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Ematerce na inauguração da Escola Agrícola 
Lavras da Mangabeira

Com a presença do governador Cid Ferreira Gomes, Souza, que estão previstas demonstrações práticas de 
do secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará ordenha higiênica, seguidas de uma excursão, com 
(SDA), do presidente da Ematerce, José Maria agricultores e alunos de escolas públicas ao tanque de 
Pimenta, será, no dia 11 próximo, sábado, às 16 horas, a resfriamento de leite, na comunidade Flores, e projetos 
solenidade de inauguração da Escola Agrícola de cultivo protegido irrigado com energia solar, 
Lavras da Mangabeira. A programação do evento biocompostagem líquida.
inicia-se às 13h30min, no campus da escola. Haverá, Excursão com Agricultores e Alunos de escolas 
ainda, mostras de produtos orgânicos da agricultura púb l i ca s  à  Tanque  de  Res f r i amen to  de  
familiar, cujos agricultores são atendidos pela leite(Comunidade Flores). Projetos Cultivo Protegido 
Ematerce, originados de projetos Mandala, Cultivo Irrigado com Energia Solar, biocompostagem líquida e 
Protegido Irrigado com energia solar e Programa mandala, na comunidade Oitis, orientadas por técnicos 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar da Ematerce. A Secretaria da Educação levará, num 
(Pronaf) Crédito Rural: fruticultura (mamão, maracujá, ônibus, os excursionistas ao local do evento. Vale 
banana e goiaba. Na parte de horticultura, alface, ressaltar que os participantes do evento assistirão à 
coentro e tomate.  projeção de vídeo, sobre silagem, no auditório da 

No tocante à Piscicultura, tilápia do Nilo, em Escola. 
aquário, e eviscerada, originada de projetos de Encerrando o ato inaugurativo, no auditório da 
p r o d u ç ã o  e  b e n e f i c i a m e n t o  d o  a ç u d e  escola, haverá o Seminário Projeto Irrigação na Minha 
Rosário(Pronaf/Projeto São José). Na agroindustria, Propriedade e a leitura da Carta de Lavras da 
rapadura, derivados do leite e receitas caseiras. Consta, Mangabeira. Na opinião do gerente local da Ematerce, 
também, da programação a mostra de animais: bovinos, trata-se do resgate de um patrimônio histórico e 
suínos, aves (galinha caipira gigante), ovinos, caprinos cultural, voltado para a formação, capacitação e 
e equinos, afora palestras técnicas, nas respectivas qualificação profissional da Agricultura Familiar, em 
instalações, por técnicos da Ematerce e da SDA. seus principais sistemas de produção agropecuários, 

Informou, ainda, o gerente local da Ematerce, com enfoque agroecológico e forte afinidade com a 
escritório de Lavras, Engº Agrº Kleber Correia de Ematerce.

Missão Técnica Agroindustrial 
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão de-obra familiar; além dele, trabalham, na atividade, a esposa e mais dois filhos 

Rural – Ematerce - escritório local de adultos. A caravana foi coordenada pelo Engº Agrº Tarcísio do Rêgo, gerente do 
Quixeramobim-CE, com a finalidade de promover escritório de Quixeramobim.
o intercâmbio e a disseminação do conhecimento de Informou o agricultor Luís de França, que, diariamente, faz o beneficiamento de, 
práticas produtivas, realizou uma Missão Técnica aproximadamente, 120 litros de leite, produto adquirido de pequenos criadores do 
Agroindustrial, com a participação de agricultores distrito de Manituba, sendo o leite transformado em doce de leite. Acrescentou que, 
familiares, produtores rurais de leite, que visitaram uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, toda a produção de doce em tabletes, 
uma microagroindústria de iniciativa familiar, na em torno e 1.200 unidades, é enviada para a cidade de Fortaleza, onde tem 
localidade de São Bento, distrito de Manituba, comprador já esperando o produto. “Eu e minha família estamos trabalhando e 
município de Quixeramobim. tirando o nosso sustento dessa pequena fabriqueta de doce; por enquanto, o negócio 

O objeto da visita foi conhecer uma pequena está somente engatinhando, mas espero, um dia, ser grande igual aos outros, que 
fabriqueta de doce de leite, explorada com sucesso começaram a produção, na cozinha da casa, e, hoje, são grandes empresários”, 
pelo agricultor Luís França, que conta com a mão- enfatiza otimista Luís França. 

