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A Gerência de Desenvolvimento Institucional (Gedin) divulgou, nesta 
sexta (3), a abertura do processo de seleção de pós-graduação 2018. As 
inscrições vão até o dia 31 de agosto (sexta-feira). 

Para a área de administração pública (área meio), são ofertadas três 
vagas de especialização / MBA e uma de mestrado; para Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater), são cinco vagas de especialização / MBA, 
duas de mestrado e uma de doutorado.

Os interessados devem escolher os temas aprovados pelo Comitê de 
Seleção Interna de Pós-Graduação (Cosip). Os editais com todos os 
critérios, temáticas, prazos e demais orientações podem ser acessados na 
extranet da empresa e no e-mail institucional. 

Estão abertas inscrições para pós-graduação



Quem gosta de produtos orgânicos, pães caseiros, plantas ornamentais 
e frutíferas, entre outras coisas rurais, precisa conhecer a Feira da Colônia. 
Promovida pela Emater-DF, em parceria com os produtores da região, a 
exposição acontece nos dias 04 e 05 de agosto, no Sítio Florida, localizado 
em Planaltina-DF, e este ano marca a abertura da temporada de visitas ao 
Circuito Rajadinha.

 A ideia da Feira da Colônia é apresentar aos visitantes os produtos que 
podem ser encontrados no circuito turístico, além de colocar o público em 
contato direto com quem produz. “Esse contato é interessante porque 
o público pode tirar suas dúvidas e conhecer a procedência do que está 
comprando e também o produtor rural ganha, porque se sente valorizado”, 
afirma a extensionista rural da Emater-DF, Zaida Regina.

 Quem deseja visitar a exposição pode começar o passeio pelo café da 
manhã Delícias da Roça, servido, de 7h30 às 11h, na Villa Garden. No 
espaço composto por cinco propriedades predomina o cultivo de plantas 
ornamentais e os panificados da produtora Aparecida Freiman. Já para 
quem prefere ir direto para a exposição, que acontece no Sítio Florida, além 
dos artesanatos, plantas e produtos orgânicos, tem opções de quitutes. A 
partir das 12h será servido o almoço no Restaurante Florida, no modelo 
self-service, por R$ 35,00 o quilo.

 A programação também inclui um mini tour gratuito a algumas das 
propriedades do circuito e oficinas sobre como cuidar orquídeas, rosa do 

Feira da Colônia abre temporada de visitas ao Circuito Rajadinha

Turismo rural



deserto e, para as crianças, oficina de argila. No domingo, a orquestra 
“Roda de Viola” se apresenta às 11h. Já na parte da tarde, às 16h30, 
haverá uma palestra sobre cervejas artesanais.

 
Como fazer sua horta orgânica
 
A chácara Vida e Luz promove no domingo (5), às 10h, a oficina de 

hortas orgânicas em pequenos espaços, hortas suspensas e composteira 
doméstica. “Essa oficina foi pensada para aquelas pessoas que se encantam 
com o que conhecem no circuito e querem montar também na sua casa”, 
explica Zaida Regina. Com mais de 20 anos de produção orgânica, José 
Pinheiro vai compartilhar sua experiência com os visitantes, em parceria 
com a Emater-DF e com a Thriade Consultoria.

 O período de visitas ao Circuito Rajadinha vai de 4 de agosto a 18 de 
novembro e deve ser agendado diretamente com o agricultor proprietário 
da chácara a ser visitada. Para mais informações procure o escritório da 
Emater-DF em Planaltina.

5ª Feira da Colônia
Data: 4 e 5 de agosto (sábado e domingo)
Hora: de 8h às 17h
Local: Sítio Florida – Núcleo Rural Rajadinha I, em Planaltina-DF
Entrada gratuita
Programação completa e como chegar: www.emater.df.gov.br



Eleito representante da agricultura familiar do Conselho de 
Administração do Parque Granja do Torto

O Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal 
se reuniu nessa terça-feira (31) para deliberar sobre a indicação de um 
representante da agricultura familiar para compor o Conselho de Administração 
do Instituto Parque Granja do Torto. A votação elegeu a agricultora familiar 
Adriana Fernandes. A representação está prevista no Decreto 39.226/2018, 
que regulamenta a Lei n° 1.998/2018 e define a composição desse conselho 
gestor.

