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Ematerce recebe comenda 
nos 10 anos do Tejubode 

Os organizadores da X TEJUBODE, Assistência Técnica, principalmente aos 

que será realizada, no período de 29 a 31 pecuaristas atendidos pelo PRONAF e que 

de julho, no município de Tejuçuoca, a 150 queiram adquirir animais que serão 

quilômetros de Fortaleza, prestarão uma vendidos e financiados pelos Bancos 

justa homenagem à Empresa de Oficiais.

Assistência Técnica e Extensão Rural - Um estande institucional está sendo 

E M A T E R C E  c o m o  f o r m a  d e  montado no local para mostrar o que 

agradecimento e reconhecimento pelas representa o trabalho da Ematerce na 

parcerias realizadas em todas as edições região, como orgão oficial de Assistência 

da Feira da Caprinocultura de Tejuçuoca. A Técnica e Extensão Rural, levando aos 

Comenda Especial - 10 anos de Tejubode, agropecuaristas orientações importantes, 

será entregue à Ematerce durante a objetivando a promoção sócio-econômica 

solenidade de abertura do evento, que do homem do campo.

acontece no dia 29 de julho, às 17 horas, Na da programação do evento serão 

no Parque de Exposição JoãoZão. A realizados apresentação de shows 

Diretoria Executiva será representada pelo culturais e folclóricos, seminários, voltado 

o Diretor Técnico da Ematerce, Engº .Agrº para os pequenos produtores de 

.Walmir Severo Magalhães. caprinocultura, e palestras abordando 

Também participam da solenidade de temas sobre hortaliças, barragem 

abertura, o Gerente Regional, Antônio subterrânea, manejo reprodut ivo, 

José Praciano e o Gerente Local de terminação de cordeiros, instalações 

Itapajé, Fernando Antônio Mesquita de zootécnicas para caprinos e ovinos, 

Araújo. práticas de convivência com o semi-árido, 

No evento, a Ematerce estará presente cabra leiteira: uma opção para o semi-

com um escritório móvel onde serão árido, festival de gastronomia do bode, 

prestados atendimentos creditícios e de concurso leiteiro, dentre outras atrações.

Tejuçuoca

No período de 27 a 31 julho, a Unidade de 

Pecuária Iguatuense – UPECI, a Prefeitura 

Municipal de Iguatu, o Governo do Estado, através 

da Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA e 

sua empresas vinculadas, Ematerce e Adagri 

promoverão a III EXPOLEITE – Exposição de 

Gado de Leite de Iguatu. O evento acontece na 

arena Iguatu Festeiro onde recebe uma grande 

quantidade de público, com a finalidade de 

conhecer as novidades tecnológicas da 

agropecuária.

À solenidade de abertura da III Expoleite que 

aconteceu no dia 27 de julho, contou com a 

participação do Presidente da Ematerce Engº. 

Agro. José Maria Pimenta. No evento, a Ematerce 

está presente com um estande institucional 

mostrando aos presente a sua força de trabalho na 

região centro sul do estado e atendendo aos 

agropecuariasta.

Constam na programação da III Expoleite, 

concurso leiteiro envolvendo 55 animais, 

julgamento das raças gir e holandesa e ovinos e 

caprinos e um leilão de animais que será 

transmitido, para todo o Brasil, através do Canal do 

Boi. Os organizadores do evento, estimam a 

comercialização de mais de um milhão de reais que 

serão financiados pelos Banco do Nordeste do 

Brasil e Banco do Brasil. Estarão expostos 600 

bovinos e 200 ovinos e caprinos.

Os organizadores do evento pretendem  tornar a 

III Expoleite uma exposição conhecida a níveis 

estadual e nacional, face a grande importância da 

bacia leiteira da região do Iguatu, na pecuária do 

Ceará. A atividade pecuária do município produz 

110.000 litros de leite/dia, sendo a terceira do 

estado, daí a grande necessidade de estimular o 

mercado através da realização periódicas de 

eventos e exposições de animais visando o 

desenvolvimento e fortalecimento da cadeia 

produtiva do leite.

 Iguatu 

Ematerce na 
III Expoleite
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Quixeramobim colhe super safra de tomate 
A diversificação na produção agrícola é um estou aprendendo a trabalhar 

fator importante para obtenção de resultados com no campo, e isso, é uma 

alta produtividade e retorno assegurado do oportunidade de crescimento 

investimento. Na fazenda Gostosura, situada no para  mim” ,  comenta  a  

entorno da cidade de Quixeramobim, sertão agricultora.

central do Ceará, o agricultor Paulo Sérgio Lima, 

iniciou a colheita de tomate de excelente , 33 anos, 

qualidade e aceitação no mercado. Estão em fase trabalha no cultivo sendo o 

de produção, trinta mil pés de tomate da responsável pela irrigação do 

variedade “faccini”, com previsão de colheita para tomate, porém, agora está 

dez mil caixas. Hoje o preço de mercado para engajado, junto aos colegas 

caixa do tomate, conforme indicadores da Ceasa na colheita do tomate. "O 

está girando em torno de R$ 35,00. trabalho é duro, mas a gente 

Esse exemplo de determinação na tem a certeza que, com a 

diversificação e inovação de novas culturas, irrigação a colheita vem e com 

diferente das praticadas no sertão cearense, ela o nosso ganho; aqui 

como milho, feijão, mandioca entre outros ninguém perde, todos ganham 

produtos vem recebendo incentivo da assistência e o patrão fica satisfeito", 

técnica e extensão rural do escritório regional do avalia Antônio.

