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 Audiência Pública sobre Turismo Rural na Agricultura Familiar 

Assembléia Legislativa

A Ematerce, atendendo convite do presidente aproveitamento de 

em exercício da Comissão de Indústria e produtos, resíduos ou 

Comércio, Turismo e Serviço, deputado Sérgio n ã o ,  d e  o r i g e m  

Aguiar, participou, na tarde de segunda-feira, 4 de vegetal, animal ou 

junho de 2011, de uma Audiência Pública sobre mineral.

Turismo Rural na Agricultura Familiar, cuja Detalhou, ainda, 

explanação foi feita pela articuladora da Rede que as atividades 

Temática, no âmbito da Ematerce, desta p r o d u t i v a s  d a  

modalidade de turismo, Psicóloga Fernanda p r o p r i e d a d e  s ã o  

Maria F. de Aquino. u t i l i z a d a s ,  c o m o  

Pela Ematerce, compareceu o presidente da atrativos, por meio de 

Ematerce, José Maria Pimenta, acompanhado do demonstrações, sobre 

diretor técnico Walmir Severo Magalhães, do a s  t é c n i c a s  d e  

gerente de apoio técnico, Cláudio Matoso, do produção, onde o 

coordenador de eventos Edilmo Gurgel, turista também pode 

contando, ainda, com a presença de assessores interagir, fazendo parte 

estaduais. O secretário Nelson Martins, da d o  p r o c e s s o .  A o  

Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará a g r a d e c e r  a  

(SDA), compareceu ao evento. p a r t i c i p a ç ã o  d a  

Em sua explanação, Fernanda Aquino Ematerce, no evento, o 

enfatizou a importância desta modalidade de d e p u t a d o  S é r g i o  

turismo, no interior do Estado, voltado para a Aguiar destacou a 

exploração racional desse segmento, nas atuação da empresa, 

propriedades de agricultores familiares, atendidos nessa modalidade de 

pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão turismo, afora sua 

Rural (Ematerce). presença necessária e 

Reportou-se, ainda, a articuladora da Rede i m p o r t a n t e  n a  com condições de se tornarem empreendedores 
Temática Turismo Rural na Agricultura Familiar prestação de assistência técnica e extensão rural dessa modalidade de turismo, em 25 municípios, 
sobre o Projeto de Lei nº 2011, que dispõe sobre aos agricultores familiares nos 184 municípios do atendidos pela supracitada empresa. Para tanto, 
este tipo de turismo, informando aos presentes as Estado do Ceará, orientando-os desde o preparo vem realizando constantes reuniões, com os 
atividades, constantes no projeto lei, dentre as do solo até a comercialização. ag r i cu l t o res  f am i l i a res  se lec ionados ,  
quais,  a comercial ização de produtos incentivando-os a participar de eventos, nas 
alimentícios: natural , de origem local; capitais e cidades interioranas, a exemplo de 
comercialização de produtos de produtos Ressalte-se que a Empresa de Assistência simpósios, encontros, congressos e feiras 
transformados: de origem natural ou vegetal, Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), agropecuárias. Nestas, expõem e comercializam 
oferecidos aos visitantes, com ênfase no seu com apoio do Ministério do Desenvolvimento os produtos da denominada agricultura familiar, 
processo produtivo; comercialização do Agrário (MDA/SAF/DATER), catalogou algumas bastante procurados pelos visitantes.
artesanato: práticas de produção , com propriedades rurais de agricultores familiares, 

EMATERCE NO TURISMO RURAL

A exemplo dos anos anteriores, modernas de cultivo, orientando-os a praticar os princípios de manejo 

a Ematerce atuará, de forma integrado de pragas, doenças e plantas daninhas.

intensiva, durante a Expocrato, Acrescentou Adonias que os agricultores familiares receberão, também, 

que será aberta, domingo próximo, informações técnicas, mediante aulas práticas, de regulagens de plantadeiras, 

10 de julho, na cidade do Crato, pulverizadores e tecnologias de aplicação de defensivos agrícolas. Tudo isso – 

prolongando-se até 17 de julho/2011. Da Ematerce, participam da solenidade frisou o gerente regional da Ematerce – para evitar a degradação do meio 

de abertura a diretoria executiva, tendo à frente o presidente José Maria ambiente, o que poderá comprometer os solos no futuro.

