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A Ematerce, por intermédio da Rede Temática índios, públicos-alvo da Extensão Rural 

Formação de Agente de Ater (Assistência Técnica e naquele Estado.

Extensão Rural), cujo articulador é o Engº Agrº Antônio E m  s e g u i d a ,  d i r i g i n d o - s e  a o s  

Gomes Vieira Júnior,  iniciou, nesta terça-feira,25, treinandos, disse da importância de serem 

prolongando-se até 4 de maio de 2011, no seu Centro de capacitados, pois, nos dias atuais, os 

Treinamento (Cetrex), em Caucaia-CE, o I e II Módulos conhecimentos, numa troca de saberes 

do Curso de Formação de Agente de Ater, com carga com os agricultores, é que contribuem 

horária total de 80 horas. Paralelamente, está sendo para o desenvolvimento sustentável do 

realizado o Curso Produtos e Mercados diferenciados, setor agropecuário e o aumento da 

do convênio 701170 MDA/Ematerce, cujo articulador é produção, produtividade, da geração de 

o Eng] Agrº Francisco Alves de Souza, tendo por emprego e renda no campo. Pimenta 

coordenadora a Engª Agrª Maria Cristina Pontes Vieira. destacou a criação do agente rural, 

Este curso encerrar-se-á no próximo dia 29 do ano em quando era secretário de agricultura, em 

curso. sua terra-natal, Quixeramobim, o que 

Na solenidade de abertura, o presidente da impulsionou as atividades agropecuárias 

Ematerce, José Maria Pimenta, saudou os participantes naquele município. Informou aos 

e o consultor do Ministério do Desenvolvimento Agrário presentes  a necessidade do concurso 

(MDA), Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) e do público, para preeecher as vagas 

Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural existentes no quadro de técnicos e 

(DATER), Hector Carlos Barreto Leal, relembrando o administrativos da empresa e esperava 

período em que foi extensionista, no Estado de Minas que isso acontecesse o mais breve possível 

Gerais, e muito aprendeu com os agricultores e com os com aprovação do governador Cid Gomes.

Ematerce realiza curso de formação de 
agentes de Ater e de produtos e mercados

Capacitação

Produtos e Mercados Diferenciados da 

Agricultura Familiar, ora em realização no 

Centro Treinamento da Ematerce (Cetrex) em 

Caucaia-CE.

Na oportunidade, agradeceu a acolhida 

pelos dirigentes e assessores da Ematerce, 

escritório estadual, além de elogiar o 

desenvolvimento das ações extensionistas, 

mediante as quais a Ematerce é referência em 

termos da prestação de assistência técnica e 

O  C o n s u l t o r  d o  M i n i s t é r i o  d o  extensão rural, nos 184 municípios cearenses, 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Secretaria da aos agricultores familares. Teceu, ainda, elogios à 

Agricultura Familiar e Departamento de diretoria executiva da empresa, afirmando 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), tratar-se o presidente José Maria Pimenta, um 

HectorCarlos Barreto Leal, no período de 25 a 28 profissional capacitado, com bastante 

de abril de 2011, encontra-se em Fortaleza e experiência em Extensão Rural, com prestígio 

esteve em contato com a diretoria executiva da junto ao governador Cid Gomes, ao Secretário do 

Ematerce, quando foi recepecionado pelo Desenvolvimento Agrário do Estado, Nelson 

presidente José Maria Pimenta. Martins, e aos extensionistas. Destacou, em 

Segundo o assistente da presidência da seguida, o fato de Pimenta ter sido extensionista, 

Ematerce, Itamar Teixeira, ele veio prestar durante 20 anos, no Estado de Minas Gerais, o 

consultoria, no tocante ao convênio 701170, que lhe deu régua e compasso, para executar os 

celebrado pelo MDA/SAF/DATER com a trabalhos de extensão rural e, como agricultor e 

Ematerce, que diz respeito ao Siconv e Sicofin. ex-secretário de agricultura, em Quixeramobim-

Em sua permanência, participou, no dia 26 CE, sua terra-natal, conhecer, profundamente, as 

último, das solenidades de abertura dos Cursos atividades agropecuárias. 

de Capacitação da Formação de Agentes de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e 

Consultor do MDA/SAF/DATER visita Ematerce 

Transcorreu, na quinta-feira, 28, 

o Dia Nacional do Bioma-Caatinga. 