sertão central da, Ematerce sediado na cidade de 

Quixeramobim. “Para o cumprimento das 

atividades diárias, o empreendimento conta com 

equipe de trinta trabalhadores, alem dos que são Raimundo Ferreira Filho, Engenheiro 

contratados por empreitada, que às vezes Agrônomo com Mestrado em Economia Rural e 

alcançam numero superior ao efetivo regular”, Doutor em Economia, atualmente residindo em 

explicou Paulo Sérgio. Brasília-DF, presta consultoria para vários 

organismos, entre eles: IICA/FAO/PNUD e 

Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. 

Acompanhado do presidente da Ematerce Engrº 

Agrº José Maria Pimenta visitaram o plantio de 
protegido. Esse exemplo pode muito bem ser 

, 20 anos, tomate durante a colheita.
levado para as áreas de assentamento rural da 

além de trabalhar na cozinha preparando a "Quixeramobim está de parabéns, a colheita 
reforma agrária", destacou doutor o Raimundo 

alimentação dos trabalhadores, ajuda na colheita de tomate me deixou surpreso, nunca pensei, que 
Ferreira.

do tomate. "O trabalho da cozinha já faço desde aqui tivesse um tomate de grande qualidade. Até 

pequena, ajudando na casa dos meus pais, agora parece que foi semeado através do cultivo 

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

AGRICULTORES CONTAM COM 

EMPREGO GARANTIDO 

A n t ô n i o  V e r l â n d i o  

Lourenço da Silva

Ana Carolina de Oliveira Almeida

Consultor do IICA/FAO/PNUD e presidente da Ematerce visitam 
radar meteorológico

Atraído pela novidade com a implantação do Distrito Federal.

radar meteorológico Banda-S, da Rede O presidente da 

Cearense de Radares, da Funceme, localizado Ematerce, Engrº Agrº 

na Serra de Santa Maria, município de José Maria Pimenta, 

Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, a c o m p a n h o u  o  

esteve na cidade para conhecer o mais novo c o n s u l t o r  a t é  a s  

empreendimento do governo do estado, o instalações do Radar da 

doutor Raimundo Ferreira Filho. O visitante é Funceme e explicou que 

Engenheiro Agrônomo com Mestrado em o  a l c a n c e  d o  

Economia Rural e Doutor em Economia. equipamento atinge um 

Atualmente reside em Brasília-DF e presta raio de 400 km, cobrindo 

consultoria para vários organismos, entre eles: toda a área do Estado e 

IICA – Instituto Interamericano de Cooperação p a r t e  d e  e s t a d o s  desenvolv imento agr ícola,  a f im de 
para Agricultura; FAO – Organização das v iz inhos.  O novo radar que custou proporcionar o bem estar das populações 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação; investimentos de 12 milhões de reais, possui a assentadas no meio rural, incentivando a 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o capacidade para estimar as precipitações produção de alimento como forma de 
Desenvolvimento e Secretaria de Agricultura do pluviométricas dentro de um raio de 200 Km e valorização e incrementação da vida no campo, 

ainda fazer o monitoramento de sistemas principalmente nas comunidades que 
meteorológicos, transformando-se numa compõem o semi-árido nordestino. “Para se 
importante ferramenta para aperfeiçoar o alcançar boa produtividade al iada à 
trabalho de previsão de chuva realizado pela rentabilidade e ao cultivo sustentado, além de 
Funceme. “Serão beneficiados com o radar as semente de qualidade, assistência técnica e 
populações de áreas de risco, produtores extensão rural, a informação climática 
rurais, agricultores e pescadores”, enfatiza produzida pelo radar meteorológico será de 
Pimenta. fundamental importância para os agricultores e 

Depois da visita, Doutor Raimundo, elogiou a os técnicos da Ematerce”, destacou o consultor.
iniciativa governamental ao modernizar o 

sistema e disse que, defende a promoção do  

No município de Quixeramobim, estão em fase de produção, trinta mil pés de 

tomate da variedade “faccini”, com previsão de colheita para dez mil caixas

Agricultora Ana Carolina de 

Oliveira Almeida
Agricultor Antônio Verlândio 

Lourenço da Silva
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Comemorado, no dia 28 de julho, o Dia do Agricultor, foi instituído no ano através das 

de 1960, através do Decreto nº 48.630. A data, coincidentemente foi o n d a s  d a  

inserida no calendário, no mesmo dia que é celebrado o aniversário do Rádio Difusora 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). No inicio do C r i s t a l  d e  

século XXI foi introduzido no Brasil a denominação de “Agricultor e Quixeramobim 

Agricultora Familiar”. - AM 1450, 

Como atividade diária, os agricultores cultivam a terra e produz o que é enviou mensagem dirigida aos agricultores do sertão central. “O país deve 

