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Fazenda Lagoinha: ótima safra de feijão 
e milho com orientação da Ematerce 

Fazenda Lagoinha. Distrito de Tucunduba, distante fazenda Lagoinha, é 
25 km de Fortaleza, às margens da BR 020. É, nesta difícil encontrar um 
propriedade rural, que mora, desde 1981, o agricultor agricultor, com 73 anos 
familiar Manoel Moreira da Silva, 73 anos de idade, de idade, trabalhando, de 
mais conhecido por “Seu” Adauto, casado, pai de 10 sol a sol, na roça, com a 
filhos, sendo 8 mulheres. “Seu” Adauto não é muito d e d i c a ç ã o  e  o s  
conversador, porém ouve, com atenção, as pessoas que conhecimentos práticos, 
falam com ele.  igual ao “seu” Adauto. 

“Seu” Adauto começou a trabalhar, na agricultura, Para o dirigente da 
quando tinha 7 anos de idade, ajudando a Ematerce, plantar as 
sobrevivência da família. A fazenda não é dele, mas é culturas do feijão vigna, 
como se fosse. Em uma área, de 0,8 hectare, explora, milho-variedade, arroz, 
com orientações do técnico Djalma Campelo, da algodão e outras mais, 
Ematerce, um plantio de milho-variedade, com assistência técnica e 
consorciado com feijão-de-corda, (feijão vigna), extensão rural, significa 
plantado com bagana de carnaúba, servindo para reter c o l h e r  g ê n e r o s  
a umidade, conservar o solo, diminuir as limpas e repor alimentícios, de primeira 
os nutrientes, exigidos no ciclo produtivo das culturas. qualidade, e obter-se 

O plantio de milho está seguro, todo virado, e o produtividade-média 
feijão está na fase da colheita. Afirmou “seu” Adauto acima da do Estado do 
que, nesse pequeno pedaço de terra, terá uma boa safra Ceará. “Estou admirado 
de milho e feijão, estimada em 50 sacos de 60kg, pelo que vejo, nesta 
contra os 10kg que colheu, em 2010, ano de seca. pequena fazenda, fruto de um trabalho familiar 
Contente com seu roçado, disse: “O melhor, doutor, é exemplar e que tem, na agricultura, o principal 
que as espigas são grandes e ficaram livres de pragas e sustento da mulher e dos filhos.
doenças. Aqui, não uso agrotóxico nas plantas. Tudo é Para diversificar a produção de alimentos, “seu” 
sadio, graças às orientações técnicas do Dr. Djalma, Adauto cria, em torno de 30 ovinos, suínos e galinhas 
que sempre vem me visitar e acompanhar as minhas caipiras. Possui alguns pés-de-acerola, cujos frutos 
plantações, o que me deixa satisfeito com a Ematerce”, são transformados em sucos. Vale ressaltar que toda a 
concluiu. produção da Fazenda Lagoinha é usada para o 

Segundo o Engº Agrº Djalma Campelo, lotado no consumo familiar, sendo parte do milho, para o 
escritório da Ematerce, em Caucaia-CE, que, há vários consumo dos porcos e das galinhas. Na alimentação da 
anos, orienta “seu” Adauto, desde o preparo do solo, família, o milho é consumido assado na brasa, ou 
passando pelo plantio correto, colheita e pelo cozido, em forma de canjica, bolo, pamonha, fubá e 
armazenamento da produção, os resultados cuscuz.
satisfatórios dessas culturas foram: primeiramente, as 

Ematerce, escritório de Caucaia, Engº Agrº Djalma 
chuvas bem distribuídas e no tempo certo; depois, a 

Campelo. A filmagem não se limitou, apenas, ao 
dedicação, a experiência e a presença do proprietário, 

cultivo do milho, consorciado com feijão vigna, mas 
no roçado, o dia todo e todos os dias, acompanhando a A equipe do programa Nordeste Rural, da TV 

também à criação de ovinos, suínos e galinhas caipiras. 
evolução do cultivo do milho, consorciado com feijão Verdes Mares, apresentado, aos domingos, com início 

