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Governador Cid Gomes satisfeito com reformas na Fazenda Normal 
Visita

O presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria presentes. Em seguida, foi servido 
Pimenta, acompanhado do responsável pela diretoria jantar, tendo, no cardápio, carneiro 
financeira e administrativa, Maximiliano Quintino, assado e cozido. Após manter 
deu as boas- vindas ao governador Cid Gomes e à sua contatos com lideranças da região, o 
comitiva, quando da visita oficial à Fazenda Normal, governador Cid Gomes pernoitou na 
de propriedade da Ematerce, localizada no distrito de Fazenda Normal, que anteriormente 
Uruquê, município de Quixeramobim, iniciada na j á  t i n h a  a c o l h i d o  o s  e x -
noite do dia 17 e encerrada no final da manhã do dia 18 governadores César Cals de 
quarta-feira.  Oliveira e Lúcio Alcântara.

Integrantes do primeiro escalão estadual  Na manhã desta quarta-feira, o 
completaram a comitiva governamental, dentre eles, o governador tomou café, com o 
chefe de gabinete Ivo Gomes, secretários do presidente da Ematerce, José Maria 
Desenvolvimento Agrário, Nelson Martins, das Pimenta, com o responsável pela 
Cidades, Camilo Santana, da Fazenda, Mauro Filho e diretoria financeira e administrativa, 
da Educação, Isolda Cela. Maximiliano Quintino, com o 

 A classe política também esteve presente à Fazenda prefe i to  de  Quixeramobim,  
Normal, representada pelos deputados Federal Edmilson Júnior, com o ex-
Genecias Noronha, Estadual, Perboyre Diógenes e ex- deputado Rômulo Coelho e 
Deputado Rômulo Coelho, além do prefeito de assessores do governo. Depois de fazer um sobrevôo de treinamento. “Somos gratos ao governador pela 
Quixeramobim, Edmilson Júnior, o presidente da na Serrinha de Santa Maria, onde foi construído o radar atenção que vem sendo dada à Ematerce; sua visão 
Câmara de Vereadores, Carlos Roberto Mota Almeida, meteorológico, o governador encerrou a visita e administrativa, aliada ao compromisso com a coisa 
o coordenador de Departamento de Licitação do retornou à cidade de Fortaleza. pública, tem permitido a concretização de ações 
Estado, Tasso Pinheiro Borges, e lideranças políticas e Para o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, modernizadoras no Estado do Ceará e podemos citar, 
comunitárias do Sertão-Central. foi por demais oportuna a visita do governador Cid como significativo exemplo, a Fazenda Normal e o 

 O governador, depois de visitar as obras de reforma Gomes às instalações da Fazenda Normal, pois Escritório Regional da Ematerce, localizados no 
do Centro de Treinamento e Alojamentos da Fazenda possibilitou, ao chefe do executivo cearense, maior município de Quixeramobim”, concluiu Pimenta. 
Normal, conversou descontraidamente com os conhecimento da importância que detém aquele centro 

O  G o v e r n o  d o  de profissão e técnico competente da empresa, é motivo de satisfação e  orgulho, 
Estado, por intermédio para quantos trabalham no Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
da Secretaria Especial Ceará, contar com um especialista, com mestrado em Nutrição de Plantas e com 
da Copa, indicou o experiência, inclusive internacionais, em cultivos irrigados. "Esta escolha foi 
Engenheiro Agrônomo bastante acertada pelo Governo do Estado, através da Secretaria Especial da Copa 
Erivan de Oliveira de 2014", enfatizou Pimenta.   
Marreiros, especialista No evento, estão presentes os representantes da FIFA, Fúlvio Danilas, Diretor 
em produção de plantas do Escritório no Brasil e Ko-Ichiro Kato, do Departamento de Competições, além 
ornamentais e culturas dos integrantes do Comitê Organizador Brasileiro, Ricardo Trade, Diretor 
irrigadas, lotado no Executivo de Operações, Fábio Starling, Gerente Geral de Relacionamento com as 
Centro Gerencial da Sedes, Marcello Cordeiro, Gerente Geral de Competição e Serviços às Equipes e 
E m a t e r c e ,  e m  Frederico Nantes, Gerente de Competição e Serviços às equipes. Participarão, 
Fortaleza, como o ainda, Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos, focando em temas como: Espécie de 
r e p r e s e n t a n t e  d o  Grama, Plantio de Grama, Consultoria, Tipos de Sistema, Recomendações, 
Estado, na FIFA, para Requisitos e Abastecimento e Reposição de águas.