Tr a t a - s e  d o  ú n i c o  b i o m a ,  

exclusivamente, brasileiro. A data 

foi instituída por meio do Decreto Presidencial, de 20 de agosto de 

2003, escolhido em homenagem ao primeiro ecólogo do Nordeste 

brasileiro e pioneiro em estudos da Caatinga, o professor João 

Vasconcelos Sobrinho.

Segundo pesquisas, o patrimônio biológico da Caatinga não é 

encontrado em nenhum outro lugar do mundo, além do Nordeste 

do Brasil. Vale salientar que, na Caatinga, existem espécies nativas, 

como: aroeira, amburana, juazeiro, baraúna, imbu, maniçoba, 

macambira, mandacaru e carnaubeira, esta considerada a árvore-

símbolo do Estado do Ceará. Infelizmente, a Caatinga é o terceiro 

ecossistema brasileiro mais degradado.

A Ematerce tem muito a ver com a preservação da caatinga, pois 

usa  práticas agrícolas conservacionistas, como: plantio direto, 

plantio em curva-de-nível, adubação verde, captação “in situ”, uso 

de defensivos naturais, no controle de pragas e doenças, a 

substituição de copas em cajueiros improdutivos, ajudando no 

reflorestamento, além de outras práticas agroecológicas, quando 

da prestação de assistência técnica e extensão rural aos agricultores 

familiares atendidos nos 184 municípios do Estado.

Ematerce contribui 
com sua preservação

Dia Nacional da Caatinga

Em pé, o presidente da Ematerce José Maria Pimenta dá boas-vindas
aos treinandos. 

À direita da foto, o consultor do MDA/SAF/DATER com o 

presidente da Ematerce.

Treinandos do curso Agentes de Ater.

Treinandos do curso de Produtos e Mercados 
Diferenciados, cujo articulador é o Engº 
Agrº Francisco Alves Souza.
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Assaré

Agricultores participam de curso sobre Sistema Produtivo 
de Oleaginosas

A Ematerce, escritório de Assaré, em 

parceria com o Instituto Agropolos, 

realiza, desde 27 último, com término 

nesta sexta-feira,  o Curso Sistema 

P ro d u t i vo  d e  O l e a g i n o s a s ,  n a  

comunidade Lagoa de São José, 

destinado a 17 agricultores familiares, 

que cultivam mamona.

Informou Eliane Fernandes Pinto, 

gerente local da Ematerce, que a 

comunidade escolhida foi devido ao fato 

de existir um plantio numa área de 510, 

hectares de mamona. Acrescentou que 

participam, ainda, do curso agricultores 

das comunidades de Tamboril, Taboca, 

Barriguda e Carrancudo.

O curso tem como facilitador o agente de assistência técnica e extensão 

rural Armando Gois de Lima Júnior e o coordenador  Jesse Filho, do Instituto 

Agropolos. Os treinandos recebem ensinamentos sobre tecnologias de 

convivência com o semi-árido. Na abertura do curso, as presenças do gerente 

regional da Ematerce, Francisco Gondim Lóssio da Rocha, o secretário de 

agricultura de Assaré, Francisco  Anísio de Oliveira, a gerente local da Ematerce 

e o coordenador do biodiesel, Elias.

A Ematerce, escritório de Assaré-CE, 

realizou uma visita técnica, na comunidade 

de Taboca, situada na região de Serra de 

Santana, no município de Assaré, com 

agricultores familiares, para avaliação de 

uma área de 2,0 hectares, usando a prática 

de plantio direto, com a cultura de milho 

híbrido. 

