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Ematerce na maior exposição agropecuária da região Norte 
Exponorte 2011

A Ematerce, escritório local de Sobral, está presente a t i v a m e n t e ,  d e s t a  
na 49ª Exposição Agropecuária e Industrial da Zona exposição, agora em um 
Norte (EXPONORTE), de 26/06 a 03/07/2011, no lugar espaçoso, moderno e 
Parque de Exposição João Passos Dias, em Sobral, onde funcional, inaugurado pelo 
instalou um estande, com o objetivo de apresentar aos governador Cid Gomes, 
visitantes  os trabalhos, executados, na região, em prova de seu apoio à 
benefício dos agricultores de base familiar, além de ter agropecuária cearense e à 
destinado um espaço físico, para os agricultores Ematerce, empresa que, 
exporem e comercializarem gêneros alimentícios da com apoio do secretário 
agricultura familiar. N e l s o n  M a r t i n s ,  d a  

Por ocasião da abertura da Exponorte 2011 e da  S e c r e t a r i a  d o  
inauguração do Parque de Exposição, visitaram o Desenvolvimento Agrário 
estande da Ematerce o Governador do Estado,  Cid do Ceará (SDA), atende, 
Gomes, o Secretário do Desenvolvimento Agrário do anualmente, sem repetição, 
Ceará (SDA), Nelson Martins, O Secretário Adjunto da a 140 mil agricultores 
SDA,  Antônio Rodrigues de Amorim, O Prefeito de familiares, orientando-os 
Sobral,  Clodoveu de Arruda, Deputados Estaduais, desde o preparo do solo, 
Diretores Administrativo e Técnico da Ematerce, passando pela distribuição 
respectivamente Maximiliano César Pedrosa  e  Walmir de  sementes ,  p lant io  
Severo, e diversas autoridades locais e de outros correto, tratos culturais 
municípios da Região Zona Norte. contra pragas e doenças, 

Durante a realização do evento, técnicos da colheita e comercialização 
Ematerce,  de Sobral, proferem mesas-redondas, sobre o dos produtos de qualidade. 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Pimenta chama a atenção, 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – ainda, para os serviços 
Produção e Beneficiamento, além de ministrarem prestados pela Ematerce, 
palestras técnicas sobre Silo-Cincho, proferida pelo pois são necessários a fim da agricultura familiar, julgamento de animais, concurso 
Zootecnista Bruno Stéfano Miranda e Manejo de de que se obtenha maior produção, aumento da leiteiro, palestras técnicas, seminários, vaquejada, além 
Casqueamento de Caprinos sob a responsabilidade do produt iv idade nas  lavouras  e  pecuár ia  e ,  de shows artísticos à base de forrós. Por tratar-se de novo 
acadêmico de Medicina Veterinária, Cléssio José Gomes consequentemente, melhor distribuição de renda com a parque de exposições, a Exponorte conta com número 
Moreira, nos dias 28 e 29/06/11 respectivamente. venda dos gêneros alimentícios orientada, evitando-se a maior de agropecuaristas, de estandes institucionais, 

Para o presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, é figura do atravessador. industriais e comerciais e de público. 
motivo de orgulho e satisfação, para o órgão oficial de A programação da Exponorte 2011 consta da 
assistência técnica e extensão rural do Ceará, participar, exposição, venda e leilão de animais, feira de produtos 

Diretores da Ematerce participam 
da Assembléia Geral da Asbraer 

regras do Plano Safra. No dia 30 de 
junho, um encontro com o diretor de 
Coordenação e Meio Ambiente de 
Itaipu, Nelton Friedrich, na Usina de 
Itaipu, apresentando o Programa 
Cultivando Água Boa, com o 
objetivo de formar uma parceria 
institucional entre o sistema de 
pesquisa e extensão. No dia 1º de 
julho, será feita uma visita à cidade 
de Francisco Beltrão-PR, para o 
lançamento do Plano Safra 
2011/2012, com a participação da 

Os diretores técnico e administrativo/financeiro presidente Dilma Rousseff e toda a comitiva do 
da Ematerce, respectivamente Walmir Severo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
Magalhães e Maximiliano César Pedrosa Quintino de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Medeiros, participam, de 29 de junho a 1º de julho de (Mapa) e do Ministério do Desenvolvimento Social 
2011, em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, da 21ª (MDS). 
Assembléia Extraordinária da Associação Brasileira A Assembléia Geral é o órgão máximo de 
das Entidades de Assistência Técnica e Extensão deliberação da Associação Brasileira das Entidades 
Rural (Asbraer). Na foto, sentido horário, o diretor Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural 
t écn ico  Walmir  Magalhães  e  o  d i re tor  (Asbraer), integrada pelos associados titulares em 
administrativo/financeiro Maximiliano Pedrosa. pleno gozo de seus direitos.

