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 Além dos cursos sobre silagem, Expocrato. 

ministrados por seus técnicos, na Cada oficina  tem duração de 4 horas, envolvendo as partes teórica e 

fazendinha,  a  Empresa de prática do campo.

Assistência Técnica e Extensão A primeira oficina aconteceu no dia 12 de julho, com as presenças de 

Rural do Ceará – Ematerce, em técnicos dos municípios  do Crato, Farias Brito, Juazeiro do Norte, Caririaçu, 

parceria com a Food Machine Barbalha, Jardim, Missão Velha, Abaiara, Sanatana do Cariri, Nova Olinda, 

Company - FMC, ministram quatro Altaneira eVárzea Alegre. Na ocasião, o Gerente Regional da Ematerce na 

oficinas sobre Manejo de Pragas do Região do Cariri, Engenheiro Agrônomo Adonias Sobreira, agradeceu as 

Milho e Tecnologia de Aplicação e presenças de todos e justificou a realização das oficinas, com um rápido 

Manejo, no período de 12 a l5 de comentário sobre a importância da cultura do milho, para a economia dos 

julho. municípios do Cariri, acrescentando que a região do Cariri é responsável por 

    Participam destas oficinas 70 técnicos da Ematerce, lotados nos 31% da produção desta cultura, no Estado do Ceará.

escritórios das três regiões administrativas do Cariri, e 90 agricultores, O técnico da FMC, Gilmar Vilarouca, externou sua satisfação com o 

oriundos das citadas regiões e divididos em três turmas. interesse demonstrado pelos técnicos e produtores participantes e expôs um 

    As oficinas são coordenadas pelo Engenheiro Agrônomo da FMC, Gilmar abalizado diagnóstico sobre a quantidade de defensivos agrícolas aplicados 

Vilarouca e acontecem nas dependências do auditório da Câmara dos em diversas culturas na região nordeste, no Ceará e, principalmente, no Cariri.

Dirigentes Logistas do Crato e, a parte prática, nas dependências da 

EMATERCE E FMC  REALIZAM OFICINAS SOBRE MANEJO  DE PRAGAS 

OFICINA

Expocrato 2011: Ematerce mostra seu potencial no Cariri
A Expocrato constitui-se, atualmente, no maior na alimentação do gado leiteiro.

evento agropecuário do Estado do Ceará e um dos Paralelamente, a Ematerce 

maiores do Norte e Nordeste. Na sua 60ª edição, instalou um estande institucional, 

neste período de 10 a 17 de julho, é aguardada a onde são mostradas as suas 

presença expressiva de mais de 600 mil pessoas, principais atividades em toda a 

entre os visitantes da população local, pecuaristas região do Cariri, ao mesmo tempo 

e turistas provenientes de vários estados em que divulga e são vendidos os 

brasileiros. produtos originados das pequenas 

Mais de 6.000 animais, dentre bovinos, ovinos, propriedades rurais, de leste a oeste 

caprinos e cavalos, estão expostos em estábulos e daquela região. Mudas de morango 

354 baias, para venda e participação em concursos e a própria fruta orgânica, além de 

leiteiros e de raça. artesanatos, flores e subprodutos do 

 A espectativa de negócios é que os mesmos leite, também estão postos à venda, 

excedam os 60 milhões de reais, com diretamente pelos produtores.

financiamento através dos bancos oficiais (Banco O escritório móvel da Ematerce 

do Brasil e Banco do Nordeste) e particular também foi instalado no Parque de 

(Bradesco), que instalaram seus estandes na feira. E x p o s i ç õ e s  P e d r o  F e l í c i o ,      

Para facilitar a operacionalização das vendas de objetivando  atender aos produtores 

animais entre os pecuaristas, será realizado um e onde são apresentadas projeções 

grande leilão de animais, onde os mesmos serão sobre técnicas agropecuárias e 

postos à venda e receberão os lances, objetivando algumas experiências realizadas, 

a obtenção de preços melhores e mais justos. com novas tecnologias, em outras 

No contexto dessa notoriedade, a Ematerce regiões do Ceará, pelos técnicos da 

empregou o seu potencial técnico na organização Ematerce.