área de gramados. Sua função é acompanhar e administrar todas as etapas de Informou, ainda, Marreiros que representantes técnicos das doze cidades-sede 
preparo dos gramados do novo estádio Castelão e dos quatro centros de estão participando do seminário, cujo objetivo é apresentar algumas diretrizes 
treinamento a serem, também, preparados em Fortaleza. iniciais, com vistas à preparação dos gramados e das estruturas com eles 

Segundo Erivan, o diretor-presidente do Comitê Organizador da Copa do relacionadas. Acrescentou que serão realizadas reuniões individuais com as sedes, 
Mundo da FIFA Brasil 2014, Ricardo Teixeira, realizou, na quinta-feira, 19, em para discussão dos projetos, conforme o Guia de Preparação de Gramados.
Fortaleza, um Seminário de Preparação dos Gramados, no Centro de Eventos La 
Maison, no bairro Dunas, com encerramento nesta sexta-feira. A respeito desta  Erivan de Oliveira Marreiros é Engenheiro Agrônomo, Administrador de 
responsabilidade, em sua vida profissional, na Ematerce, afirmou ser muito Empresas, com mestrado em Nutrição de Plantas. Possui 10 anos de experiência 
gratificante, pois dará sua parcela de contribuição, para que o gramado do novo profissional, com cultivos irrigados e integra o quadro funcional da Ematerce 
Castelão seja considerado um dos melhores do Brasil, quando dos jogos da Copa desde 2005. Possui, também, experiências internacionais na Colômbia, Equador e 
do Mundo de 2014. Holanda. Atualmente, é coordenador Estadual da Ematerce na área de Agricultura 

 Para o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta Lima, a indicaçao do colega Irrigada.

 Perfil

Agrônomo da Ematerce administrará preparo do gramado do novo Castelão 

Copa do Mundo 2014

Da esq. para dir., o presidente da Ematerce,  José Maria Pimenta, o 
responsável pela diretoria financeira e administrativa, Maximiliano 
Quintino e o governador Cid Gomes.
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Nosso Recado ...
C a r o s  ( a s )  c o l a b o r a d o r e s ( a s ) :

concluímos mais um curso de capacitação dos Agentes 
de Ater. Foram cinco cursos,com 80 horas de carga, 
para 180 colegas que têm a grande responsabilidade de 
prestar a Assistência Técnica e a Extensão Rural aos 
agricultores(as) familiares nos municípios do nosso 
Estado. A meta quantitativa foi cumprida em mais de 
70 % do programado. O aspecto qualitativo é mais 
difícil de se mensurar, deixemos que as ações em 
?campo? dos nossos colegas recém-capacitados 
traduzam se fomos felizes, também nessa vertente. 
Vamos esperar que nossos colegas façam bom uso da 
Abordagem Construtivista, das Metodologias 
Participativas, das orientações da Agroecologia, que 
divulguem com sabedoria as Politicas Públicas. Uma 
coisa é certa: todos nós fizemos e demos o melhor de 
nossos esforços, tenho certeza.

 Quando as pessoas iniciam alguma ação, qualquer 
uma, sempre o fazem pensando no sucesso. É evidente 
que em todas essas iniciativas que iremos tomar 
,vamos cometer acertos e erros, obteremos resultados 
positivos e negativos. Mas, o que importa ,realmente 
ou principalmente, é a experiência em si, o acúmulo de 
mais experiências que vão se somar às que já temos, 
constituindo-se, assim num acervo intransferível e 
irreversível, que cada vez mais nos locupletarão como 
pessoas e como profissionais.

Novos desafios virão, e é bom que venham para 
?oxigenar? nossas existências, tornando-as mais 
dignas, mais motivadoras, mais instigantes e mais 
agradáveis. Desafios que servirão para fortalecer 
nossos vínculos, nossos relacionamentos e que 
contribuirão para compartilharmos os mesmos 
espaços, os mesmos momentos e as mesmas vitórias.

 O curso de Formação Inicial dos Agentes de Ater é 
um momento muito especial porque é riquíssimo em 
articulações, em experiências e saberes tão diversos. 
Não me pertence, pelo menos não só a mim, pertence a 
você facilitador, assessor, gestor, servidor e aos 
participantes. É da empresa, é da SDA, é do MDA, é do 
Governo do Estado é da AGRICULTURA FAMILIAR.

