .  Re m o,  f i l h o  d e  

Raimundo Ladislau Moura e Maria Assunção 

de Oliveira, nasceu em Itapipoca, e casado 

com Maria Edinanci Moura, com quem teve 

os filhos Fernanda Joyce Moura de Freitas, 

Renata Cíntia Moura, Ricardo Alysson Moura 

e Maria Waleska. O corpo foi velado no 

Ternura e a cremação, domingo, 3, no 

c e m i t é r i o  J a r d i m  M e t r o p o l i t a n o .  

Representando a diretoria executiva da 

Ematerce, foi levar o derradeiro adeus ao 

colega de trabalho e dar os pêsames aos 

familiares, o assistente da presidência, Engº 

Agrº Itamar Teixeira Bezerra, acompanhado 

de servidores da empresa.

Raimundo Remo Moura formou-se em 

Agronomia, pelo Curso de Ciências Agrárias, 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), no 

dia 26 de dezembro de 1976. Foi admitido à 

extinta Ancar, que se transformou, em julho 

do mesmo ano, em Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Ematerce), no dia 2 

de fevereiro de 1976, como extensionista 

agrícola II. Iniciou suas atividades no 

escritório de Várzea do Boi, em Tauá, e 

transferido, depois, para o escritório de 

Morada Nova. Seu último local de trabalho 

foi no escritório da Ematerce, em Itapipoca, 

como especialista em Engenharia da 

Irrigação. Exerceu, ainda, o cargo de gerente 

no supracitado escritório. À família do colega 

Remo, os sentidos pêsames e afirmamos que 

a Ematerce perde um competente e 

PERFIL

Ematerce: luto pelo falecimento 
do Engº Agrº Remo Moura 

Na foto, de camisa escura, Rodrigo Mendes, seguindo-se Max, 
Sampaio, Odair e Daniel, da Ematerce.

Secretário Nelson Martins (paletó) dá as boas-vindas aos participantes do
Agropacto.

Na foto, presidente da Ematerce fala a respeito da importância da 

formação dos agentes de Ater.
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EMATERCE MINISTRA CURSO SOBRE CADEIA 
PRODUTIVA DO BIODIESEL 

Biodiesel 

Na quinta-feira, dia 7 de abril, a Ematerce iniciou um curso sobre Sistema Produtivo de Oleaginosas, na Comunidade Água Branca, 

no municipio de Salitre, com participação de 19 agricultores familiares. O treinamento tem duração de três dias, encerrando-se no 

próximo dia 9. O curso, ministrado por técnicos da empresa, em parceria com o Instituto Agropolos, tem como instrutores os técnicos 

Francisco Ribeiro Neto e Cristiano Chaves dos Santos e José Mauricio.

Informou o gerente em exercício do escritório local, Vicente Fernandes da Silva, que lhe coube fazer a abertura do curso, 

oportunidade em que deu boas-vindas aos participantes. Em seguida, enfatizou os compromisso e a responsabilidade de cada 

participante de ser um multiplicador dessa ação aos demais vizinhos e familiares. Acrescentou que os recursos financeiros, para 

ajudas de custo, no valor de R$2.160,00, serão dividos em partes iguais.

A Ematerce, em parceria com o Sescoop-CE, ministrou, nos dias 5 e 6 de abril de 2011, na cidade de Itapipoca, um 

Curso de Comercialização e Cooperativismo Autogestionado, para 22 participantes, dentre Engenheiros Agrônomos, 

Técnicos Agrícolas e Agentes Rurais. O treinamento faz parte do convênio 701170, celebrado com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) e Departamento de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Dater).

Segundo o articulador da Rede Temática Comercialização e Cooperativismo, na Ematerce, Engº Agrº Francisco 

Amairton Holanda, o treinamento teve como principal objetivo despertar, nos técnicos da empresa, o interesse pela 

área do cooperativismo, para atender as demandas da agricultura familiar, no tocante ao Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Destacou, ainda, a participação do gerente 

regional Meio-Norte, Antonio José Praciano Sampaio, do gerente de Itapipoca Antonio Zilval Fonteles e a  Pedagoga 

Sandra Andrea Gomes, do Sescoop, como instrutora do treinamento, e da Assessora Técnica da Ematerce, Glaíra 

Matos.

EMATERCE PROMOVE CURSO DE COMERCIALIZAÇÃO 
E COOPERATIVISMO AUTOGESTIONADO 

Itapipoca

A Ematerce promove, nos dias 7 e 8 de abril de 

2011, para 15 servidores do escritório estadual, um 

curso sobre o Sistema de Gestão de Convênios do 

governo Federal – SICONV -  ministrado pelo 

instrutor Luiz Lustosa Vieira, do Ministério do 

Planejamento, em Brasília, aberto para acesso ao 

público via rede mundial de computadores: internet, 

por meio de página específica, utilizado para todos 

os atos de celebração, execução, acompanhamento 

e prestação de contas e convênios e contratos de 

repasse, firmados com recursos da União.

