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Ematerce engaja-se na Campanha 
de Vacinação contra Aftosa

A Ematerce, empresa governamental de maior aos setores primário e terciário da economia Rufino, falou sobre o cumprimento das metas, 
capilaridade, no setor agropecuário do Estado do daquele município. Desejou, na ocasião, que, com traçadas por sua superintendência, no tocante à 
Ceará, a exemplo do ano passado, engaja-se, na a ajuda dos pecuaristas e dos técnicos da vacinação de, no mínimo, 90% de bovinos e 
1ª Etapa da Campanha de Vacinação contra a Ematerce e da Adagri, fossem vacinados todos os bubalinos, no Ceará, o que garantirá passar o 
Febre Aftosa, cujo início ocorreu, no domingo, 1º 14 mil bovinos de Maranguape. Ceará a ser um Estado livre de aftosa com 
de maio de 2011, encerrando-se no final deste Em sua fala, o presidente da Adagri, reportou- vacinação. Os esforços são de todos os que, 
mês. O lançamento oficial da campanha realizou- se à importância da campanha contra aftosa, direta e indiretamente, estão envolvidos com as 
se, na manhã de terça-feira, 3, na fazenda Nazaré, cujos índices de vacinação devem ser atingidos, atividades pecuárias em nosso Estado. Vamos 
localizada no município de Maranguape, de ou seja, no mínimo 90% de bovinos e bubalinos aguardar o término da campanha, pois, em julho, 
propriedade dos empresários Assis Vieira Filho e imunizados, para que o Ceará passe a ser haverá auditoria do Ministério da Agricultura, para 
Osvaldo Rabelo. considerado livre de aftosa com vacinação. avaliar os resultados alcançados pela campanha 

À solenidade de abertura, compareceram o Destacou a parceria com a Ematerce, no trabalho contra aftosa no Estado. Referiu-se, ainda, às 
secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, de notificar os pecuaristas que não vacinaram produtivas parcerias com a Ematerce e Adagri nas 
Nelson Martins, o prefeito de Maranguape, seus animais, chegando a 37.859 inadimplentes. atividades agropecuárias.
George Valentim, acompanhado do vice, o Disse mais que os esforços, para se alcançar os  Encerrando a solenidade, o secretário Nelson 
presidente da Câmara de Vereadores, Antonio de objetivos da vacinação contra aftosa, não cabem Martins disse da satisfação em participar, em 
Castro, a superintendente do Ministério da somente à Adagri e à Ematerce. É um trabalho nome do Governo do Estado, na fazenda Nazaré, 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Ceará, conjunto e o sucesso depende dos pecuaristas, ao do empresário Assis Vieira Filho, do lançamento 
Maria Luiza Rufino, o presidente da Ematerce, vacinarem seu gado. oficial da 1ª Etapa da Vacinação contra a Febre 
José Maria Pimenta, o presidente da Adagri, Segundo o presidente da Ematerce, com apoio Aftosa. Reportou-se, também, à atuação da 
Augusto Júnior, o representante da Delegacia do da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Adagri e da Ematerce, que, em 30 dias, por 
Ministério do Desenvolvimento Agrário no Ceará, Ceará, e em parceria com a Agência de Defesa intermédio de seus técnicos, fizeram a notificação 
Francisco Sombra, secretários municipais de Agropecuária do Ceará (Adagri), a empresa é de mais de 37 mil criadores que não vacinaram 
agricultura dos municípios vizinhos, diretores, responsáve l ,  por  in termédio  de seus seus animais contra aftosa e considerou uma 
assessores estaduais, gerentes locais e regionais extensionistas (técnicos), a orientar a vacinação grande vitória para o setor pecuário do Estado. 
da Ematerce. Presentes, ainda, autoridades das nos 184 municípios cearenses. Lembrou, ainda, Abordou, ainda, a necessidade de o Estado 
esferas estadual, municipal e federal, presidentes que a determinação governamental é imunizar obter melhor classificação, certificada pelo 
de sindicatos rurais, associações comunitárias e 100% dos rebanhos bovino e bubalino contra esse Min is tér io  da Agr icu l tura,  Pecuár ia  e  
pecuaristas. mal, ou seja, 3,5 milhões de cabeças. Acrescentou Abastecimento, o que permitirá a participação de 

Na solenidade, o primeiro a discursar foi o ter o secretário Nelson Martins começado sua bovinos e bubal inos,  nas exposições 
sócio-proprietário da fazenda Nazaré que disse da gestão com o pé direito, pois haverá uma safra agropecuárias de outros Estados da Federação, 
satisfação em ter sido o município de recorde de grãos no Ceará e o Estado passará além da sua comercialização e exportação de 
Maranguape, escolhido pelo Governo do Estado, para melhor classificação, isto é, para o de livre da suas carnes e derivados do leite. Nelson Martins 
para abertura da 1ª etapa da Campanha de aftosa com vacinação. Pimenta ressaltou a agradeceu a presença de todos e desejou êxito, 
Vacinação contra a Febre Aftosa, precisamente na importância da vacinação, pois possibilitará a nesta 1ª etapa da vacinação, pois – como afirmou 
fazenda Nazaré. comercialização e a transferência de gado, para – animais sadios significam mais lucro para seus 

Com a palavra, o prefeito de Maranguape outros Estados do Brasil, sem falar da venda da criadores, mais empregos e geração de renda, 
enfatizou o apoio que o governador Cid Gomes carne, do leite e de seus derivados. Por último, afora a produção de carnes, leite e derivados 
tem dado ao setor agropecuário cearense, o que convocou todos a se engajarem nesse trabalho. sadios na alimentação humana.
contribui para o desenvolvimento sustentável do  A superintendente do Ministério da Agricultura, 
meio rural, não ficando o apoio restrito, apenas, Pecuária e Abastecimento no Ceará, Maria Luiza 
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Foi lançada, no município de Campos Sales, 
quarta- feira última,4, a 1ª Etapa da Campanha de 
Vacinação Contra Febre Aftosa, na propriedade do 
pecuarista Antonio Bezerra da Silva, no Sitio 
Varzinha, a 12 km da sede municipal, atendida pela 
Ematerce.

