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Ematerce: atuação marcante no 15º Pecnordeste 

Governador nomeia diretor administrativo e financeiro
Ematerce

O governador Cid Ferreira Gomes Adins - (dezembro de 2003 a 2006), na Secretaria do Desenvolvimento Agrário 
d e l e g o u  a o  s e c r e t á r i o  d o  (SDA). 
Desenvolvimento Agrário do Ceará O recém-nomeado diretor administrativo e financeiro da Ematerce, 
(SDA), José Nelson Martins de Sousa, a Maximiliano Pedrosa, nasceu no dia 13 de outubro de 1983, em Fortaleza-CE. É 
nomeação, com vigência a partir de 1º de graduado em Licenciatura e Bacharelado em Geografia pela Universidade 
j u n h o  d e  2 0 11 ,  d o  p r o f e s s o r  Estadual do Ceará (Uece). É professor titular da Secretaria da Educação do 
Maximiliano César Pedrosa Quintino de Ceará(Seduc). Tem experiência administrativa e financeira, no setor público, com 
Medeiros, do quadro funcional da ênfase em planejamento, execução orçamentária e financeira, além da experiência 
Secretaria da Educação do Ceará em educação, com atuação nas disciplinas Geografia e História.
(Seduc), para exercer as funções do  No tocante, ainda, à formação acadêmica/titulação, é Mestrando em Economia 
cargo de direção e Assessoramento de do Setor Público – Caen/Universidade Federal do Ceará(UFC)), com conclusão 
Diretor Administrativo e Financeiro da em dezembro de 2011; possui Licenciatura Plena de Geografia pela Universidade 
Empresa de Assistência Técnica e Estadual do Ceará (Uece), concluído em 2003;e Bacharelado em Geografia pela 
Extensão do Ceará (Ematerce). Foi, Universidade Estadual do Ceará (Uece), em 2005. O novo diretor da Ematerce 
também, assessor técnico da Assessoria atende pelos fones 85.3101.2428 – 85.9924.3875 – 85.8616.6748.
de Desenvolvimento Institucional – 

Sucesso no seminário: venda de produtos da 
agricultura familiar.

Na administração moderna, não se fala em recursos humanos e sim em gestão de pessoas.

Encerra-se, nesta quinta-feira, 16 de junho, com atuação marcante da 
Ematerce, representada pela diretoria executiva, na pessoa do presidente José 
Maria Pimenta Lima, assessores estaduais, gerentes de apoio técnico e de 
planejamento, regionais e locais, além de extensionistas de diversos 
municípios, e 12 agricultores familiares, que comercializarão produtos, 
fabricados nas propriedades rurais, o 15º Seminário Nordestino de Pecuária 
(Pecnordeste), aberto, às 19 horas, do último dia 13, no Centro de Convenções 
Edson Queiroz, em Fortaleza-CE.

Os participantes do Pecnordeste de 2011, na manhã de terça-feira, 14, no 
Centro de Convenções Edson Queiroz, prestigiaram a palestra do diretor 
técnico da Ematerce, Engº Agrº Walmir Severo Magalhães, sobre o tema 
“Assistência Técnica e Extensão Rural nos Municípios”. Na oportunidade, foi 
detalhada a atuação da empresa, nos 184 municípios cearenses, por meio de 
seus 18 escritórios regionais, 71 locais e 20 postos de atendimento, além do 
escritório estadual em Fortaleza. O diretor da Ematerce, fez, ainda, uma 
abordagem sobre os principais programas e projetos, orientados pela empresa, 
a missão, objetivos, metas e o seu público-alvo, de, aproximadamente, 140 mil 
agricultores familiares, atendidos, por ano, sem repetição. A Ematerce fez-se 
presente, ainda, com o Médico Veterinário Crisanto Alves Araújo, assessor 
estadual de Apicultura, presidindo à mesa da palestra, na tarde do dia 14, com 
foco na produção e qualidade do mel.

