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Nova diretoria da Asser toma posse

A nova diretoria da Associação dos Servidores da Emater-DF (Asser) tomou 
posse na quarta-feira (29), durante assembleia da entidade, realizada na 
Casa do Cerrado. Na ocasião, os empregados filiados à associação aprovaram 
as contas do biênio 2016 – 2018 e autorizaram, ainda, o Sindicato dos 
Servidores (Sindser) a ingressar na justiça trabalhista com a ação que ajuíza 
o dissídio coletivo da categoria.

Durante o evento, o novo presidente, Bruno Aquino, afirmou que pretende 
continuar a luta por melhoria das condições de trabalho dos empregados. 
“Os desafios são grandes, mas sei que posso contar com a colaboração 
de todos”, vislumbrou. Já o ex-presidente, Antônio Dantas, agradeceu 
o apoio recebido pelos colegas e pela direção da empresa. “Passamos 
momentos muito difíceis e tensos, e sei que podemos avançar na nova 
gestão”, ponderou. O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, reafirmou 
a disposição em contribuir com a Asser. “Nosso objetivo é trabalhar sempre 
juntos”, destacou.

Após a assembleia, os empregados participaram de um churrasco de 
confraternização. 
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Diretor de Cultura: Pedro Ivo Braga Passos
Diretora de Saúde: Karina Leite Miranda
Diretor de Esportes: Arley Correia da Silva



Direção da Emater-DF realiza reunião gerencial

A direção da Emater-DF realizou, no dia 24 de agosto, sua reunião gerencial 
com a presença dos coordenadores, gerentes da central e dos escritórios 
locais. O encontro aconteceu no auditório do Centro de Capacitação e 
Comercialização da Agricultura Familiar (CCC) e teve uma dinâmica diferente, 
com a realização de um painel com vários temas importantes para reflexão 
sobre o atual cenário para a extensão rural do Distrito Federal. 

Além disso, a reunião também trouxe os desafios e realizações das áreas 
de Comunicação Social e Comunicação Rural e o nivelamento de informações 
das ações desenvolvidas pela direção e suas coordenadorias. “Tivemos a 
condição de planejar uma reunião mais leve, com uma dinâmica diferente, 
mais com reflexões e troca de experiências e vivências”, explicou a diretora 
executiva da Emater-DF, Isabel Cristina Lima. 

O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, realizou uma palestra para 
tratar dos cenários e perspectivas da agricultura do Distrito Federal como 
um todo e da extensão rural. “Queremos contribuir para um processo mais 
sistematizado de discussão para que possamos direcionar nosso trabalho 
para o que de fato é importante”, afirmou o presidente. 

Roberto falou sobre os riscos na agricultura e pontuou a importância de nos 
preocuparmos com as mudanças socioeconômicas e espaciais da agricultura. 
Falou também sobre agregação de valor na produção agrícola, sobre estudar 
os novos padrões tecnológicos e o que interessa a cada região, e sobre a 
importância da organização social. “É preciso que a gente avance”, destacou 
o presidente da Emater-DF.

A reunião  também contou com um painel de debates em que participaram 
os extensionistas Fabiano Carvalho, Luciano Mendes e Sheila Nunes, além 
do presidente Roberto Carneiro. Após as apresentações, foi aberta a fala aos 
demais colegas para dúvidas e contribuições.  “Vemos que trabalhar com a 
ideia de especialistas é um formato que precisamos pensar e estruturar”, 
afirmou a coordenadora de operações, Luciana Tiemman.

Gestão



Reunião do CDRS discute programas 
e credencia instituição de Ater

A 4ª reunião do Conselho do Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), 
realizada na sexta-feira (31), teve em sua pauta a avaliação do programa 
“Porteira para Dentro”, o credenciamento da instituição de Ater Aldeia Mundo 
Ltda, a distribuição de sementes de milho e feijão da Conab e a indicação de 
representante para o Conselho de Administração do Parque Granja do Torto.

O programa “Porteira para Dentro” começou a atuar na região do Paranoá 
e já tem 113 horas de trabalho dos maquinários da Seagri. A melhoria das 
estradas internas das propriedades contribui para conservação do solo e da 
água. A ação também tem gerado economia para os agricultores, já que 
se fossem contratar o serviço, pagariam R$ 220 por hora. A próxima etapa 
inclui propriedades de São Sebastião.

Outro destaque da reunião foi a deliberação do credenciamento da instituição 
de Ater “Aldeia Mundo Ltda”, que já desenvolve ações em outros estados. 
A solicitação para credenciamento é feita via Anater, que depois encaminha 
para deliberação do conselho estadual/distrital. A instituição cumpriu todas 
as exigências previstas em lei e o processo para credenciamento pode ser 
acessado pelo SEI (0070.00014811/2018-74).

Como representante da agricultura familiar no Conselho de Administração 
do Parque Granja do Torto, foi eleito José Roberto Furquim como titular e 
Marcelo Pereira da Silva como suplente.