O secretário de Agricultura Argileu Martins fez uma apresentação sobre 
a atuação e a gestão do Parque Granja do Torto, explicando inclusive as 
atribuições e os critérios para indicação do representante. “Ser um membro 
de Conselho de Administração significa que você responde pelas decisões 
tomadas ali”, explicou Martins. Após a explanação, a plenária foi aberta aos 
conselheiros, que tiraram suas dúvidas e deliberaram que o representante 
indicado deveria ser, necessariamente, um agricultor familiar.

Em seguida foram apresentados seis nomes: Adriana Fernandes, Helia 
Darc, Lucindo Alves, Marcelo Pereira, José Roberto Furquim e Murilo Almeida. 
Os conselheiros também deliberaram que o representante mais votado seria 
o indicado e o segundo mais votado seria o suplente. Após apresentação 
do currículo do candidato, a votação elegeu Adriana Fernandes como 
representante da Agricultura Familiar e Marcelo Pereira como seu suplente, 
ambos indicados pelo Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável para 
a composição do Conselho de Administração do Instituto Parque Granja do 
Torto.

A primeira reunião ordinária do Conselho de Administração do parque está 
agendada para a próxima segunda-feira (6), com a expectativa de aprovar o 
estatuto do parque. Após essa aprovação, o documento segue para publicação 
no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), formalizando, assim, a criação do 
Instituto Parque Granja do Torto, que estará pronto para iniciar suas ações. 

Representatividade



Conselhos de Administração e Fiscal têm novos membros

Gestão

Nessa segunda-feira (30), tomaram posse os novos conselheiros da 
Emater-DF. Aricenaldo Silva agora faz parte do Conselho Fiscal, enquanto 
Shogi Saiki e Derci Cenci integram o Conselho de Administração.

Para o presidente da Emater, Roberto Carneiro, “são pessoas qualificadas 
e bem representativas do setor agrícola do Distrito Federal”. 

A posse foi dada durante a 5ª Reunião do Conselho de Administração, que 
também tratou da ratificação do Código de Conduta, de Ética e Integridade; 
da Política de Porta-Vozes e do Regulamento de Licitações e Contratos. 
Esses documentos foram elaborados a partir das determinações da Lei 
13.303/2016.

Segundo o presidente do Conselho e secretário de Agricultura, Argileu 
Martins, “a lei prevê adequação das empresas estatais para maior 
transparência nas ações, além de maior agilidade e autonomia para compras 
e licitações”.

Roberto também apresentou as principais ações realizadas pela Emater 
por meio de contratos e convênios e as prioridades da atual gestão, como 
a implantação do plano de saúde.

Veja o perfil dos novos conselheiros na extranet ou no site da Emater-DF.



Emater-DF prestigia nova gestão do Conselho Federal

Economia doméstica

Aconteceu nessa quarta-feira (1) a posse da nova diretoria do Conselho 
Federal dos Economistas Domésticos. A Emater-DF acolheu o evento que 
contou com a presença do presidente e da diretora executiva da empresa. 
“Reconheço a importância deste momento e deste trabalho que abre 
as portas da família para a extensão rural”, destacou Roberto Carneiro, 
presidente da Emater-DF.

Dos 20 membros eleitos e suplentes, 12 são extensionistas rurais 
da Emater-DF. “Como profissionais da Economia Doméstica temos a 
responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento, a tecnologia e 
também ser acolhedoras, e isso a gente não pode perder”, elogiou Isabel 
Cristina Lima, diretora executiva da Emater-DF. 

Conheça os novos membros eleitos: Ana Paula Rosado, Daniela Borges 
Godinho, Eleutéria Guerra Pacheco Mendes, Hedaglacia Rodrigues de 
Andrade, Heloiza Helena Rodrigues Gavião, Joseane Lima Ferreira Lelis, 
Josenilson Guilherme Araújo, Maria de Lourdes da Silva Lima, Sandra Maria 
Evangelista Freitas, Sheila Maria Souza Nunes. Conselheiros suplentes: 
Elisangela Maria Lopes, Keila Soares Xisto de Souza, Luciana Xavier Ramos, 
Maria do Carmo Santos Barbosa, Marinet Merçon, Nailde Gonçalves da 
Silva, Selma Aparecida Tavares, Simone José Bernardo, Sônia Alves Lemos, 
Sônia Maria Ferreira Cascelli. 

Hedaglacia Andrade é a sucessora da ex-presidente Joana d’Arc Uchôa 



Bicicleta: uma alternativa de transporte saudável

Em 2002, ao completar 40 anos, o engenheiro agrônomo Marcos Maia 
decidiu adotar uma prática saudável: em vez de usar o automóvel, ele passou 
a ir para o trabalho de bicicleta. Na época, Marcos morava no Jardim Botânico 
e estava lotado no escritório local de Sobradinho. O percurso de 26km era 
feito em uma hora. Quatro anos depois, foi transferido para a sede e não 
abandonou as duas rodas: até hoje, mantém o hábito. 