consumido nas cidades, quer seja através do plantio de sequeiro, ou grande parte de sua prosperidade, à economia agrícola e por conta disso, 

irrigado. Sua missão é praticar a agricultura e pecuária, por conta disso, nos associamos ao homem do campo, responsável por sustentar a 

além de tratar a terra, semear e colher os alimentos, também se dedica na sociedade, produzindo alimentos de boa qualidade por menor preço e 

lida dos animais como: vacas, ovelhas, cabras, galinhas, peixes, entre custo de produção, atendendo as exigências atuais do mercado 

outros produtos de natureza e origem vegetal e animal. consumidor, com menos impacto sobre recursos naturais e melhor uso dos 

O Engrº Agrº José Maria Pimenta, presidente da EMATERCE – recursos físicos e financeiros, fazendo com que todos sejam beneficiados 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará, pelo seu abnegado trabalho”, destacou Pimenta.  

Ematerce destaca o 
Dia do Agricultor 

Ematerce promove Oficina de Planejamento para Turismo Rural
Cascavel

No período de 27 a 29 de julho, a Ematerce, envolvimento da Comunidade no encontro, seja 

realizou na Comunidade Balbino, município de implementado o Plano de Ação, com o objetivo de 

Cascavel, a Oficina de Planejamento para o promover o desenvolvimento sustentável do 

Turismo Rural na Agricultura Familiar. local.

Participaram do evento, 25 comunitários, 

dentre eles, agricultores, pescadores artesanais, 

jovens, mulheres, artesãos, barraqueiros, além 

do Secretário do Sindicato de Trabalhadores e O povoado, localizado no município de 

Trabalhadoras Rurais de Cascavel, Secretários Cascavel, CE, possui 1.200 habitantes, em uma 

Municipais da Cultura, Desenvolvimento Agrário, área de 10 km². A principal atividade econômica 

Econômico e de Turismo e a Diretoria da do local é a pesca artesanal e a agricultura de 

Associação dos Moradores do Povoado de subsistência (mandioca, milho, feijão, batata 

Balbino – AMPB. doce e caju). Caracteriza-se pela tradição e Durante o encontro, foram utilizando 
Na programação, foram apresentados os preservação dos costumes da comunidade local. metodologias participativas, que debateram 

princípios, diretrizes e objetivos do Plano A área de proteção ambiental, encanta pela temáticas à respeito dos conceitos relativos ao 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão simplicidade e pela forte consciência de luta pela turismo e sustentabilidade, o conhecimento dos 
Rural - PNATER e do Plano Nacional de Turismo terra e organização do seu povo. Na praia, atrativos da comunidade local, inventário da 
Rural na Agricultura Familiar – PNATRAF, bem encontra-se a colônia de pescadores e artesãos oferta turística, diagnóstico turístico, análise de 
como as ações, com imagens, desenvolvidas no com rústicas barracas e cardápio de pratos a problemas e a construção do Plano de Ação da 
estado do Ceará, desde o Convênio 037 (2008) base de frutos do mar.Comunidade. A expectativa é de que, a partir do 
até os dias atuais. 

BALBINO

As atividades produtivas, com ênfase na agricultura familiar acabam de existentes, também 

ganhar significativo incremento, com aporte técnico e a expansão da serão remodelados.

Ematerce – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Outra conquista 

Ceará. O anuncio foi feito durante recente visita do governador Cid Gomes, e n u m e r a d a  p e l o  

acompanhado do secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, Nelson p r e s i d e n t e  d a  

Martins e das Cidades, Camilo Santana ao escritório regional de E m a t e r c e ,  f o i  à  

Quixeramobim. Foi autorizada a abertura de mais sessenta e três escritórios a u t o r i z a ç ã o  d o  

da EMATERCE. A informação foi repassada com entusiasmo pelo governador para a 

presidente do órgão Engrº Agrº José Maria Pimenta durante entrevista a contratação através de concurso público, para 681 Agentes Rurais 

Rádio Difusora Cristal de Quixeramobim. Bolsistas, sendo 341 ainda esse ano e 340 em 2012. “Com essa 

Somente na região do sertão central do estado, serão instalados oito determinação e grande visão de homem publico, que tem o governador Cid 

novos escritórios, sendo eles nas cidades de: Milhã, Piquet Carneiro, Gomes, priorizando a revitalização e ampliando a assistência técnica, para 

Irapuan Pinheiro, Pedra Branca, Banabuiu, Ibaretama, Choró e Madalena. que estejamos mais presente no apoiamento as ações da agricultura e 

Esses escritórios serão equipados com o que existe de mais modernos em pecuária com ênfase na agricultura familiar, é motivo de comemoração para 

termos de equipamentos, mobiliários, computadores com conexão banda todos que compõe o segmento em nosso estado”, destaca Zé Maria 

larga através do cinturão digital, motocicletas e automóveis. Os escritórios já Pimenta.

Governador Cid Gomes revitaliza Ematerce 


