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Começou a Avaliação de Mérito 2018

A Avaliação de Mérito da Emater-DF de 2018 vai até o dia 30 de outubro. 
O objetivo é mensurar o comportamento de cada empregado em relação ao 
seu trabalho, por meio de sua autoavaliação e da avaliação feita pela chefia 
imediata.

O processo de avaliação deve ser feito por meio de link disponibilizado na 
página principal da extranet (http://extranet.emater.df.gov.br/).  

Antes de iniciar a avaliação, é obrigatória a leitura dos manuais e 
roteiros disponibilizados na página.  Após o preenchimento das avaliações, 
os formulários de devem ser encaminhados via SEI à Gerência de 
Desenvolvimento Institucional (Gedin).

Para acesso à avaliação, cada empregado deverá preencher os seguintes 
dados:

Login: nome.últimonome
Senha: matrícula sem o hífen

Lembramos que para ter acesso à extranet, é preciso digitar o login 
(ematerextra) e a senha (extra122).

Dúvidas sobre a avaliação podem ser sanadas com a Gedin (3311-9343).



Serviço

Emater-DF vai lançar catálogo de feiras

Um trabalho desenvolvido pelo Escritório de Comercialização (Escom) 
mapeou mais de cem feiras entre orgânicas e convencionais em todo o Distrito 
Federal. Foram visitadas todas as regiões administrativas e catalogadas feiras 
livres e permanentes que trabalham com hortifrutigranjeiros. A iniciativa, 
pioneira em Brasília, deve qualificar ainda mais as informações da empresa 
em relação à última ponta da cadeia produtiva — a comercialização — e 
aproximar a extensão rural do público urbano.

Para o presidente Roberto Carneiro, a diversidade cultural de Brasília 
valoriza as feiras populares, que são tradição em todo o país. “Na capital, o 
urbano e o rural se misturam, criando uma oportunidade ímpar para a Emater-
DF. Geralmente, trabalhamos por demanda, mas nesse caso, podemos nos 
antecipar, aprofundando o conhecimento e aprimorando as informações”, 
observou.

De acordo com o gerente do Escom, Blaiton Carvalho, o mapeamento foi 
feito nos meses de julho e agosto deste ano. “A partir de agora, precisamos 
definir que estratégias usar para trabalhar com esse público e com que 
frequência vamos atualizar esses dados”, apontou. 

O mapeamento, coordenado pelo servidor Marcelo Costa, está todo 
referenciado e deve ser divulgado em breve pela Emater-DF. Para o 
extensionista Sérgio Orsi, assessor especial da presidência, a comercialização 
é o que dá sustentabilidade à produção de alimentos. “Essa atividade promove 
a marca e aumenta a renda do produtor”, afirmou. 

Feiras no DF
Convencionais: 64 
Orgânicas: 65 
Total: 129



Palestra orienta futuras mamães no Pipiripau

Cerca de 20 mulheres do núcleo rural Pipiripau participaram, na segunda-
feira (1), de uma palestra sobre alimentação na gestação. A atividade, 
conduzida pela nutricionista Danielle Amaral, do Centro de Capacitação 
Tecnológica e Desenvolvimento Rural (Centrer) da Emater-DF, foi realizada 
em parceria com a Secretaria de Saúde. As mulheres das famílias rurais da 
região estão grávidas e fazem o acompanhamento pré-natal na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 16, no Pipiripau.

Durante a atividade, Danielle explicou que é possível reduzir o desconforto 
da gestação por meio de uma alimentação equilibrada. “A gravidez produz 
alterações hormonais no organismo da mãe e, uma dieta adequada evita 
o surgimento de diabetes, hipertensão e aumento excessivo de peso, por 
exemplo”, enumerou. 

A nutricionista observou ainda que uma alimentação saudável evita o uso 
de medicamentos para reduzir os sintomas da gestação. “Remédios podem 
trazer danos à mãe e ao bebê. Alimentos ricos em ferro e cálcio garantem, 
de forma natural, a saúde durante o período”, ponderou Danielle. 

A técnica lembrou ainda que um dos papeis da Emater-DF é garantir a 
segurança alimentar e nutricional das populações. “Esse preceito, inclusive, 
está na nossa missão”, recorda. A palestra foi organizada pelo escritório da 
empresa no Pipiripau. A extensionista Vera Oni preparou lembranças para 
as futuras mamães. 

Alimentação saudável



Agrofloresta é tema de oficina em assentamento

Famílias do projeto de assentamento Vereda II, atendidas pela equipe 
da Emater-DF em Padre Bernardo (GO), participaram de uma oficina de 
agrofloresta, realizada no dia 25 setembro.