Deliberação



Ambiente mais saudável

A Vila do Jardim, na sede do núcleo rural Jardim II (região administrativa 
do Paranoá), tem cerca de 500 habitantes. Distante 85km do Plano Piloto, 
a comunidade não possui sistema de esgoto. De olho nessa demanda, a 
Emater-DF ofereceu, no sábado (18), uma Oficina de Saneamento Rural. 
O objetivo era mostrar aos moradores como construir, de forma simples e 
barata, uma caixa de gordura ecologicamente correta e, assim, proporcionar 
mais conforto e saúde às famílias. 

Segundo o médico veterinário Iran Dourado, do escritório da Emater-DF no 
Jardim, a atividade teve o objetivo de educar a população sobre como tratar 
melhor a água de rejeito das casas, evitando doenças e contaminação. “Uma 
das exigências das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) é a construção dessas 
caixas de gordura, que, junto com várias outras medidas que já trabalhamos 
junto aos agricultores, garantem a produção de alimentos limpos, seguros 
e saudáveis, além de proporcionar um ambiente mais adequado aos 
trabalhadores e suas famílias”, explica Iran. 

As BPAs são um cojunto de práticas adotadas pelos produtores rurais que 
compreendem desde o manejo correto do solo e da irrigação no cultivo até a 
higiene na manipulação dos alimentos, passando pelas condições adequadas 
de transporte e armazenamento. A prática é largamente difundida na zona 
rural do Distrito Federal, graças à consciência dos agricultores e ao trabalho 
de orientação realizado pela Emater-DF. 

Jardim — O nucleo rural Jardim II é um dos pontos mais distantes do 
centro de Brasília. A comunidade se caracteriza pela produção de hortaliças, 
frutas e grãos. A sede do núcleo fica a 5km da divisa do Distrito Federal com 
Minas Gerais. 

Saneamento



Extensionistas da área animal discutem  
bovinocultura de corte no DF

Capacitação

Vinte e oito técnicos da Emater-DF, entre veterinários e zootecnistas, 
participaram na sexta-feira (31) da Prosa Técnica sobre criação de bovinos 
em confinamento intensivo. 

Maximiliano Cardoso mostrou a potencialidade desse sistema de criação. 
Ricardo Luz mostrou a importância de fazer uma boa compra de matrizes 
e um bom manejo para que a atividade seja rentável. Douglas Mariz 
apresentou as vantagens e desafios do sistema de confinamento.

Já Camila Ribeiral trouxe informações sobre sanidade animal, que 
preventivamente representa 1% do custo de produção, mas se não for 
feito um acompanhamento, pode causar um enorme prejuízo na criação.  
“Não é um assunto que a gente usa cotidianamente, mas temos produtores 
de corte e produtores de leite com gado cruzado pra corte como alternativa 
de renda, então é importante a gente se atualizar pra atender melhor no 
campo” afirma Adriana Lélis, veterinária da Emater em Tabatinga. 

Na parte da tarde os técnicos fizeram a parte prática conhecendo o 
confinamento da fazenda Brejão no Núcleo Rural Jardim.



Saúde

Dia Especial da Mulher movimenta comunidades rurais

Dinâmicas de grupo, troca de produtos e muita integração: assim foi o 
1º Dia Especial da Mulher, organizado pela Emater-DF, com agricultoras de 
regiões rurais de São Sebastião e Paranoá. O evento reuniu mais de 70 
mulheres, com participação de técnicas dos escritórios da empresa em São 
Sebastião e nos núcleos rurais Jardim e PAD-DF. 

De acordo com a técnica em agroindústria Yokowama Cabral, o objetivo 
do encontro foi trabalhar o relacionamento em grupo. “A maioria dessas 
mulheres fica muito tempo em casa e quando saem, é para vender os 
produtos na feira ou resolver problemas. Com essa atividade, criamos um 
momento só delas, de lazer, entretenimento e reflexão”, explica. 

Dinâmicas para trabalhar a auto-estima, troca de conhecimentos, 
distribuição de aromatizadores como lembrança e um belo almoço preparado 
pelas extensionistas dos escritórios: esse foi o resumo do encontro. “Com essa 
ação, a extensão rural trabalha o gênero, que é uma demanda importante 
das comunidades rurais”, avalia Yokowama.  



Agricultores do assentamento Nova Camapuã receberam, nesta quinta-
feira (23), equipamentos de combate a incêndios. Abafadores e bombas 
costais vão ajudar os habitantes da comunidade, localizada na zona rural 
de São Sebastião, a diminuir as ocorrências de fogos, que prejudicam não 
só as matas mas também as lavouras da região. A entrega foi feita por 
representantes da Emater-DF, Secretaria do Meio Ambiente e Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com o presidente da Cooperativa Agrícola de Nova Camapuã, 
Joel Luz, os incêndios ocorrem todos os anos, nesta época de seca. “É comum 
perdermos a plantação e animais. Além disso, as cinzas que ficam no ar 
invadem as casas e trazem prejuízos à saúde, principalmente das crianças 
que sofrem com problemas respiratórios”, relatou. “Esses equipamentos vão 
ser úteis no combate ao fogo quando estiverem no início, evitando que o 
prejuízo seja maior”, completou Zânio Estácio, secretário da cooperativa.

