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Presidente

Na Semana Santa, quando o mundo cristão celebra a morte e 

a ressurreição de Jesus Cristo, que deu  sua vida, para salvar a 

humanidade do pecado original, irmanando-nos a vocês, neste evento religioso, 

desejamos-lhes, em nome da diretoria executiva, uma FELIZ PÁSCOA, extensiva aos familiares.

Que o significado desta Festa Cristã seja uma oportunidade de uma reflexão, para que nos preocupemos, 

também, com a  nossa vida espiritual, seguindo a maior lição que Cristo nos ensinou: “Amai-vos uns aos 

outros, como Eu vos Amei”. 

Num mundo, onde parece prevalecer a injustiça social, a fome, a violência e o desamor entre as pessoas,  

nada melhor do que voltarmos  nossa atenção para Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que formam a Santíssima 

Trindade.

Presidente da Ematerce inconformado 
com licenciamento ambiental 

O presidente da Ematerce, 

José Maria Pimenta Lima, fez, na 

edição de 15 de abril, no Blog do 

jornalista Egídio Serpa, no jornal 

Diário do Nordeste, a seguinte 

declaração:

 "Se já eram descapitalizados, 

pior ficarão daqui para frente”. Foi o que disse a 

este blog o presidente da Ematerce, José Maria 

Pimenta, inconformado com a decisão da 

Assembléia Legislativa, que incluiu na Lei 18.422 

o licenciamento ambiental obrigatório para o 

financiamento de custeio e investimento aos 

agricultores familiares e aos pequenos 

produtores. “O Ceará é o único Estado a fazer 

essa exigência, aumentando a burocracia”, 

afirma Pimenta.

Oficina Políticas Públicas na Agricultura Familiar
A Ematerce realizou, nos dias 13 e 14 últimos, na preços, capacitação de agricultores, programa nacional 

cidade de Madalena-CE, uma Oficina de Metodologia da alimentação escolar(PNAE), programa de aquisição 

Participativa da Agricultura Familiar, destinada aos de alimentos(PAA), preços mínimos, renda não-agrícola, 

técnicos daquele Posto Avançado. além de outras.

Segundo a gerente Maria Lúcia Vitoriano de Lima, os As oficinas serão encerradas no próximo mês de 

objetivos propostos foram alcançados e a iniciativa da agosto. Cada oficina tem a duração de dois dias e os 

equipe de trabalho local mereceu elogios do articulador extensionistas serão os facilitadores, responsáveis pela 

da Rede Temática Metodologias Participativas,  Engº apresentação dos temas específicos de cada região do 

Agrº José Roberto Vieira, e da diretoria executiva da Estado. No final de cada oficina, é elaborado um 

Ematerce. Ressalte-se que a Ematerce vem realizando documento, no qual estão relacionados os problemas, 

essas oficinas em toda a sua área de atuação, que levantados, de modo participativo, por agricultores e 

abrange 181 municípios, dos 184 existentes no Estado. técnicos da Ematerce, e as possíveis soluções para os 

Informou, ainda, Engº Agrº José Roberto Vieira produtores rurais, a fim de que sejam feitos os devidos 
crédito rural, crédito fundiário, seguro da agricultura Ribeiro, que serão, amplamente, debatidas as políticas encaminhamentos.
familiar(Seaf), programa garantia safra, garantia de públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), 

Madalena

Dia do índio - 19 de abril, cultura indígena, história do dia do índio  
História do Dia do Índio

Comemorações e importância da data 

Origem da data 

No entanto, após algumas reuniões e reflexões, diversos líderes indígenas 

Comemoramos todos os anos, no dia 19 resolveram participar, após entenderem a importância daquele momento histórico. 

de Abril, o Dia do Índio. Esta data Esta participação ocorreu no dia 19 de abril, que depois foi escolhido, no continente 

comemorativa foi criada em 1943 pelo americano, como o Dia do Índio.

presidente Getúlio Vargas, através do 

decreto lei número 5.540. Mas porque foi Neste dia do ano ocorrem vários eventos dedicados à valorização da cultura 

escolhido o 19 de abril? indígena. Nas escolas, os alunos costumam fazer pesquisas sobre a cultura indígena, 

os museus fazem exposições e os minicípios organizam festas comemorativas. Deve 

Para entendermos a data, devemos voltar para 1940. Neste ano, foi realizado no ser também um dia de reflexão sobre a importância da preservação dos povos 

México, o Primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Além de contar com a indígenas, da manutenção de suas terras e respeito às suas manifestações culturais.

participação de diversas autoridades governamentais dos países da América, vários Devemos lembrar também, que os índios já habitavam nosso país quando os 

líderes indígenas deste contimente foram convidados para participarem das portugueses aqui chegaram em 1500. Desde esta data, o que vimos foi o desrespeito 

reuniões e decisões. Porém, os índios não compareceram nos primeiros dias do e a diminuição das populações indígenas. Este processo ainda ocorre, pois com a 

evento, pois estavam preocupados e temerosos. Este comportamento era mineração e a exploração dos recursos naturais, muitos povos indígenas estão 

compreensível, pois os índios há séculos estavam sendo perseguidos, agredidos e perdendo suas terras. (Matéria extraída da Internet)

dizimados pelos “homens brancos”.
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O Ouvidor e Assessor de Comunicação da Ematerce, além de dar voz e vez ao cidadão. Falou, ainda, da 

jornalista Antonio José de Oliveira, participou, na quinta- capacitação dos Ouvidores, para melhor atenderem seu 

feira, dia 14, de uma reunião, no auditório da Secretaria público-alvo, ou seja, os cidadãos.

Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag), com todos os Essa foi a primeira reunião da Rede Estadual de 

Ouvidores da Rede Estadual, sob a coordenação dos Ouvidores com o secretário da Controladoria e Ouvidoria 

trabalhos de Carmen Cinira Pinto, Sandra Gomes e Renato.A Geral do Estado, João Melo. A pauta constou da 

abertura da reunião foi feita pelo secretário João Alves de apresentação dos Ouvidores e da equipe da coordenadora 

Melo, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do de Ouvidoria da CGE, além da apresentação das novas 

Ceará, salientando-se ser essa sua primeira reunião com a regras de negócio do Sistema de Ouvidoria (Sou), 

Rede Estadual de Ouvidores. Em sua fala, o titular da CGE decorrentes da edição do Decreto nº 30.474/2011 e 

deus as boas-vindas aos veteranos e novos Ouvidores e informes da coordenadoria de Ouvidoria, sobre curso de 

discorreu sobre a importância de, numa democracia formação e certificação em Ouvidoria e o Manual de 

participativa, os governantes institucionalizem ouvidorias. Orientação para os Ouvidores, pela Controladora e 

Como exemplo, citou a gestão do governador Cid Gomes, Ouvidora Geral Adjunta, Sílvia Helena Correia Vidal. 

que faz questão de governar, com transparência e ética, 

Reunião com Ouvidores da Rede Estadual atinge objetivos

Construído nas dependências da área que compreende as instalações prediais, que abrigam o centro de 

Fazenda Normal, no município de treinamento. “Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, pintura e piso estão 

Quixeramobim - o centro de treinamento seguindo satisfatoriamente o cronograma, além de a obra estar dentro dos 

da Ematerce – Empresa de Assistência padrões exigidos”, enfatizou Itamar Teixeira.

Técnica e Extensão Rural do Ceará - passa O assessor administrativo da empresa, Max Quintino, disse estar satisfeito com 

por reforma. Na quinta-feira, dia 14 de a acolhida recebida durante a visita de inspeção. Destacou a qualidade dos 

abril, o assessor da presidência, Itamar serviços, ora em execução, e elogiou o trabalho da administradora da Faznor, Nira 

Teixeira, e o assessor administrativo, Barcelar, que diuturnamente vem cobrando celeridade na execução dos serviços. 

Maximiliano Quintino, por determinação “Vejo que está tudo ocorrendo bem e, com certeza, a obra ficará concluída, antes 

do presidente José Maria Pimenta, do prazo da reinauguração, previsto para o dia 29 próximo, contando com a 

acompanharam o andamento das obras. presença do governador Cid Gomes”, comemorou Max.

A administradora da Fazenda Normal, Além do centro de treinamento, em Quixeramobim, o presidente da Ematerce 

Evanira Fraga Barcelar “Nira”, e o gerente Engenheiro Agrônomo José Maria Pimenta, informa que estão sendo executados 

do  escr i tór io  da  Ematerce ,  em outros serviços, dentre eles, a reforma dos escritórios da empresa, nos municípios 

Quixeramobim, Tarcísio do Rêgo, falaram de Senador Pompeu e Solonópole, ambos no Sertão-Central. No tocante à reforma 

sobre as reformas ali executadas. do centro gerencial, em Fortaleza, aguarda a homologação do processo de 

De acordo com o Engenheiro licitação por parte da PGE. “Os trabalhos, ora em execução, têm como finalidade 

Agrônomo Itamar Teixeira, os trabalhos estão bem adiantados, tanto nas melhorar as condições de trabalho de nosso pessoal, além de podermos prestar 

dependências dos alojamentos e no sistema de abastecimento d’água, como na melhor serviço ao cidadão”, explica José Maria Pimenta.

Obras do Centro de Treinamento da Ematerce em ritmo acelerado

Entre os dias 14 a 18.04.2011, em Aurora-CE, na colaborando  na merenda escolar. 

comunidade de Cachoeira, realizou-se, sob a Informou, ainda, que o grupo iniciou a  

responsabilidade da Ematerce, uma Capacitação em ampliação da horta, o que proporcionará 

Segurança Alimentar e Nutricional e Economia uma alimentação mais sadia para as 

Solidária. O treinamento objetivou disseminar famílias. Destacou, em seguida, a 

informações a respeito da Segurança Alimentar e p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  d o  g r u p o  e  

Nutricional como um Direito Humano à Alimentação compromissos assumidos na busca de 

Adequada para todos. ações educativas, na comunidade, em 

Segundo Aline Monteiro Torres Leite, do Posto parceria com a Ematerce, com vistas à 

Avançado da Ematerce, em Aurora-CE, foram melhoria da  qualidade de vida de suas 

ressaltados, na ocasião, a valorização das culturas famílias. 

al imentares,  de alto valor nutricional,  o Acrescentou a extensionista Aline que o 
frutas, frutas, iogurte natural, leite, valorizando, aproveitamento das áreas disponíveis para produção lanche servido foi à base de produtos do campo, 
assim, nossos produtos, tendo-se, pois, uma diversificada de alimentos de forma comunitária, o como: bolo de macaxeira, cuscuz de milho com 
alimentação variada e mais sadia.que, na verdade, vem acontecendo, inclusive amendoim, cuscuz de milho com coco, sucos de 

Ematerce promove capacitação para agricultores familiares
Aurora

Secretário da CGE, João Melo.

O ouvidor da Ematerce, Antonio José, ao 
lado da ouvidora da PGE, Vera Lúcia Nunes.