“Os benefícios são vários: me sinto mais disposto a trabalhar, meu 
rendimento na empresa é melhor e economizo até R$ 200 em combustível”, 
conta o agrônomo, que atualmente coordena a Gerência de Agroecologia e 
Meio Ambiente (Geamb) da Emater-DF.

Morando no Lago Norte, Marcos conta que o trajeto de sua casa até a empresa 
soma 7km, que ele faz em 20 minutos. “Às vezes, o carro demora mais, por 
causa dos engarrafamentos”, afirma Marcos, que também é competidor — já 
participou de várias corridas e trilhas. 

De acordo com o professor de educação física Guilherme Sari, o ciclismo 
é uma atividade aeróbica. “Essa prática melhora a respiração e a circulação, 
queima gorduras e calorias, e, combinada com uma alimentação adequada, 
prolonga o tempo de vida. Só traz benefícios. Toda atividade física deve ser 
incentivada no ambiente corporativo, pois empregados sadios promovem um 
ambiente de trabalho sadio”, explica. 

Comportamento



Emater conhece experiências em qualidade de vida no trabalho

Bem estar

Integrantes do Programa Bem Viver 
no Trabalho (BVT) da Emater-DF têm 
realizado visitas a outras instituições para 
buscar inspiração, trocar experiências e 
articular ações relacionadas à qualidade 
de vida e bem estar no trabalho.

A Adasa foi a primeira a ser visitada. 
A instituição possui um Projeto de 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), 
que está em vigor desde 2017, para 
atender a seus 300 servidores e 
prestadores de serviço. Entre as ações 
já realizadas está a criação do Espaço do Servidor, que conta com refeitório, 
sala de leitura e de estar. Também foi contratada uma ampla pesquisa, sob 
a consultoria de especialistas da UnB, para subsidiar a implantação da 
Política de Qualidade de Vida, aprovada em junho de 2018. 

A Controladoria Geral do DF (CGDF) foi outro órgão visitado. “Ela 
mantém o Projeto de Vida e Bem Estar, que está alinhado ao planejamento 
estratégico institucional e inclui ações exitosas de valorização do servidor”, 
conta Maria Bezerra, integrante do BVT. São realizadas ações culturais, de 
saúde integral, ginástica laboral, gestão financeira pessoal, atividades de 
esporte e de integração e relacionadas à sustentabilidade. As atividades 
realizadas pelo QVT da Controladoria são viabilizadas por meio de parcerias 
com instituições públicas ou privadas. As “Sextas culturais” é um momento 
já estabelecido no calendário semanal da CGDF. No horário de 11h às 12h, 
são realizadas apresentações musicais, sarau, teatro e outras atividades 
de integração.

O Detran-DF, com cerca de 4 mil servidores, também foi visitado e 
apresentou suas ações. Na área de saúde, há uma equipe que visita e 
acompanha os casos de perícia médica. Também promovem a prática de 
esportes, ações de valorização do servidor e de responsabilidade social.

Atualmente, o GDF conta com uma Gerência de Qualidade de Vida no 
Trabalho, na Secretaria de Planejamento e Gestão, que vem realizando 
periodicamente encontros entre as instituições que promovem alguma 
ação, projeto ou programa no tema. “O objetivo é fortalecer e articular 
a implantação de ações de qualidade de vida no trabalho no GDF. Isso 
demonstra um alinhamento favorável para o planejamento de ações que o 
Programa BVT vem organizando na Emater-DF”, diz Maria.

Atualmente, fazem parte do BVT da Emater-DF Sheila Nunes (presidente), 
Maria Bezerra, Vinicius Vale, Roberto Bemfica, Yokowama Cabral, Cláudia 
Márcia Freitas, Daniele Amaral, Giselle Canini, Luzineide Alves e Luciano 
Mendes Vaz.



Atividades gratuitas estão disponívies

Saúde

A Secretaria de Saúde (ao lado do edifício sede da Emater-DF) realiza 
práticas de saúde voltadas ao bem viver aberto à comunidade.
Confira:

Terças e Quintas-feiras
15h20 - Laya Yoga

Quinta-feira
8h10 - Meditação e automassagem

Sexta-feira
8h - Tai Chi Chuan
16h - Hata Yoga