Pimenta Lima, acompanhado de assessores estaduais, gerentes regionais, A Ematerce faz-se presente, ainda, com seu estande institucional, para 

locais e extensionistas dos municípios da região do Cariri. divulgar as principais ações extensionistas, no campo, executadas em 27 

Segundo o gerente regional da Ematerce (Cariri) Francisco Adonias municípios da região caririense. A empresa apresenta, também, seu escritório 

Sobreira, de 12 a 15 de julho, será uma oficina técnica sobre o tratamento de móvel, ou seja, uma Van, adaptada com toldo, birôs, cadeiras, armários, telão, 

sementes de milho e sorgo com a participação de 160 agricultores familiares. aparelho de DVD, bebedouro, gerador de energia, além de material 

O objetivo é capacitar agricultores para o manejo para o manejo adequado do informativo sobre assuntos do setor agropecuário, isto é, as culturas plantadas 

milho, no tocante ao sistema de plantio direto, apresentando técnicas nas propriedades rurais atendidas. 

Ematerce mostra ações em benefício 
dos agricultores familiares 

Expocrato 2011
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 Agricultores de assentamento satisfeitos com plantio de mandioca 
O escritorio local da Ematerce,  em culturais, podendo-se comparar com uma outra área de 1 hectare, localizada 

Camocim, por intermédio de seus no mesmo assentamento.

extensionistas, vem trabalhando, A realização desse trabalho só foi possivel, devido ao convênio 

intensamente, com vistas ao aumento 701170/2008, que destinou recursos financeiros da ordem de R$ 2.187,00 

da produção e da produtividade, na (dois mil, cento e oitenta e sete reais) para a instalação da referida UTD. 

cultura da mandioca, nos municipios de Informou, ainda, que, com o agente rural, reponsável pela assistência técnica 

Camocim, Barroquinha e Chaval. e extensão rural aos agricultores do assentamento, o Técnico Agricola Rene 

Segundo o gerente local da Mendonça, constata-se que os assentados estão satisfeitos com o 

Ematerce, Engenheiro Agrônomo desenvolvimento da variedade pretinha, na localidade, na qual pretendem 

Marcos Antonio Monteiro Freitas, a aumentar a área de plantio em 2012.

instalação de uma Unidade Técnica de Demonstração (UTD), no municipio de O assentamento também foi beneficiado com a reforma da casa de farinha, 

Barroquinha, no Assentamento Lagoa do Barro, visa elevar a produtividade de mediante recursos financeiros do Tesouro do Estado, no valor de R$ 

9.000 kg/raiz/hectare para 40.000 Kg/raiz/hectares, utilizando maniva 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de convênio, celebrado entre a 

selecionada, da variedade pretinha, plantada com espaçamento 1,0 m x 1,0 Associação e a SDA, o que possibilita aos assentados obterem melhorias, no 

m, com adubação orgânica, cobertura morta com bagana de carnaúba e tratos tocante às suas rendas, com a produção de farinha de qualidade.

Lagoa do Barro

Técnicos fazem intercâmbio em Manaus 
A visita contou com a participação de Luiz 

Otávio, diretor e  representante da Agência de 

Desenvolvimento Sustentável (ADS) e de 

Ramonilson Gomes, diretor do Idam, além do 

apoio das equipes técnicsa dos municípios do 

Careiro da Várzea, Iranduba e a Unidade Local de 

Manaus, ocasião em que conversaram com 

representantes das cooperativas e agricultores 

familiares acerca do assunto.