Na programação do dia 29 de março, haverá uma 
deliberação sobre a Criação do Sisbrater e as novas 

A Ematerce, por intermédio do assessor técnico 
da Cadeia Produtiva de Bovinocultura do Leite, 
Engº Agrº Edgard Matos Cavalcante, ministra, a 
partir desta segunda-feira, 27, prolongando-se até 
1º de julho de 2011, na cidade de Itapajé, um Curso 
sobre a Cadeia Produtiva de Bovinocultura do 
Leite, destinado a 20 técnicos da empresa. A 
programação do treinamento consta de aulas 
teóricas e práticas.

Vale ressaltar que os conhecimentos, adquiridos 
pelos extensionistas da região, serão repassados 
para outros técnicos, visando oferecer, aos 
pecuaristas, uma assistência técnica e extensão 
rural de qualidade, buscando-se aumentar a 
produção do leite e a produtividade, por animal, 
mediante o uso de uma alimentação correta, além 
do manejo dos animais, sem falar dos cuidados com 
a parte sanitária, orientando-os a vacinar os animais 
contra febre aftosa, brucelose, raiva e outras 
doenças infectocontagiosas. Serão, ainda, 
prestadas informações técnicas a respeito dos 
equipamentos e das instalações apropriadas para o 
gado leiteiro.

Itapajé

Ematerce ministra curso 
sobre bovinocultura de leite 
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Ocara

Capacitação em Políticas Públicas pela
Rede Metodologia Participativa

O gerente de apoio técnico da Ematerce, Engº Agrº 
Cláudio Matoso, participou, segunda-feira, 27/06, do 
Seminário sobre Seguro da Agricultura Familiar no 
Município de Tauá. 

Segundo Matoso, o seminário objetivou difundir 
as principais políticas públicas para a Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária no município de Tauá-
CE, seus impactos e desafios. Visou, também, 
difundir as recentes mudanças, ocorridas no Seguro 
da Agricultura Familiar (Seaf) e as informações do 
processo de avaliação dos laudos indeferidos no 
Proagro Mais, em Tauá, referente ao ano de 2007. O 
evento contou com a presença de agricultores(as) 
familiares, assentados(as) da reforma agrária, 
pescadores, técnicos e agentes financeiros, dentre 
outros. 

No decorrer do seminário, foram apresentados e 
discutidos os seguintes assuntos: Políticas do MDA 
para o Meio Rural a cargo de Francisco Nelsieudes 
Sombra Oliveira, delegado Federal do MDA no 
Ceará; Principais Avanços e Mudanças no Seguro da 
Agricultura Familiar - Seaf/Proagro Mais - 2011, 
pelo técnico Maurílio Canut; Ações da Ematerce 
frente aos Avanços e Mudanças do Seaf/Proagro Mais 
2011 pelo técnico Jorge Hauser Araújo Sherlock, 
gerente regional dos Sertões dos Inhamuns. Houve, 
também, uma Reunião Técnica com representantes 
das Superintendências do Banco do Nordeste e 
Banco do Brasil e da Ematerce.

Gerente de Apoio Técnico 
participa de Seminário em Tauá 

A Ematerce, escritório de Aracoiaba, encerrou-se, no dia 29 último, um curso de Capacitação em Políticas 
Públicas em Metodologia Participativa, na  localidade de Sitio Curupira, no município de Ocara, com a 
participação de 21 agricultores familiares e jovens desta comunidade. O curso ficou sob a responsabilidade dos 
técnicos Luiz Érico Pontes Silva, Francisco Carlos Xenofonte e Maria Lúcia Lacerda Campelo.