Quixeramobim

A Ematerce, escritório local de São Benedito, no decorrer da Semana do 
Meio Ambiente, cujo encerramento ocorreu no dia 5 último, realizou uma 
travessia agroecológica no sítio Baixa do Cedro, no município de 
Carnaubal, com foco na agricultura orgânica.

Informou o gerente Francisco Carlos Dias que, em parceria com a 
Associação dos produtores Orgânicos da Ibiapaba (APOI), a travessia teve a 
participação de agentes rurais e agricultores de Viçosa do Ceará, Tianguá, 
São Benedito e Carnaubal. Disse mais que o principal objetivo foi o de demonstrar a sustentabilidade de sistemas de produção orgânica a fim de que os agentes de 
assistência técnica e extensão rural (Ater) possam estender a tecnologia para seus grupos atendidos.

No dia 3 último, em parceria com a Secretaria. de Agricultura e Comdema foi desenvolvida uma programação escolar com palestras, apresentação de vídeos e 
distribuição de mudas nativas. Em outro arquivo, foram mostradas fotos da travessia, com destaque para a foto de um ninho, em pleno plantio de pimenta de cheiro, fato 
impossível na agricultura convencional. 

Travessia agroecológica 
Carnaubal
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No dia 6 último, na propriedade do agricultor familiar José Costa de Alencar, 
situada na serra da Bananeira, município de Araripe, a Ematerce realizou a 1ª 
Missão Técnica, na Unidade Técnica de Demonstração, com a cultura da mandioca 
de sequeiro, sob a responsabilidade do técnico Ícaro Tavares e do colaborador José 
Orlando Soares. 

Participaram do evento os técnicos Antonio Raimundo, Marcílio, da Secretaria 
do Desenvolvimento Agrário do Ceará (S.D.A), o professor Licínio, da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), estudantes de Agronomia, técnicos do IFET, 
agricultores familiares e lideranças comunitárias. 

A UTD, apresentada pelo gerente local de ARARIPE, Antonio Gilson Gomes, 
visa elevar a produtividade de 10 para 20 toneladas/raiz/hectare, utilizando 
somente a seleção de manivas, adubação orgânica e tratos culturais, comparando-se 
com outra área de 1,0hectare, sem as práticas aplicadas pela Ematerce. 

Ao final do evento, os participantes foram unânimes em reconhecer que o 
trabalho de fortalecimento da cadeia produtiva da mandiocultura, ora demonstrado, 

convênio 701170/2008-MDA-FORT de Ater e será exibido, no próximo domingo, 
preliminarmente, pelos técnicos da Ematerce, promove o aumento da produção, da 

12, às 7 horas, pela TV Verdes Mares – Canal 10 - no Programa Nordeste Rural.
produtividade e da renda do agricultor familiar. 

Ressalte-se que esse trabalho é executado com recursos financeiros, oriundos do 

Missão Técnica em UTD de mandioca
Araripe

O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta e fava, o que pode beneficiar uma produção de até 
Lima, esteve presente, acompanhado de gerentes 1800 quilos. O município de Araripe recebeu uma 
regionais, locais e extensionistas da região do Cariri, à carta de crédito, no valor de R$ 208 mil, beneficiando 
abertura oficial da XI Exposição da Agricultura 11 famílias do Programa Nacional de Fortalecimento 
Familiar do Cariri (Exproaf). O evento realizou-se, no da Agrigultura Familiar (Pronaf – A).
parque de exposições do Crato, oportunidade em que o Aconteceu, também, a assinatura de dois 
secretário do Desenvolvimento Agrário, Nelson convênios, com vistas à construção de casas para seis 
Martins, fez a entrega de dez medidores horosazonal famílias, nas comunidades de Mauriti, afora 15 
para os municípios de Farias Brito e Crato. “Os projetos “Arcas das Letras”, considerado um espaço 
medidores reduzem o consumo de energia, se usado, público, com acervo de livros, doados pelo Governo 
entre 21h30s e 6 horas”, explicou o secretário Nelson Federal, com investimentos da ordem de R$ 426 mil. 
Martins. Vale ressaltar que a XI Exproaf reuniu, nos dias 2 e 5 

 Segundo o dirigente da Ematerce, houve, ainda, a de junho de 2011, aproximadamente, 200 
entrega de três batedeiras de mamona para Mauriti e expositores. Shows artíticos e culturais fizeram parte 
Missão Velha, sem falar de sementes de mamona, o da programação. 
equipamento que descasca sementes de girassol, feijão 

Presidente da Ematerce na XI Exproaf 
Evento

Reunião sobre planejamento participativo e regionalizado
No dia 02 último, no auditório de convenções da Médio Jaguaribe, João Alves de Menezes, os gerentes 