Para o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, o 15º Pecnordeste 
atingiu os objetivos a que se propôs o evento, digno de elogios por sua 
importância, para a pecuária nordestina e, em especial, para a cearense, tendo 
vista a realização de palestras, cursos, troca de experiências, entre agricultores, 
técnicos cearenses e de outros Estados, expositores de equipamentos 
agropecuários, leilão de bovinos, caprinos, suínos e amostras de aves . “Enfim, 
uma oportunidade ímpar de a Extensão Rural do Ceará divulgar, também, as 
ações extensionistas, no trabalho diário com os agricultores(as) familiares, razão de expuseram e comercializaram produtos originários da agricultura familiar, como: 
ser do funcionamento da Ematerce. sucos, doces e geléias de frutas tropicais, queijo de coalho e de cabra, e derivados do 

leite, tapiocas, goma de mandioca, cajuína, biscoitos, rapaduras e alfenins de vários 
sabores, castanha de caju, mel de abelha, mel de cana-de-açúcar, bananas-passas, 

Prestigiando, ainda, o evento, a Ematerce convidou 12 agricultores familiares, açúcar mascavo, café orgânico, dentre outros produtos, além de peças artesanais, 
oriundos dos municípios de Guaramiranga, Eusébio, Nova Russas, Cascavel, como: toalhas, lençóis, colchas, vestidos, bermudas, camisas e artefatos de couro, 
Viçosa do Ceará, Palmácia, Jaguaribara, Caucaia, Paracuru, Barreira, Pindoretama e ferro e bronze.
Fortaleza, que, em estandes instalados no bloco “G”, do Centro de Convenções, 

                    AGRICULTURA FAMILIAR NO PECNORDESTE

Na abertura do Pecnordeste, o diretor técnico, Walmir Magalhães , 
representou o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta.

(o segundo da esq. para dir.)
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Presidente da Ematerce 
na inauguração do açude 
Umari 

O presidente da Ematerce – Empresa de Assistência Maria Pimenta. 
Técnica e Extensão Rural do Ceará - Engº Agrº José Maria N a q u e l e  
Pimenta Lima, integrou a comitiva do governador Cid m o m e n t o ,  o  
Ferreira Gomes, que, no domingo passado, foi ao município prefeito externou 
de Madalena, na região do Sertão-Central do Estado, quando sua gratidão pelo 
da inauguração do açude Umari, que barra o Riacho Barriga, muito que a Ematerce vem fazendo, naquele município, 
com capacidade para acumular 35,4 milhões de metros proporcionando apoio irrestrito aos programas de extensão 
cúbicos, com investimentos superiores a 23 milhões de rural.
Reais.  O município de Madalena, por determinação do 

O reservatório atende a população de Madalena, com governador Cid Gomes, acaba de ser contemplado pelo 
água para o consumo humano, e, em breve, mediante a programa de expansão do órgão, com a implementação de 
construção de uma adutora, as águas abastecerão a um escritório da Ematerce, que atuará na execução dos 
população do distrito de Lagos Mato, município de Itatira. programas de Governo, que a Secretaria Estadual de 
José Maria Pimenta vê, na iniciativa do Governo do Estado, Desenvolvimento Agrário(SDA) vem desenvolvendo. 
também a grande oportunidade para o aproveitamento da Participaram, também, do ato de governo as seguintes 
bacia hidráulica do açude Umari, voltada para projetos de autoridades: vice-governador Domingos Filho, Secretários 
agricultura irrigada, beneficiando agricultores familiares, Estaduais: de Recursos Hídricos César Pinheiro e das 
assentados na agrovila, que foi construída, para atender o Cidades Camilo Santana. Deputado Federal Domingos Neto 
remanejamento das áreas inundadas pelo reservatório. e deputado estadual Téo Menezes, prefeitos da região, além 

O prefeito do município de Madalena, Wilson de Pinho, de lideranças políticas e comunitárias. (Crisanto Teixeira – 
recebeu, de forma calorosa, o presidente da Ematerce, José Jornalista DRT 2158).

Olericultura

Os Engenheiros Agrônomos, da 
Ematerce, Antonio Nilton Dantas 
Gomes, lotado na gerência de apoio 
técnico, Carlos Augusto Belém Lima, do 
escritório local de Ipu, José Tarciso do 
Rego, gerente do escritório de 
Quixeramobim, e o técnico agrícola 
Sérgio Linhares de Cavalcanti, gerente 
do escritório de Juazeiro do Norte, 
participam, de 12 a 18 de junho de 2011, 
em Holambra, Estado de São Paulo, de 
um intercâmbio técnico, promovido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), Secretaria da Agricultura 
Familiar (Saf) e Departamento de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Dater), de acordo com o convênio 
701170, de apoio às ações de assistência 
técnica e extensão rural no programa 
mais alimentos – olericultura. 