O programa, com reportagem sobre a Fazenda 
vigna ou de corda, ciente de que - como diz o ditado - o às 7 horas, visitou a propriedade do “seu” Adauto e 

Lagoinha, será apresentado, no próximo domingo, 5, 
olho do dono é que engorda o gado. entrevistou-o, acontecendo o mesmo com o presidente 

às 7 horas.
Para o presidente da Ematerce, que visitou a da Ematerce, José Maria Pimenta, e o técnico da 

 PROGRAMA NORDESTE RURAL

Presidente da Ematerce fala sobre safra recorde 
Safra aumenta o PIB

Anuncia o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta: "Ficou consolidada a previsão de safra recorde de grãos 

em torno de 1,3 milhão de toneladas. Com relação à safra de 2010, obteremos um aumento físico de 1 milhão de 

toneladas, o que engordará o PIB do Estado com algo como R$ 600 mil só com o incremento da produção de grãos. 

Se considerarmos o aumento da pecuária leiteira, chegaremos a um aumento do PIB de R$ 1 bilhão".

Declaração do residente da Ematerce, josé maria Pimneta, ao Jornalista Egídio Serpa, em sua coluna, no dia 

30 de maio 2011. 

Da esq para dir. "seu" Adauto, o presidente da Ematerce, José Maria 
Pimenta, e o técnico Dijalma Campelo.

"Seu" Adauto no seu plantio de milho-variedade, 
consorciado com feijão-de-corda.
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Na reta final da Campanha de Vacinação contra Febre A presença da equipe técnica objetivou sensibilizar os 
Aftosa, os parceiros (Ematerce e Adagri) somaram esforços, pecuaristas do município para a necessidade da vacinação contra a 
para atingir a meta programada, ou seja, imunizar, pelo menos, febre aftosa, e, sobretudo, alertar para o prazo final da vacinação, 
80% dos rebanhos bovino e bubalino do Estado do Ceará. no dia 31 de maio de 2011, sob pena de serem autuados e multados. 

Visando ao cumprimento da meta, a Ematerce, Foram dadas, ainda, informações sobre o transporte de animais e a 
representada pelo gerente do escritório de Guaraciaba do obrigatoriedade da emissão de GTA(Guia de Trânsito Animal), 
Norte, José Ferreira Batista, a Adagri, pelo agente rural, sendo que, para o criador ter acesso à GTA, faz-se necessário 
Francisco de Assis, da unidade administrativa de Tianguá, o manter em dia a vacinação contra Aftosa. 
secretário de Agricultura do município de Guaraciaba do Ressaltou o gerente local da Ematerce que, em Guaraciaba do 
Norte, Luís Alberto, e o presidente do Sindicato dos Norte, os parceiros trabalharam em prol de uma agropecuária 
Trabalhadores Rurais, Deusdete Evangelista, participaram, competitiva e sustentável, pois a vacinação do rebanho bovino é 
sábado último, 28, do Programa da emissora de rádio Som indispensável para o crescimento econômico da atividade na 
Zoom Sat Guaraciaba- AM. região.

Ematerce e Adagri sensibilizam agropecuaristas pelo rádio 

A Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral 09.06.2011; Marketing de Relacionamento, Pessoal e de Serviços - 14 a 

do Estado do Ceará (CGE), por intermédio da 16.06.2011; Sistema Organizacional - 21 e 22.06.2011; Direito - Noções de Direito 

Ouvidoria Geral, iniciou, quarta-feira, 1º de junho, Administrativo e Constitucional - 28.06 a 01.07.2011; e Psicologia do Atendimento 

das 13 às 17 horas, na Escola de Gestão Pública do - 04 a 08.07.2011.