 Informou Vieira que, ao longo do curso, são 

apresentados aspectos fundamentais e avançados, 

teóricos e práticos do tema Portal de Convênios e 

SICONV. Há, também, aulas expositivas, com 

apresentação de slides e aulas práticas, com acesso 

direto ao SICONV-Treinamento, acompanhadas de 

exercícios e análise de casos práticos. O treinamento 

está formatado para 2 (dois) dias, com carga horária de 16 (dezesseis) horas, nos períodos 

manhã e tarde, das 08h às 12h e das 14h às 18h, nas instalações do Brasil Tropical Residence, 

Avenida da. Abolição, 2323, Meireles, em Fortaleza – CE.

EMATERCE CAPACITA TÉCNICOS EM SISTEMA DE 
GESTÃO DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

Capacitação
01 – TENTAR, VAMOS VER, QUEM SABE

02 – MAS, PORÉM, CONTUDO, TODAVIA, ENTRETANTO

03 – PRECISO, DEVO, TENHO

04 – POR CADA, VI ELA, BUM DA BOLSA, BOCA DELA, QUERO AMÁ-LA, UMA MÃO

05 – EU TENHO DIFICULDADES EM FAZER ESTE TRABALHO

06 – EU VOU CONSEGUIR REALIZAR ESTE TRABALHO

07 – SE EU CONSEGUIR TERMINAR ESTE TRABALHO VOU PARA CASA

08 - EU ESPERO TERMINAR ESTE TRABALHO 

09 – EU GOSTARIA DE AGRADECER A AJUDA DE VOCÊS

10 – EVITE A PALAVRA “NÃO”

 – Procure evitar o uso, pois ao serem pronunciadas já dão 
uma idéia que iremos falhar, ou já estamos dizendo que no mínimo a possibilidade de fracasso é de 
50%;

 – São palavras que dão sempre um alerta e 
já orienta quem estiver ouvindo a se preparar para alguma coisa nada agradável ou de total 
desvalorização ou ainda de negação a tudo que foi dito inicialmente; 

 – Elas passam uma idéia que estamos necessitando de algo além das 
expectativas e também sugeri que existem pessoas mandando ou controlando;

 – São algumas 
entre outras que devemos evitá-las, pois provocam cacofonia quando utilizadas;

 – Utilize o verbo no passado e nunca no 
presente quando estiver falando de si e ou de qualquer outra pessoa. Mude para: Eu tinha 
dificuldades em fazer este trabalho. Para quem estiver ouvindo fica muito claro que Você teve 
dificuldades mas agora não tem mais;

 – Utilize o verbo no tempo presente já 
pensando que realizará no futuro. Mude para: Estou conseguindo realizar este trabalho. Para quem 
estiver ouvindo dá a nítida impressão que Você já iniciou e o trabalho está em andamento;

 – Substitua o SE pelo 
QUANDO e a frase ficará assim: QUANDO EU CONSEGUIR TERMINAR ESTE TRABALHO VOU PARA 
CASA, neste caso Você estará passando uma idéia que sem duvida fará o trabalho, enquanto que na 
frase inicial dá uma idéia que Você vai tentar mas não tem certeza que conseguira;

– Substitua a palavra ESPERO pela SEI e a frase ficará 
assim composta: Eu SEI que vou terminar este trabalho. Neste caso não há duvidas que Você vai 
terminar o trabalho, enquanto que na frase inicial, dá uma idéia de enfraquecimento e que 
provavelmente não vá conseguir;

 – Neste caso substitua o verbo no 
condicional pelo presente e a frase ficará assim: EU AGRADEÇO A AJUDA DE VOCÊS. As pessoas ao 
ouvirem se sentirão mais agradecidas pois a forma de falar se torna mais forte, robusta e concreta;

 – Em qualquer frase quando utilizamos o “não”, para quem houve (a 
frase) já se pressupõe que todo o conteúdo passa uma idéia de baixo valor e interesse. O mesmo 
ocorre quando utilizamos o “não” acompanhado de outras palavras. Exemplo: NÃO POSSO, NÃO 
CONSIGO, que numa frase ficaria assim; NÃO POSSO TERMINAR ESTE TRABALHO ou NÃO CONSIGO 
TERMINAR ESTE TRABALHO, que dá uma idéia de falta de capacidade, enquanto que se utilizarmos; 
NÃO QUERO, NÃO PODIA ou NÃO CONSEGUIA TERMINAR ESTE TRABALHO, dá idéia que você já 
conseguiu ou vai conseguir, que vai ser possível, que poderá. Neste caso quem houve não terá 
duvida que consiga terminar o trabalho.

10 CONSELHOS PARA VOCÊ MELHOR SE COMUNICAR EVITANDO ALGUMAS PALAVRAS