Segundo informou a gerente local, 

Francisca El iane Fernandes Pinto,  

compareceram ao evento 19 agricultores 

familiares, representando as comunidades 

de Serra de Santana, Tataira, Cercada e 

Bonita, além de uma equipe técnica, 

composta pelos técnicos Armando Gois de 

Lima Junior, João Laéssio e José Luzimar 

Macário.

Afirmou, ainda, que, por ocasião da avaliação, foi discutida a importância de 

todas as etapas do Programa de Convivência com Semi – Árido,  desde a 

calagem até a palhada, fatores indispensáveis para o equilíbrio do solo. 

Ematerce avalia área de milho híbrido com plantio direto

A Ematerce, escritório de Massapê, realiza um treinamento sobre elaboração de projetos pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), cujo instrutor é o Engº Agrº Gerardo Nogueira.

Segundo o gerente do escritório local, Pedro Máximo Neto, o treinamento conta com a participação de 

extensionistas (técnicos) dos escritórios da Região Norte: Massapê, Santana do Acaraú, Sobral, Mucambo e 

Cariré. O treinamento faz parte de uma das prioridades da Ematerce, ou seja, capacitar seus colaboradores, 

para que desenvolvam ações extensionistas com eficiência e eficácia.

Massapê

Capacitação de técnicos da Região Norte
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Ipueiras

Posto da Ematerce atende 
1.485 agricultores familiares

O Posto de Atendimento da Ematerce, em Ipueiras, 

vinculado ao escritório de Nova Russas, atendeu, neste 

ano de 2011, um total de 1.485 agricultores familiares, 

residentes no município de Ipueiras, com a distribuição de 

34.040 kg de sementes de milho híbrido; 2.650 kg de feijão 

caupi; 2.590 kg de milho variedade; 50 m3 de manivas de 

mandioca; 2.200 mudas de cajueiro-anão precoce.

Informou o gerente do Posto de Atendimento, Frutuoso 

Amâncio de Freitas, que, a cada ano, observa-se o 

crescimento da área plantada, com milho híbrido, no 

município, sobretudo na região do sopé da Serra da 

Ibiapaba, onde predominam solos apropriados para a 

cultura, que têm atingido, em anos de quadra chuvosa 

normal, a produtividade-média de 3.500 kg por hectare. 

Neste ano, estima-se uma área plantada de 1.800 hectares 

somente com milho híbrido no município. 

    Com o objetivo de capacitar seus técnicos, a Ematerce, escritório de Sobral, por intermédio da 
gerente local, Inucência Fernandes Freire Linhares, e os técnicos Alfran do Vale Rodrigues, Dárcio 
Silveira Graciano e Jaqueline Pessoa Pinheiro, ministrou, no período de 11 a 13 de abril, um curso 
sobre o Sistema Produtivo de Oleaginosas e Preparo e Uso de Defensivos Naturais, na comunidade 
de Santo Antônio, em Sobral, onde foram feitas práticas de curvas-de-nível, desbaste, composto 
orgânico, fabricação e uso de defensivos naturais, dentre outras, sendo muitas na UTD (Unidade 
Técnica Demonstrativa) de Mamona, que fica no Sítio Guariba, no distrito de Jordão, em Sobral. 

Sobral

Agricultores capacitados em sistema produtivo de oleaginosas

Ceará terá safra recorde de milho
O presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria Pimenta, afirmou ao jornalista Egídio Serpa, 

que escreve, diariamente, uma coluna, no jornal Diário do Nordeste, edição do dia 26 de abril de 
2011, o seguinte:

Fruto de chuvas espacialmente bem distribuídas, o Ceará colherá neste ano, pela primeira vez 
na história, uma safra de 1,05 milhão de toneladas de milho. 1,050 milhão de toneladas só de 
milho. Será a auto suficiência. Segundo o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, que 
transmitiu esta informação a este blog, serão ainda colhidas 263 mil toneladas de feijão, 43 mil de 
arroz e 29 mil de mamona. E quantas toneladas de algodão? Pimenta: Só 4,2 mil toneladas. O Ceará 
já foi o maior produtor de algodão do País