Informou o gerente local da Ematerce, em Aracoiaba, Engº Agrº Luiz Érico Pontes Silva, que foram 
apresentados vários programas e atividades, ativamente debatidos, mostrando grande interesse, por parte dos  
participantes, no conhecimento mais profundo das  Políticas Públicas (Governos Federal e Estadual). As 
Politicas Públicas,  apresentadas, foram as seguintes:

Vale salientar que, em toda a fase do curso, foram realizadas atividades  grupais e, posteriormente, 
apresentadas em plenária. Foram realizados sorteios de brindes (livros, bonés, bolsas e  ferramentas agrícolas). 
Compareceram ao encerramento o Secretário de agricultura de Ocara e o gerente da Ematerce, de Aracoiaba, 
parabenizaram todos os presentes pelo o êxito do encontro, colocando a Ematerce, de Ocara, à disposição de 
todos os agricultores familiares, para elaborarem projetos solicitados  pela comunidade.

1 - ATER E PNATER
2 - CRÉDITO RURAL ( TODAS AS LINHAS DE CRÉDITO DO PRONAF)
3 - CRÉDITO FUNDIÁRIO ( INCRA E SDA )
4 - PROJETO SÃO JOSÉ
5 - GARANTIA SAFRA
6 - SEGURO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF
7 - PAA e PNAE
8 - SEGURANÇA ALIMENTAR
9 - PROGRAMA HORA DE PLANTAR
10- PROGRAMA SUBSTITUIÇÃO DE COPA

O papel da mulher na produção rural 
Treinamento promovido pela Ematerce – Empresa de Assistência Técnica e Ferreira disse 

Extensão Rural do Ceará - reuniu, na cidade de Quixeramobim, no Sertão-Central, estar satisfeito 
agricultoras pronafianas Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura c o m  o  
Familiar), que participaram de oficinas sobre segurança alimentar e nutricional. De progresso das 
acordo com Lecina Maria Lima, assistente social, coordenadora do evento, participantes e 
participaram das oficinas 18 agricultoras, residentes, em sua maioria, nos que, a partir de 
assentamentos da reforma agrária, que tiveram a oportunidade de se comunicar e n t ã o ,  a s  
com outras mulheres e assistir às palestras, oficinas técnicas, atividades culturais e a g r i c u l t o r a s  
motivacionais. p a s s a r a m  a  

Para Glaíra Matos Cavalcante, economista domestica, da Ematerce, as valorizar, cada 
agricultoras tiveram a chance de conhecer novas tecnologias, disponíveis para o vez mais, os 
agronegócio, soberania e segurança alimentar, desde a semeadura até a colheita, e o produtos locais, 
consumo, além de dicas para ajudarem o marido na atividade agrícola familiar. No afora terem aprendido a produzir com sustentabilidade. (Crisanto 
encerramento das oficinas, o gerente regional da Ematerce, Engº Agrº Walter Teixeira–Jornalista, lotado no escritório da Ematerce, em Quixeramobim-CE.).

Ouvidores da Rede Estadual participam de oficinas 
Encerraram-se, ouvidor geral do Estado do Ceará, João Melo, falou da satisfação em dialogar com 

na manhã de quarta- os ouvidores da Rede Estadual, responsáveis em levarem ao conhecimento das 
feira, 29, as Oficinas autoridades governamentais o que o cidadão(ã) julga não estar correto na 
de Qualificação das administração pública, em termos coletivos e até mesmo pessoal. Acrescentou que, 
R e s p o s t a s  d a s  numa democracia participativa, o cidadão(ã) deve sempre ter voz e vez e fazer valer 
Manifestações e de os seus direitos.
C o n s t r u ç ã o  d e  No primeiro dia, o orientador da Célula de Atendimento de Ouvidoria, da 
R e l a t ó r i o s  Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), Renato Pinheiro, deu 
G e r e n c i a i s ,  informações que respondem ao cidadão, quanto à sua manifestação, com foco na 
ministradas pela clareza e no entendimento dessas respostas. Isso para que qualquer usuário 
Contro lador ia  e  compreenda o que lhe será dado como retorno. Sandra Gomes, Orientadora da 
Ouvidoria Geral do Célula de Gestão da Rede de Ouvidorias da CGE, na abertura das oficinas, 
E s t a d o  ( C G E ) ,  comentou a respeito da importância de os ouvidores estarem capacitados a fim de 
iniciadas no dia 28 que possam atender bem as manifestações solicitadas pelo(a) cidadão(ã), no tempo 