A atividade foi conduzida pela coordenadora de agroecologia, Roseli Garcia, 
com o objetivo de atender à demanda de um grupo de produtores. “O projeto 
de assentamento tem uma área de reserva coletiva, onde já trabalhamos com 
extrativismo do baru,  de modo ainda tímido, mas que já vêm trazendo renda 
para as famílias”, conta a gerente da Emater-DF em Padre Bernardo, Keila 
Soares. Segundo ela, o sonho das famílias é transformar suas propriedades, 
tornando-as sustentáveis, buscando uma agricultura limpa e de equilíbrio 
com o meio ambiente.

A oficina contou com parte teórica, onde foram apresentados os conceitos 
e métodos sobre agrofloresta e também com a parte prática, com caminhada 
na propriedade, definição de área a ser trabalhada, identificação das espécies 
de plantas e tipos de culturas a serem trabalhadas. 

Agroecologia



Extensionistas participam do Aquaciência

Capacitação

Entre os dias 17 a 21 de setembro, a Emater-DF encaminhou 16 
extensionistas para o Congresso Brasileiro de Aquicultura e Biologia 
Aquática - o Aquaciência. Este ano, o encontro foi realizado em Natal (RN) 
e teve como tema “Um olhar para a Inovação”. Em sua oitava edição, o 
Aquaciência se consolidou como um dos maiores eventos técnico-científicos 
de Aquicultura e Biologia Aquática do mundo. A última participação da 
Emater-DF aconteceu em 2014, em Foz do Iguaçu (PR).

A excursão está dentro do plano de capacitação da empresa e é resultado 
do convênio com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (Sead).  

Os técnicos da Emater-DF participaram de minicursos, palestras e paineis 
de discussão, além de visitas técnicas a propriedades da região, com o 
apoio da Emater-RN. O principal objetivo da viagem foi aperfeiçoar o 
conhecimento dos extensionistas rurais para melhorias no atendimento aos 
produtores de todas as unidades a Emater-DF. Assim, no dia 23 de outubro 
será realizada uma prosa técnica para socializar com os demais colegas da 
empresa a experiência adquirida nesse evento. 



Três extensionistas rurais 
da Emater-DF participaram 
do Seminário sobre Produção 
Agrícola e Desenvolvimento 
Pesqueiro para os Países 
Lusófonos, em Wuxi, na 
China. O evento aconteceu 
entre os dias 29 de agosto a 
18 de setembro e foi realizado 
em cooperação técnica com 
o Centro de Pesquisa de 
Pescas em Água Doce da 
Academia Chinesa de Ciências da Pesca (FFRC) e patrocinado pelo Ministério 
do Comércio da República Popular da China. 

Durante o seminário, os colegas Fábio Rodrigues, Cláudia Coelho e Michelle 
Costa conheceram as províncias de Jiangsu, Xangai, Anhui e Shanxi, onde 
visitaram parques de pesca, pesqueiros e departamentos de pesquisa, 
educação e promoção. As visitas também proporcionaram o intercâmbio com 
aquicultores e funcionários de base e de gestão empresarial. 

Para Michelle Costa, a viagem deu uma visão sobre o que pode ser implantado 
no Brasil com as devidas adaptações e investimentos em tecnologias. “O 
seminário proporcionou amplo conhecimento sobre o aproveitamento da água 
em produções consorciadas agricultura/aquicultura”, disse a zootecnista da 
Emater-DF. “Pudemos conhecer o cultivo de peixes, camarões e caranguejos 
em consórcio com o arroz, entre outros”, afirmou. “Também conhecemos 

alguns sistemas de 
tratamento e purificação 
de efluentes para reuso 
em produções intensivas”, 
completou Michelle.

Ao total foram 20 dias de 
viagem com aprendizados, 
descobertas e trocas 
culturais. 

Visita à China promove troca de experiências 

Intercâmbio



Núcleo Rural Capão da Onça recebe Dia Especial  
de Saúde do Trabalhador Rural 

Saúde

Cinquenta agricultores e tra-
balhadores rurais do Núcleo Rural 
Capão da Onça, em Brazlândia, 
participaram do Dia Especial de 
Saúde do Trabalhador Rural, no dia 
25 de setembro. A ação, realizada 
em parceria entre a Emater-DF em 
Brazlândia e a Secretaria de Saúde, 
promoveu a realização de exames 
toxicológicos e de palestra sobre o 
uso adequado de agrotóxicos.

O objetivo da ação é detectar a 
existência de casos de contamina-
ção por insumos químicos e preve-
nir os agricultores e trabalhadores 
quanto a essas questões. Assim 
que os resultados estiverem pron-
tos, será marcada a entrega dos 
exames para os agricultores. Em 
caso de alterações em algum teste, o agricultor será encaminhado às uni-
dades de saúde para tratamento e acompanhamento.