Segundo Vicente Fernandes da Silva, 
respondendo pela gerência local da Ematerce, foi 
feita uma demonstração-prática, com aplicação de 
vacinas nos animais, de forma correta, sendo 
subcutânea e intramuscular. 

Presentes à solenidade vários parceiros da 
Ematerce, dentre os quais, o Banco do Nordeste, 
por intermédio do gerente Moura,  Lóssio, gerente 
regional Cariri-Oeste, Secretaria da Agricultura e 

Meio Ambiente, Francisco Acácio Rodrigues Holanda, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, José Joaquim 
dos Santos( Malaquias), da Adagri, Joice, presidente da Câmara, Afonso Carlos Rodrigues Timóteo, 
Casa do Criador, Maurilo Oliveira e os técnicos da Ematerce que prestam assistência técnica e extensão 
rural no município que fazem assistência técnica no município.

Campos Sales: lançada 1ª etapa da campanha contra aftosa

Ematerce e Adagri lançam 1ª etapa da 
campanha de vacinação contra aftosa

A Ematerce, escritório de Assaré, em parceria 
com a Adagri, fez, no último dia 4, o lançamento 
da Primeira Etapa de Vacinação contra a Febre 
Aftosa. no município de Assaré, precisamente na 
Fazenda Taboleiro, de propriedade do pecuarista 
Francisco Duarte Barros.

De acordo com a Médica Veterinária, da 
Ematerce, Míriam de Paiva Montenegro, 
estiveram presentes o prefeito municipal, 
Evanderto Almeida, o secretário de de 
Agricultura, Anísio Oliveira, o secretário de 
Saúde, Ana Paula, o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Assaré, Aluísio 
Lima,extensionistas e criadores de várias 
comunidades. Na oportunidade, foi realizado 
práticas de vacinação.

A Ematerce, escritório local de Cariré, realizou, de 27 a 29 de abril, o Curso Sistema 
Produtivo de Oleaginosas, na cidade de Varjota, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. Participaram do curso 18 agricultores familiares. O curso teve 
como facilitador o agente de ATER Romério Alves Silva.

Segundo o gerente local fizeram o curso os assentados da Associação dos 
moradores de Cajazeiras, (Crédito Fundiário).Os treinandos receberam orientações, 
sobre tecnologias de convivência com o semi-árido, com realizações de práticas no 
campo, escolha e preparo do solo em curvas-de-nível utilizando o pé-de-galinha.

Na abertura do curso, as presenças do gerente local da Ematerce, José Aloísio de 
Macedo, José Paiva Magalhães, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Varjota, Antonio de Nazaré Mesquita, presidente da Associação dos 
moradores de Cajazeiras, Crédito Fundiário. . Avaliando o curso, os agricultores familiares elogiaram e destacaram a importância do treinamento, que 
contribuíram para aumentar seus conhecimentos.

Cariré: Ematerce capacita agricultores 
em Sistema Produtivo de Oleaginosas 

A Ematerce, escritório de Araripe, em 
parceria com o Banco do Nordeste, agência de 
Campos Sales, fez, no dia 2 de maio de 2011, a 
primeira liberação Pronaf “A”, naquele 
município, para a comunidade do Assentamento 
Cajueiro, composta por dez famílias, 
contemplada pelo Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar.

Segundo o gerente local da Ematerce, 
Antonio Gilson Gomes Duarte, o montante 
liberado foi no valor global de R$ 192.834,80, 
cujos recursos destinam-se fortalecer e ampliar 
a  c a d e i a  p r o d u t i v a  d a  a p i c u l t u r a ,  

ovinocaprinocultura, melhoramento da infra-estrutura do imóvel reformado e a capacitação técnica 
gerencial dos beneficiários. 

Durante a assinatura dos contratos e a liberação dos itens, objetos de financiamento, usaram da 
palavra de apoio ao projeto, os gerentes regional e local da Ematerce, respectivamente Francisco 
Gondim Lóssio da Rocha e Antonio Gilson Gomes, a técnica Risângela Alencar, e o gerente do Pronaf, 
do Banco do Nordeste, Raimundo Gonçalves.

No final do evento, a comunidade agradeceu o apoio, recebido pelos órgãos técnico e financeiro, 
porém requerendo das instituições citadas maior acompanhamento e assistência técnica intensiva a 
todos os que fazem a agricultura daquela unidade familiar.

Araripe: Banco do Nordeste libera 
verba para assentamento Cajueiro Falece ex-presidente Lojos Kokay

Ematerce 

Na útltima quinta-
feira, 5, faleceu aos 
82 anos de idade, em 
B r a s í l i a ,  o n d e  
m o r a v a ,  o  e x -
p r e s i d e n t e  d a  
Emate rce ,  Lo jos  
Kokay, que esteve à 
f ren te  da  nossa  
empresa no período 
de 1º de abril a 18 de 
junho de 1987.

Após deixar a 
presidência da Ematerce, Lojos Kokay, 
permaneceu, por mais dois anos, como 
assessor da presidência. Era um competente 
profissional de Agronomia e muito dedicado ao 
Serviço de Assistência Técnica e Extensão do 
Ceará. Kokay  foi inventor do secador solar 
para desidratar  bananas.

Pesarosos, dirigentes e colaboradores da 
Ematerce externam os pêsames à família 
enlutada.