deste evento, instalando uma mini fazenda onde Após a solenidade de abertura da 

estão sendo demonstradas várias técnicas de 60ª Expocrato – 2011, realizada às 19 horas do dia No estande institucional da Ematerce, montado 
manejo de animais, irrigação, apicultura e culturas 10 de julho, o estande da Ematerce recebeu a visita nas dependências da Expocrato, a Ematerce e o 
agrícolas, incluindo-se, algumas, com aplicação do do Vice-Governador, e Governador em Exercício, Banco do Nordeste farão a entrega, no dia 15 de 
sistema de  estufa. Domingos Filho, acompanhado pelo Secretário do julho, sexta-feira, de 90 cheques a igual número de 

Também fazendo parte das atividades da Desenvolvimento Agrário, Nelson Martins, quando pequenos produtores familiares, de um total de 600 
fazendinha está incluída a realização de oficinas foram recepcionados pelo Presidente e pelo Diretor liberações de créditos do Pronaf que contemplarão 
para 70 produtores de leite dos municípios de Administrativo da Ematerce, respectivamente, José os agricultores dos municípios de Crato, Farias  
Crato, Granjeiro, Farias Brito, Barbalha e Missão Maria Pimenta e Maximiano Medeiros, além dos Brito, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, 
Velha, cujos temas principais versarão sobre funcionários e dirigentes da Empresa, lotados nas Santana do Cariri, Nova Olinda e Várzea Alegre, 
silagem tipo cincho, utilizando sorgo, cana-de- três regiões administrativas do Cariri. municípios inseridos nas regiões  administrativas 
açúcar e milho, além de uma outra oficina sobre   da Ematerce, no Cariri.
produção de feno em fardos, aproveitando os    O valor médio de cada projeto é de R$ 3.500,00 
restolhos do milho e da mandioca, para utilização perfazendo um total financiado de R$ 2,1 milhões.

CRÉDITO PRONAF

Apresentação do estande da Ematerce, na Expocrato 2011
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Parceria Ematerce e Embrapa rende no campo 
A parceria, entre a Ematerce – Empresa de O Dia Especial, sobre a tecnologia do 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - e Sorgo, realizado no dia 8 de julho, contou 

a Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa com a participação de mais de cento e 

Agropecuária – Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, setenta pessoas, dentre técnicos, 

Estado de Minas Gerais, constitui um importante agricultores familiares e estudantes das 

avanço, na produção de sorgo, voltada para a regiões do Sertão-Central, Centro-Sul, 

reserva alimentar do rebanho bovino cearense Maciço do Baturité e Médio-Jaguaribe.

dentre outras finalidades. A afirmativa é do Engrº Para operacionalizar os trabalhos dos 

Agrº José Maria Pimenta, presidente da Ematerce. técnicos, durante a visitação, numa área de 

“Implantamos um campo experimental, na aproximadamente três hectares, da 

Fazenda Normal, em Quixeramobim, onde Fazenda Normal, foram distribuídas 
Ematerce e da Embrapa, o evento contou com a 

produzimos três variedades de sorgo: IPA SF15, equipes, cada uma, com a participação de vinte 
presença dos técnicos da SDA, Adagri, Agropolo, 

BRS PONTA NEGRA e BR 304 GRANIFER. De pessoas, que percorreram o circuito do Sorgo, 
Ibama, Secretarias Municipais de Agricultura e 

acordo com nossa avaliação, a variedade, que distribuído em três estações distintas.
Sindicato dos(as) Trabalhadores(as) Rurais. A 

melhor se adapta ao semi-árido, é a BRS-PONTA Os Engenheiros Agrônomos Marco Aurélio 
infraestrutura do Dia Especial ficou a cargo da 

NEGRA, plantio direto, por ser de duplo propósito, Noce, da Embrapa, e Josualdo Justino Alves, da 
administradora Fazenda Normal, Evanira Fraga 

ou seja, produz o grão e a forragem, ambos de Ematerce, coordenaram os trabalhos de campo, 
Barcelar - “Nira” - e seus colaboradores. A 

grande utilidade para o setor rural”, acrescentou orientando e, ao mesmo tempo, tirando as dúvidas 
supervisão coube ao Engrº Agrº Walter Ferreira, 

Pimenta. dos participantes. Além dos extensionistas da 
gerente regional da Ematerce no Sertão-Central.