Antes de receber os equipamentos, membros da comunidade participaram 
de um curso oferecido pelo Corpo de Bombeiros, onde tiveram noções de 
prevenção aos fogos. A demanda partiu da própria comunidade. No início de 
setembro, agricultores do núcleo rural Pipiripau (região administrativa de 
Planaltina) participarão da mesma oficina. 

De acordo com a engenheira ambiental Anne Caroline Borges, da Emater-
DF, a ação integra o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, 
coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente do DF e que reúne 17 
instituições. “Esperamos que a iniciativa do Nova Camapuã possa despertar 
o interesse de outras comunidades atendidas pela Emater-DF”, observou.

O assentamento Nova Camapuã possui 19 famílias. A comunidade produz 
hortaliças, que são comercializadas principalmente nas feiras de São 
Sebastião. 

Comunidade recebe equipamentos de combate a incêndios

Segurança



Empregados recebem equipamentos de proteção

Cipa

Nesta segunda-feira (27), a 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) promoveu 
a entrega de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) a todos 
os extensionistas, juntamente com a 
capacitação sobre o uso correto do 
equipamento, primeiros socorros, 
entre outras palestras, no Centro 
de Comercialização e Capacitação 
(CCC). Entre os equipamentos 
entregues estão jalecos, macacões, 

perneiras, calçados, botas, chapéus e protetor solar. 
A compra dos equipamentos pela Emater-DF e a realização da capacitação 

cumpre exigência da Norma Regulamentadora 5 (NR 5) e demonstra 
preocupação da direção com bem-estar dos empregados.

Também foram realizadas atividades de integração, exercícios físicos, 
bazar de consumo consciente, entre outras. 



Seminário discute produção de hortaliças leguminosas

O panorama e as tendências da cadeia produtiva de leguminosas no País 
foram discutidas durante o II Seminário sobre Hortaliças Leguminosas, 
realizado pela Embrapa Hortaliças em parceria com a Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), nesta quinta e sexta-feira (30 e 31).

O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, acredita que “a participação 
da empresa em eventos desse tipo é importante para nos manter inseridos 
e atualizados sobre as temáticas apresentadas, bem como para prospectar 
demandas e analisar cenários”.  Na abertura do evento, Roberto lembrou que, 
em 2016, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO) instituiu o Ano Internacional das Leguminosas com objetivo de 
conscientizar sobre os benefícios nutricionais das leguminosas e importância 
na produção sustentável de alimentos. “A agricultura se pauta pelo consumo 
de alimentos. Há um processo de conscientização e busca por alimentação 
saudável e, ao incentivar o consumo, surge uma nova demanda para os 
agricultores. E cabe à Emater, em parceria com a Embrapa, apresentar aos 
produtores alternativas de cultivo dessas hortaliças leguminosas, capacitar e 
implementar unidades demonstrativas”, disse.

Para o secretário de Agricultura, Argileu Martins, o DF é privilegiado por 
ter uma série de centros de pesquisa da Embrapa, além de instituições como 
a Emater e Seagri, que atuam em parceria, fazendo com que a capital seja 
a vitrine do Brasil. “Eventos como esse são uma demonstração de que a 
Embrapa oferece respostas e oportunidades para o setor”.

Além da discussão sobre o cenário socioeconômico da produção de 
leguminosas, o evento contou com apresentação de novo material de grão-
de-bico, a cultivar BRS Toro, visita a campo de experimentação e de produção 
de lentilha, ervilha verde e grão-de-bico.

Conhecimento
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Aniversariante
Jandira Martins Ramos

Mateus Miranda de Castro
Fabiano Ibraim Regis Carvalho

Luciana da Silva
Cleison Medas Duval

Adriana Souza Nascimento
Osvaldo Leite Ribeiro

João de Deus Abreu Soares
Sizelmo da Silva Santana

Roseli Garcia Medeiros C. Oliveira
Bruno Caetano Figueiredo Silva

Lidiane de Matos Pires
Josué Mendes do Amaral
Elisa Ribeiro da Cunha

Eduardo Wagner Damasio da Silva
Pedro Guerra Kosinski

Joseane Lima Ferreira Lelis
Priscylla Pereira Baracat

José Carlos Carvalho
Adriana Rodrigues Zica

Clarice Gomes de Matos Rodrigues
Kleiton Rodrigues Aquiles
Vanessa Lira S.F. Bernardo

Paulo Henrique de Melo Alvares
Arlei Corrêa da Silva

Edna Maria Luiza da Silva
Zilçon Roberto Vinhal

Roberto Bemfica Rubin
Marconi Moreira Borges

Aurelina Viana A . dos Reis

Aniversários