último, com o objetivo de desenvolver respostas mais completas e eficientes, estipulado em linguagem simples, de acordo com o Decreto nº 30.875 do Governo 
relativas às manifestações dos cidadãos, além de elaborarem relatórios semestrais, do Estado.
sobre os atendimentos das ouvidorias. No término das oficinas, o controlador e 

De camisa vermelha, o ouvidor da Ematerce, Antonio José 
de Oliveira.

Quixeramobim
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Quixeramobim incrementa 
geração de emprego e renda 
no campo 

A quadra invernosa ajudou, mas foram a s a f r a ;  s e g u n d o  o  
determinação, sementes de qualidade, assistência agricultor, será toda ela 
técnica e extensão rural, responsáveis pela supersafra negoc iada  a inda  na  
agrícola, no município de Quixeramobim, Sertão- vagem, época em que 
Ccentral do Estado do Ceará. diminui a oferta do 

De acordo com o engenheiro agrônomo Tarcísio do produto; dessa forma, 
Rêgo, gerente do escritório da Ematerce, em e l e v a - s e  o  p r e ç o  e  
Quixeramobim, de dezembro de 2010 até o dia 24 de aumenta-se o ganho do 
junho deste ano, as chuvas não faltaram e o índice agricultor. Seu Raimundo 
pluviométrico do município foi excelente. Superou as diz estar satisfeito com a 
expectativas e atingiu a marca dos 989.8 mm; Com isso, orientação, recebida dos 
aumentou a geração de emprego e renda no campo. e x t e n s i o n i s t a s  d a  
“Somente, em Quixeramobim, o Governo do Estado, Ematerce, que lhe proporcionaram os resultados 
por meio do Programa Hora de Plantar 2011, distribuiu obtidos na agricultura de sequeiro. Com a venda do 
gratuitamente com os agricultores, que trabalham em feijão, o agricultor espera lucrar em torno de 
regime de economia familiar, 100 toneladas de R$1.500,00. “Graças ao esforço do meu trabalho, 
sementes selecionadas de milho, feijão, sorgo, algodão consegui realizar um sonho de menino: juntei dinheiro e 
e mamona, incrementando, assim, a produtividade e comprei minha motocicleta nova, que serve para 
maior ganho para o agricultor”, informa Tarcísio do minhas viagens à cidade, tanto a negócio, como a 
Rêgo. passeio; só fiquei triste, por ter de aposentar meu 

 jumentinho”, relatou o saudosista Raimundo Muniz.
 

Fato raro na agricultura de sequeiro: quando, na 
maioria dos anos, a quadra chuvosa não é suficiente, Outro exemplo de determinação em investimento na 

produtividade de dois mil kg por hectare, com para a colheita da safra, as chuvas, em 2011, não têm produção rural e geração de emprego e renda é o 
rentabilidade suficiente para o negócio, a mamona é sido o problema. O agricultor Raimundo Muniz, 42 empresário rural Paulo Sérgio Lima. Filho de 
cultivada com adubação, bem como recebe irrigação de anos, residente no assentamento da reforma agrária agricultores, residentes na Fazenda Santa Isabel, 
emergência quando ocorre veranico nas precipitações denominado “Recreio”, localizado no distrito de distrito de São Miguel, no município de Quixeramobim, 
pluviométricas. Outra cultura em destaque é o sorgo Belém, município de Quixeramobim, está quebrando pertence à nova geração dos que acreditam na produção 
granifero, variedade ponta negra, cultivado numa área de paradigmas e chamando a atenção. ele está preparando- e sustentabilidade do agronegócio. Conta que, há três 
vinte e cinco hectares. Sua produção atinge até dois mil e se, para iniciar a colheita da segunda safra de feijão anos, com o intuito de incrementar a atividade, adquiriu 
trezentos Kg por hectare, caso seja observada a neste ano. uma propriedade rural “Fazenda Gostosura”, de 543 
orientação correta de cultivo. Conta Raimundo que o primeiro plantio do roçado hectares,  localizada no entorno do açude 