Dia de Campo

Presidente da Ematerce visita transposição do São Francisco
O presidente Ematerce – para que sejam realizados serviços de limpeza, manutenção das instalações 

Empresa de Assistência elétricas, hidráulica e sanitária do prédio, onde funciona o escritório da 
Técnica e Extensão Rural Ematerce.
do Estado do Ceará - Engrº Atendendo convite do prefeito, Pimenta conheceu as obras de 
Agrº José Maria Pimenta, transposição do Rio São Francisco. Os serviços fazem parte do projeto de 
visitou o município de transposição, no eixo norte, e, depois de construído, será o maior túnel da 
Mauriti (palavra de origem América Latina, com 15,44 mil metros de extensão, cuja desembocadura cai 
tupi, que denominava uma no município de São José de Piranhas, no Alto Sertão da Paraíba. No 
palmeira humburity, árvore momento, as obras do lado cearense, em Mauriti, estão paradas, por conta de 
que dá sumo), localizado na um deslizamento, que provocou o desabamento de parte do túnel.
Região Sul do Estado do De acordo com o Ministério da Integração Nacional, tão logo sejam 
Ceará, distante da capital concluídas as ações de segurança, novas ações serão implementadas, 
491,80 Km. visando à regularização do serviço. Do lado da Paraíba, onde as máquinas 

Na cidade, José Maria Pimenta esteve no escritório da Ematerce, também trabalham, a escavação está mais avançada, próximo a atingir os 
oportunidade em que conversou com servidores e vistoriou as instalações 700 metros de perfuração. Para José Maria Pimenta, quando em operação, o 
físicas. Depois, foi à prefeitura, sendo recebido pelo prefeito Isaac Gomes da canal de transposição do Rio São Francisco, além de fornecer água, para o 
Silva Júnior. De acordo com o presidente da Ematerce, a audiência com o consumo humano, será um grande indutor da geração de emprego e renda, 
chefe do executivo municipal foi positiva, pois atendeu as reivindicações, por meio de projetos de irrigação na região do Cariri cearense.

Objetivando conhecer e fazer um diagnóstico sobre a atual situação física e administrativa dos escritórios locais e 
regionais da Ematerce, em todo o Estado, esteve na região do Cariri, o Diretor Administrativo e Financeiro da Ematerce, 
Maximiniano Monteiro.

Nos dias 11 e 12 de julho, o diretor da Ematerce, visitou e manteve reuniões com os funcionários dos escritórios de 
Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e do posto avançado de Jardim.

Na ocasião, Maximiano Medeiros conheceu a situação em que se encontram as instalações dos escritórios, e verificou 
a existência de problemas funcionais que afetam diretamente o atendimento ao produtor rural, comprometendo-se, a 
trabalhar em busca de soluções  rápidas e providências que estiverem ao seu alcance.

Diretor Administrativo Financeiro da Ematerce visita escritórios da região 
Cariri
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Ematerce promove oficina sobre politicas públicas 
De 11 a 13 de julho, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ematerce - em parceria com a Secretaria da 

Educação – SEDUC - promoveu, no município de Lavras da Mangabeira, oficina sobre Políticas Públicas com 
Agricultores Familiares.

Como facilitadores, participaram as técnicas de Desenvolvimento Social, Maria Marly de Lavor e Maria Ozineli da Silva, 
e o Engº Agrônomo Francisco Alberto Holanda.

O objetivo do evento foi levar informações aos agricultores(as) de base familiar sobre políticas públicas existentes, 
além de processos de implementação de novos conceitos de formação, capacitação e qualificação voltados para a 
profissionalização rural. As oficinas também aconteceram nos municípios de Camocim e Granja.

O presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, acompanhados dos 
técnicos da região.