A Formação não terminou no dia 05 de maio, lá no 
nosso sofrido, mas acolhedor Cetrex. Foi só o início de 
uma caminhada em que todos nós deveremos continuar 
empenhados. Há muito o que fazer e juntos faremos 
melhor.

 Quero agradecer a todos que colaboraram nesse 
evento e dividir com vocês a alegria de mais uma ação 
concluída com êxito.Sem vocês eu não teria 
conseguido. Que Deus nos ilumine e nos permita 
continuar na nossa missão de atender bem os(as) 
agricultores(as) familiares e elevar aos  lugares mais 
altos de destaque o nome da nossa EMATERCE

Muito Obrigado, abraços e sucesso!

Antônio Gomes Vieira Júnior
Articulador da Formação de Agentes de Ater

Ematerce e Adagri continuam divulgando 
Campanha contra Febre Aftosa 

A Ematerce, em de Agricultura e Meio 
parceria com Adagri, Ambiente), Francisco 
prefeituras, secretarias Jáder de Albuquerque 
m u n i c i p a i s  d e  (gerente regional Zona 
agricultura e entidades N o r t e ) ,  M a r i a  
representativas dos Edmatima Mendes 
agropecuaristas, nos Sousa (gerente local), 
184 municípios do a g e n t e s  r u r a i s  e  
C e a r á ,  c o n t i n u a  técnicos da secretaria. 
d i v u l g a n d o  a  Informou Maria 
C a m p a n h a  d e  Edmatima que as ações 
Vacinação contra a executadas, no evento, 
Febre Aftosa, cujo foram a distribuição de 
prazo ficará encerrado no dia 31 de maio de 2011. panfletos, além de esclarecimentos técnicos aos 

Prova da assertiva acima é o evento, realizado, criadores, dentre os quais a maneira correta de 
no dia 15 último, no município de Coreaú, por vacinar os animais e a conservação das vacinas. 
ocasião da feira semanal do município, contando Disse mais que o carro de som da prefeitura 
com a participação do prefeito Carlos Ronner de contribuiu para chamar a atenção dos feirantes e 
Albuquerque, Maria de Fátima Araújo (Secretária dos populares.

Técnicos da Ematerce, lotados no escritório estadual 
da Ematerce, em Fortaleza, participam, de 9 a 20 de 
maio de 2011, em Campina Grande, Estado da Paraíba, 
de cursos de capacitação, promovidos pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Universidade 
Estadual da Paraíba. O primeiro sobre Sistemas 
Agroflorestais, do qual participam os Engºs Agrºs 
Regina Régia Cavalcante e Josualdo Justino Alves. 

Segundo a assessora estadual do Projeto 
Convivência com o Semi- árido, Regina Régia, a 
Ematerce conta, ainda, com a participação dos técnicos 
Maria José e José Roberto Vieira, este articulador da 
Rede Temática Metodologias Participativas, no curso 
Diagnóstico Rural Participativo. No retorno à 
Ematerce, os treinados repassarão os conhecimentos 
adquiridos para os colegas-extensionistas. Campo.

Técnicos da Ematerce participam 
de Cursos em Campina Grande 

Capacitação

A Ematerce iniciou, terça-feira, 17, às 8h30min, na sede municipal de 
Itapipoca, com término previsto para quinta-feira próxima, 19, o Curso 
de Capacitação em Boas Práticas de Fabricação (BPF), destinado a 
agricultores familiares, atendidos pelo Serviço de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Ceará naquela região. 

Segundo a articuladora da Agroindústria Familiar, Ana Maria Guedes 
da Costa Bezerra, os treinandos participam de aulas teóricas e práticas, 
sobre diversos assuntos, dentre os quais, princípios para a produção de 
alimentos com qualidade/seguro; a potabilidade da água; a higiene das 
instalações; o controle de pragas, além das técnicas de boas práticas em fabricação, tais como: 
armazenamento, transporte, rotulagem, higiene e saúde dos colaboradores. Na coordenação do curso, a 
técnica da Ematerce, Ana Maria Guedes, e, como facilitadora, a técnica Glaíra Matos Cavalcante Santos.

Agricultores de Itapipoca aprendem 
boas práticas de fabricação 