Intercâmbio técnico em 
Holambra - SP 
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Realizou-se, no dia 14 de 
junho de 2011, ás 14 horas, na 
sede do escritório local da 
Ematerce, em Itapipoca, uma 
reunião sobre Crédito Rural do 
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf),  com a 

participação do gerente da agência do Banco do Nordeste, de Itapipoca, 
Francisco Rivônio de Moraes Pinto, e o agente de Desenvolvimento do 
BNB, Adeildo Evangelista do Nascimento, representando o Sindicato 
dos Trabalhadores(Das) Rurais (STTR) de Itapipoca, Evandro de 
Vasconcelos Carlos, o gerente local da Ematerce, de Itapipoca, Antonio 
Zilval Fonteles, assessoria de crédito, técnicos da Ematerce e Agentes 
Rurais.  

Foi discutida a melhor forma de operacionalizar o Pronaf, com a 
participação da Ematerce, especialmente o Pronaf Semi-árido e Mais 
Alimentos, ficando agendado nova reunião nas comunidades rurais de 
São Daniel – Serra da Assunção. A reunião foi articulada pelo gerente 
local do escritório de Itapipoca e a assessoria de crédito.

Itapipoca

Reunião com Banco do Nordeste 
Cariri

Capacitação em apicultura 
Com a participação de 22 técnicos da Ematerce, 

lotados nos escritórios do Cariri, Cariri-Leste, Cariri-
Oeste, realizou-se, no período de 6 a 10 de junho de 
2011, na região do Cariri, a Capacitação Técnica na 
Cadeia Produtiva da Apicultura, conforme estabelece o 
convênio 701170MDA/ SAF/ DATER/ EMATERCE, 
Meta 29. Houve a participação de 22 técnicos da empresa, das regiões do Cariri, Cariri 
Oeste e Cariri Leste. 

Segundo Francisco Antonio de Carvalho Porto, o curso foi ministrado pelos técnicos 
Crisanto Alves Araújo, assessor Estadual da Ematerce em Apicultura, e Francisco Antonio 
de Carvalho Porto, assessor Regional em Apicultura na região do Cariri e atingiu os 
objetivos esperados, sendo a iniciativa elogiada por todos os extensionistas capacitados..

A programação constou da exposição de aulas teóricas e práticas, enfatizando ações, 
que viabilizem um avanço da assistência técnica e extensão rural (Ater) de forma mais 
efetiva; Vale ressaltar que práticas viáveis foram potencializadas, com o intuito de 
replicação, imediata, ao público-alvo, envolvido nos 28 municípios, que compõem a Rede 
Metropolitana do Cariri-RMC. 

No sentido horário, o prefeito do município 
de Madalena, Wilson de Pinho, e o presidente 

da Ematerce, José Maria Pimenta.

O escritório estadual (Centro Gerencial) da Ematerce, Governo do Estado, por intermédio do Tesouro 
localizado na avenida Bezerra de Menezes, 1900, em Estadual, o que proporcionará melhores 
Fortaleza-CE, será desocupado, no início de agosto condições de trabalho a, aproximadamente, 
próximo. A mudança de endereço deve-se ao fato de o 130 empregados, incluindo os bolsistas, de 
prédio antigo, que abriga a diretoria executiva, as nível médio e superior. Com apoio do 
gerências de apoio técnico e de Planejamento, além de governador Cid Gomes e do secretário Nelson 
outros setores da empresa, terem de passar por uma Martins, a Ematerce dará um salto de qualidade 
reforma, em virtude de suas dependências não mais em termos de ambiente de trabalho.
oferecerem comodidade e funcionalidade satisfatórias a A reforma constará do aumento da área 
seus empregados e aos visitantes. O valor da obra está coberta, projetada para 3 pisos, amplas salas de 
orçado em R$ 911.244,78, de acordo com a licitação reunião, gabinetes das três diretorias, copa e 
efetuada, sob a responsabilidade da construtora e cozinha, modernos sanitários, novo sistema de 
imobiliária Atualpa, que deverá concluir as obras até o climatização, áreas de estacionamento, 
final de maio de 2012. especificadas para os veículos da empresa, empregados e que, no momento, trabalham num prédio anexo à 

Para o presidente da Ematerce, Engº Agrº José Maria visitantes. Com a reforma, todos os empregados do Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).
Pimenta Lima, a reforma conta com a ajuda financeira do escritório estadual ficarão no mesmo prédio, incluindo os 

Ematerce reforma prédio do escritório estadual

No sentido horário, arquiteta Natasha Brasil, o presidente da Ematerce,
o representante da Construtora e Imobiliária Atualpa, Francisco de Assis 
Silveira, diretor adm. financeiro Maximiliano Pedrosa e Itarmar Teixeira, 
assistente da presidência.