Ceará, o Curso de Formação e Certificação para os Pela Ematerce, participa o assessor de comunicação e ouvidor, jornalista 

Ouvidores, (segunda turma), com término previsto Antonio José de Oliveira, que, no decorrer do curso, foi autorizado pela presidência 

para 8 de julho do ano em curso. da empresa a ausentar-se no expediente da tarde. Para ele, trata-se de uma 

Segundo a gestora da célula da rede estadual de oportunidade de ampliar seus conhecimentos teóricos, no tocante aos temas a serem 

ouvidorias, Sandra Gomes, a programação consta explanados pelos instrutores e debatidos pelos colegas-ouvidores. Outra vantagem 

dos seguintes temas: Ouvidoria: Ética e Participação no Serviço Publico - 01 a diz respeito à maior integração e à troca de experiências com os ouvidores.

03.06.2011; A Ouvidoria a serviço da melhoria da Gestão das Organizações - 7 a 

Ouvidor da Ematerce participa do Curso de Formação e Certificação 

Ematerce orienta práticas conservacionistas na agricultura familiar
Domingo, 5 de junho, o calendário assinala o transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente. A Ematerce tem muito a ver com essa importante e significativa data, 

pois trabalha com agricultores familiares que lavram a terra e dela retiram seu sustento e de suas famílias.
Desde a implantação do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, no Estado do Ceará, no dia 16 de fevereiro de 1954, os extensionistas têm orientado os 

agricultores a usarem práticas conservacionistas, em suas propriedades, para evitar erosões, voçorocas e a desertificação dos solos e não poluir os mananciais, como 
riachos, rios, açudes, lagoas etc.

As práticas conservacionistas mais indicadas pela Ematerce são o plantio em curva-de-nível, o plantio direto, a adubação verde, o não-desmatamento, a 
conservação das matas ciliares, barragens subterrâneas, conservação das caatingas, substituição de copas em cajueiros improdutivos, captação “in situ” e o não 
incentivo às práticas das queimadas. Na preservação do meio ambiente, a Ematerce recomenda a produção de produtos orgânicos nas atividades agrícolas.

Dia Mundial do Meio Ambiente 
A criação da data foi, em 1972, em virtude de um A partir de 1974, o Brasil iniciou um trabalho de 

encontro promovido pela ONU (Organização das preservação ambiental, através da secretaria especial 
Nações Unidas), a fim de tratar assuntos ambientais, que do meio ambiente, para levar à população 
englobam o planeta, mais conhecido como conferência informações acerca das responsabilidades de cada um 
das Nações Unidas. diante da natureza.

A conferência reuniu 113 países, além de 250 Mas em face da vida moderna, os prejuízos ainda 
organizações não governamentais, onde a pauta estão maiores. Uma enorme quantidade de lixos é 
principal abordava a degradação que o homem tem descartada todos os dias, como sacos, copos e garrafas 
causado ao meio ambiente e os riscos para sua de plástico, latas de alumínio, vidros em geral, papéis 
sobrevivência, onde a diversidade biológica deveria ser e papelões, causando a destruição da natureza e a 
preservada acima de qualquer possibilidade. morte de várias espécies animais.

Nessa reunião, criaram-se vários documentos A política de reaproveitamento do lixo ainda é 
relacionados às questões ambientais, bem como um muito fraca, em várias localidades ainda não há coleta 
plano para traçar as ações da humanidade e dos seletiva; o que aumenta a poluição, pois vários tipos 

não jogando lixo nas ruas, usando menos produtos governantes diante do problema. de lixos tóxicos, como pilhas e baterias são descartados 
descartáveis e evitando sair de carro todos os dias. Se A importância da data é devido às discussões que se de qualquer forma, levando a absorção dos mesmos pelo 
cada um fizer a sua parte o mundo será transformado e as abrem sobre a poluição do ar, do solo e da água; solo e a contaminação dos lençóis subterrâneos de água.
gerações futuras viverão sem riscos.desmatamento; diminuição da biodiversidade e da água É importante que a população seja conscientizada dos 

potável ao consumo humano, destruição da camada de males causados pela poluição do meio ambiente, assim 
Por Jussara de Barros - Graduada em Pedagogiaozônio, destruição das espécies vegetais e das florestas, como de políticas que revertam tal situação.

Equipe Brasil Escolaextinção de animais, dentre outros. E cada um pode cumprir com o seu papel de cidadão, 