Pousada Pitombeira, em Jaguaribe, foi realizado uma locais de Jaguaribe, Pereiro e Jaguaretama, os 
reunião sobre o planejamento participativo e assessores regionais do Médio Jaguaribe e agentes 
regionalizado, que faz parte do compromisso do rurais. 
Governo do Estado do Ceará, nas etapas de Segundo Érika Paiva, dentre os eixos apresentados, 
formulação, implementação, controle e avaliação de a Ematerce participou do eixo 6, com o tema 
suas políticas públicas. O principal objetivo foi "Desenvolvimento Agrário e Pesca", sendo discutidas 
aprofundar a democracia participativa, como as diretrizes, para esse setor, na Região Jaguaribana, 
prioridade, constituindo nova dinâmica, entre Estado e com o "Compromisso Territorial", defendido pelo 
sociedade. A gestão é coordenada pela Secretaria do diretor técnico da Ematerce. 
Planejamento e Gestão(Seplag) em parceria com a  Na foto da esquerda para direita, Joseilda (agente 
Vice-Governadoria.  rural), João Alves de Menezes (gerente regional do 

A Ematerce, com outros órgãos e autoridades Médio Jaguaribe), Walmir Severo (diretor técnico da 
estadual e municipal, participou de um dos vários Ematerce), Sebastião Guedes (gerente local 

representantes da Ematerce, estiveram presentes o eixos, que foram discutidos, na oficina, a segunda Jaguaribe), Érika Paiva (assessora regional de 
diretor técnico Walmir Severo, o gerente regional do realizada, de um total de 17 em todo o Estado. Como Bovinocultura do Médio Jaguaribe).

Jaguaribe

Presidente da Ematerce chama atenção para o preço do leite 

Presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, em desabafo ao jornalista Egídio Serpa, no 
Jornal Diário do Nordeste, de 07 de junho de 2011, fez a seguinte declaração:

“José Maria Pimenta, presidente da Emater, comprou ontem, por R$ 1,99, um quilo 
de leite. Intrigado, pergunta: por que a indústria só paga ao produtor R$ 0,65 por esse 
litro?”

Da esq. para dir., o secretário da SDA, Nelson Martins, 
agricultor beneficiado e o presidente da Ematerce, 
José Maria Pimenta.
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Projeto Jovens Primeiro 
Passo em Linux 

Jovens do Projeto Primeiro Passo em Linux, que modificá-lo, o que representa economia de custos, a 
trabalham na Secretaria do Desenvolvimento Agrário médio e a longo prazos, com licenças de software 
(SDA) e nas suas vinculadas, dentre as quais, a proprietário. 
Ematerce, participam de um curso ministrado, nesta Citou, ainda, que, como principais vantagens, 
semana, na Casa Digital, localizada no Parque de destaca-se por ser extremamente flexível, muito 
Exposições Governador César Cals, pelos alunos do confiável, robusto e seguro, além da formação de 
último ano do curso de tecnologia da informação do bancos de soluções e de talentos, que podem e devem 
IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e ser incentivados e compartilhados pelos órgãos do 
Tecnologia do Ceará). Todo o material didático, ora Governo do Estado e a Comunidade de Software 
utilizado, foi disponibilizado pelo técnico Sérgio Livre. A SEPLAG prevê , também, como resultado 
Nhemetz, do Núcleo de Informática da Ematerce. estratégico, a possibilidade de investimento em 

Segundo a socióloga Samara de Paula, da empresas de tecnologia local, o que faz com que os 
Ematerce, pertencente à Rede Temática Biodiesel, a recursos, investidos, circulem no próprio Estado, 
capacitação, para utilização do Sistema Operacional criando empregos, gerando renda para a população e 
Linux e Br-Office, surge como uma estratégia, para parte retornando aos cofres estaduais, mediante o 
proporcionar aos jovens formas concretas de pagamento de impostos. 
participação, na instituição onde atua, ao promover Na visão social, Samara explicou que se trata de 
ações voltadas à cidadania, mediante um processo de projeto, direcionado aos jovens do Projeto Primeiro 
aprendizagem, que visa à formação e ao Passo e colaboradores/servidores, que atuam no 
fortalecimento do capital humano e social, voltadas Sistema Estadual Agricultura (SEA). Afirmou estar o 