Segundo Francisco Amairton,  o intercâmbio 

serv iu  para  imp lementar  técn icas  de  

comercialização de produtos, para a agricultura 

familiar, e observar a capilaridade e o acesso da 

instituição nos interiores. O funcionamento de Dando continuidade às atividades da Redes 
Programas de Regionalização da Merenda Temáticas de ATER, técnicos da Emater-Ceará 
Escolar –PREME, Programa de Aquisição de participaram de um intercâmbio no estado do 
Aalimentos – PAA, e o Programa Nacional de Amazonas no período de 25 a 28 de junho. A 
Alimentação Escolar – PNAE, também foram programação incluiu visita as unidades locais do 
observados para trocar experiências e Idam  localizadas no entorno de Manaus, com 
implementar os pontos positivos.objetivo de observar a dinâmica no processo de 

Segundo Armando Jorge, coordenador das produção, comercialização e acesso  dos 
Redes Temáticas de Ater no Amazonas e Chefe de produtos da agricultura familair aos mercados e 
departamento de planejamento do Idam este feiras livres de Manaus.
intercambio é uma ação importante dos estados Os técnicos Francisco Amairton Rodrigues 
do Amazonas e do Ceará, pois é uma Holanda e Marluci Sobreiro Guedes, articuladores 
oportunidade do Amazonas apresentar as ações e da Rede Temática de Apoio a Comercialização de 
atividades efetivas realizadas nas diferentes fases Produtos e Serviços da Agricultura Familiar, 
do processo de produção, beneficiamento cumpriram nesses dias uma vasta programação, 
ecomercialização, objetivando a geracao de de incluindo visitas as feiras de produtos regionais 
ocupação e renda, fortalecendo as atividades como as do Cigs, do Vitelo e do feirão da Sepror 
rurais junto aos produtores/agricultores instalada no parque de exposições "Eurípedes 
familiares”. (Notícia da Assessoria de Imprensa do Lins". A demanda surgiu a partir de metas 
órgão oficial de assistência técnica e extensão estabelecidas pela Ematerce e o Ministério do 
rural do Amazonas).Desenvolvimento Agrário (MDA).

Extensionistas 
participam de 

intercâmbio técnico 

A Ematerce, por intermédio da 

articuladora da Rede Temática de Gênero, 

acompanhada de quatro colegas, além de 

19 técnicos da Rede Temática Metodologias 

Participativas, no período de 4 a 8 de julho 

de 2011, participam de um intercâmbio 

técnico, em Belo Horizonte-MG, seguindo a 

comitiva para Sete Lagoas, distante 74km 

da capital. Em seguida, desloca-se, para um 

pernoite na cidade de Diamantina, distante 

230km de Belo Horizonte, seguindo ao 

município de Datas e, depois para 

Capelinha, quando será feita uma visita 

técnica às comunidades de Cisqueiro, 

Campo Alegre e Campo Burtis.

Para Lecina Lima, o intercâmbio técnico 

enseja a oportunidade de uma troca valiosa 

de experiências, com as extensionistas da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural de Minas Gerais(Emater-MG), além 

de servir para ampliar os conhecimentos 

sobre os trabalhos executados, em território 

mineiro, pelas citadas redes temáticas, em 

prol dos agricultores familiares daquele 

Estado.

Fazenda Normal: Dia Especial sobre Sorgo 
A Ematerce participa, nesta sexta-feira, 8 de julho de 2011, na Fazenda Normal, de sua propriedade, no distrito de Uruquê, no município de Quixeramobim, 

de um Dia Especial sobre a cultura do sorgo. Na oportunidade, serão apresentadas novas tecnologias de produção, conduzidas com as variedades IPA 
SF15, BRS PONTA NEGRA e BR 304, no âmbito do semiárido.

Segundo o Engº Agrº Josualdo Justino Alves, lotado no escritório estadual da Ematerce, essa iniciativa é fruto de uma parceria Embrapa/Milho e Sorgo - 
MG com a Ematerce. Para o evento, foram convidadas autoridades federais, estaduais e municipais, ligadas ao setor agropecuário, inclusive dos municípios 
vizinhos.

Da Ematerce, comparecem o presidente José Maria Pimenta, o diretor técnico Walmir Severo Magalhães, assessores estaduais, os gerentes regional do 
Sertão-Central e locais de Quixadá e Quixeramobim, além de extensionistas e agricultores familiares atendidos pelo serviço de assistência técnica e 
extensão rural na região.

Minas Gerais