Otimista, o empresário Paulo Sérgio informa que toda foi iniciado, no dia 15 de dezembro, do ano passado, e Quixeramobim, distante 4 km da cidade. De lá, para cá, 
a  produção de sementes selecionadas será compreendeu uma área de dois hectares, onde foram sua principal preocupação foi aumentar a reserva 
comercializada por intermédio da Aprocemse – semeadas sementes de milho, feijão, algodão, jerimum, hídrica da fazenda com a construção de mais três açudes 
Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do melancia e pepino. “Como não faltou molhado, para o de pequeno e médio portes. Orientado pelos técnicos da 
Estado do Ceará - para o Governo do Estado distribuir, no desenvolvimento das plantas, consegui fazer uma ótima Ematerce, preparou áreas para projetos de produção de 
próximo ano, aos agricultores, pelo Programa Hora de safra de feijão. A colheita rendeu-me 16 sacos; já comi e sequeiro e irrigado, adquiriu tratores e implementos 
Plantar. Depois de visitar as duas experiências exitosas, já vendi um saco por R$120,00 e dei cozinhado para os agrícolas, kits de irrigação, restaurou e construiu 
em Quixeramobim, o presidente da Ematerce, Engº Agrº amigos e uma boa parte está guardada na despensa para estábulos, currais, novas cercas, para delimitar os 
José Maria Pimenta Lima, enfatizou: “Com chuva, no o consumo da família durante os próximos meses”, piquetes das áreas de trabalho no audacioso projeto 
tempo certo, trabalho, criatividade, aliada à assistência comemora Raimundo, que, mediante o exemplo, produtivo. 
técnica e extensão rural, independente da condição, ou do desmitifica o preconceito em relação à falta de Relata Paulo Sérgio, que apesar de ser filho de 
tamanho do agricultor (familiar, médio e grande) , todos produtividade nas áreas de assentamento rural. agricultores, não sabe e nem entende de tudo que se 
podem ganhar e lucrar com a atividade”. passa numa empresa rural produtiva. Conta que foi 

 buscar ajuda através dos técnicos do Sindicato Patronal 
Daqui a duas semanas, começa a colheita da nova Rural e também quando necessita vai até a Ematerce, 

A diversificação, na produção agrícola, é um fator 
escritório de Quixeramobim em busca de orientação e 

importante para obtenção de resultados de produtividade 
apoio a extensão rural. Na fazenda os itens da produção 

e para o retorno do investimento. Na fazenda Gostosura, 
estão bastante diversificados, com maior ênfase para 

foi iniciada a colheita de tomate e pimentão, de qualidade 
mamona, sorgo, tomate e pimentão. “Para o 

e aceitação no mercado. Estão sendo produzidos 30 mil 
cumprimento das atividades diárias, o empreendimento 

pés-de-tomate, da variedade “faccini”, com previsão de 
conta com equipe de cinqüenta trabalhadores, alem dos 

colheita para dez mil caixas. Hoje, o preço de mercado, 
que são contratados por empreitada, que às vezes 

para caixa de tomate, gira em torno de R$ 35,00. A área do 
alcançam numero superior ao efetivo regular”, explicou 

pimentão, variedade “tibérios”, é maior, com o cultivo de 
o empresário.

45 mil, e a expectativa de produção em torne de dez mil 
 

caixas nesta safra. No mercado local, a caixa de pimentão 
é vendida a R$ 15,00. Caso seja concretizada a produção A atividade da empresa rural tem como destaque 
estimada, somente com a venda desses dois produtos, o uma área de 34 hectares onde está cultivada a mamona, 
tomate e o pimentão, o negócio de Paulo Sérgio Lima da variedade BR Energia, escolhida por conter maior 
deve render o montante de R$ 500.000,00.teor de óleo na sua composição. Para alcançar a 

AGRICULTOR FAMILIAR PREPARADO PARA 
SEGUNDA SAFRA AGROPECUARISTA GERA EMPREGO COM A 

DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO  

EXEMPLO A SER SEGUIDO 
TOMATE E PIMENTÃO: GRANDE NEGÓCIO 

PRODUÇÃO 