nas atividades da mesma, por meio do combate ao para o consumo consciente e valorização do meio mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Por 
desperdício, sensibilização, quanto à gestão ambiental ambiente. O grande desafio e esperança é que essa isso, a crescente necessidade de qualificação, por meio 
dos resíduos e seus impactos ao meio ambiente, proposta seja algo vivo e presente, com de cursos e / ou capacitações, que possibilitam a 
decorrentes das atividades desenvolvidas pelos desdobramentos para a profissionalização e para a inclusão social. Outro fator importante é a valorização 
colaboradores/servidores. Concluindo, declarou que o maneira de pensar e ver a vida. do capital humano, o qual tem, como efeitos, o orgulho 
desenvolvimento do capital humano e social e o Falando sobre a capacitação, disse Samara de de pertencer a instituições, que fazem a diferença, por 
cuidado com o meio ambiente são os princípios Paula, que o projeto justifica-se, por vários aspectos, sua história, suas conquistas e seu respeito ao corpo de 
orientadores básicos das ações direcionadas ao destacando-se a visão econômica, social e ambiental. funcionários e colaboradores.
Projeto.No tocante à visão econômica, esclareceu que o Na visão ambiental, o material didático e de apoio, 

Software Livre tem custo zero e seu código é aberto utilizado na capacitação, é em papel reciclado e/ou 
para que qualquer pessoa ou empresa, que possa reutilizado, permitindo inserir a variável ambiental, 

Capacitação

Técnicos da Emater do Ceará conhecem 
Programa Leite da Paraíba

O processo de organização da funcionamento do Programa 
caprinovinocultura da Paraíba, Leite da Paraíba para implantá-lo 
que continua liderando a no Ceará.
produção nacional de leite da Os técnicos cearenses foram 
cabra com uma produção de 16 informados da existência de cinco 
m i l  l i t r o s  d i á r i o s ,  v e m  abatedouros, sendo que os 
despertando o interesse de localizados nos municípios de 
empresas de extensão rural de Monteiro, Mulungu e Conde 
todo o país, a exemplo da estão paralisados e os outros dois 
Emater do Ceará, que esteve na em construção, em Cabaceiras e 
Festa do Bode Rei, realizada em Diamante. A instalação de uma 
Cabaceiras na semana passada, e cujos técnicos unidade de leite em pó está em fase de estudos, o que 
mantiveram reunião nesta segunda-feira (6) com a vai garantir mercado para a produção leiteira, já que a 
diretoria da Emater-PB para discutir a troca de capacidade produtiva prevista é de 25 mil litros 
experiência. diários.

A equipe técnica da Emater-CE tomou Segundo Everaldo Cadena, o que tem garantido o 
conhecimento das atividades da pecuária de leite de fortalecimento da atividade é a decisão do Governo do 
cabra paraibana por meio da explanação feita pelo Estado em comprar a produção de leite 
assessor estadual da caprinocultura da Emater-PB, exclusivamente de criadores paraibanos. Ele 
Everaldo Cadena. Ele explicou como funciona a considera justo o preço praticado na Paraíba, de R$ 
aquisição pelo Programa do Leite no Estado, que 1,30 para o leite de cabra e R$ 0,82 para o leite de vaca. 
adquire diariamente 14 mil litros diários. E também defendeu a realização de um calendário de 

O objetivo da visita foi conhecer o trabalho produção programada, na qual o criador está inserido.
desenvolvido no Estado, sobretudo a sistemática de 

Senador Pompeu

Cursos sobre sistemas da 
cadeia produtiva do biodiesel 

A Emate rce ,  por  
intermédio do escritório 
l o c a l  d e  S e n a d o r  
Pompeu, realizou, nesta 
semana, dois cursos sobre 
s i s temas  da  cade ia  
produtiva do biodiesel, 
sendo o primeiro, na comunidade de Jenipapeiro, 
e o segundo, na comunidade Tabuleiro, no 
município de Milhã.

O curo, na comunidade Jenipapeiro contou 
com 19 produtores de algodão e mamona; o da 
comunidade Tabuleiro, com 19 produtores. O 
facilitador do curso da comunidade Jenipapeiro 
foi o técnico Alexandro Batista Ricarte de 
Albuquerque e e o da comunidade Tabuleiro, o 
técnico Manoel Vandecildo Pinheiro.

No decorrer dos cursos, os agricultores 
familiares, atendidos pela Ematerce, receberam 
orientações sobre as práticas de conservação do 
solo, a utilização de defensivos agrícolas naturais 
e a comercialização dos produtos, originados da 
agricultura familiar.

Equipe técnica da Ematerce esteve em 
Cabaceiras - PB.


