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Ofi cinas capacitam empregados em comunicação

A Assessoria de Comunicação (Ascom) realizou, nos dias 20 e 21 (terça e 
quarta) uma ofi cina de Media Training. O curso reuniu, ao todo, cerca de 25 
empregados das regiões Oeste (primeiro dia) e Leste (segundo dia). Como 
é a rotina de um veículo de comunicação, o que caracteriza as diferentes 
plataformas — rádio, TV, jornal, revista e internet —, critérios de noticiabilidade 
e dicas práticas sobre como se preparar para entrevistas foram alguns dos 
temas abordados. No próximo dia 5 (quarta), a Ascom vai ministrar a ofi cina 
para empregados do Escritório Central.

Para o presidente Roberto Carneiro, a atividade, que contou com o apoio 
da direção e da Gedin, é de fundamental importância, principalmente diante 
dos novos canais de comunicação que têm surgido. “Com essa capacitação, 
vamos enfrentar o desafi o de fortalecer a imagem da Emater-DF, tanto junto 
ao público rural quanto com a população urbana”, entende Roberto. 

Além dessas três primeiras turmas, a ofi cina será oferecida em 2019 
para mais empregados. A ideia é que todos os que possuem perfi l mais 
comunicativo participem para se capacitar no tema. 



Mais de 500 mulheres rurais se reúnem no 
VI Encontro Distrital

Na quarta-feira (28), o VI Encontro Distrital 
de Mulheres Rurais deve reunir mais de 500 
participantes. Além de atividades culturais e 
momentos de integração e lazer, o encontro vai 
abordar temas como educação, cidadania, saúde, 
alimentação segura, desenvolvimento e geração 
de renda. 

As atividades serão realizadas no Millennium 
Convention Center - Ascade (SCES Trecho 2, 
Conjunto 10, Lote 18), das 8h às 16h20.

O Distrito Federal possui diversifi cada produção 
agropecuária com grande presença das mulheres 
em atividades que agregam valor à produção, 

como na agroindústria e turismo rural.
“O encontro viabiliza a interação e a troca de conhecimento entre as 

participantes, favorecendo que novas habilidades e oportunidades de trabalho 
surjam a partir desse encontro”, explica a gerente de desenvolvimento 
sociofamiliar da Emater-DF, Selma Tavares.

Evento

Seminário interno tem data marcada

No dia  6 de dezembro (quinta-feira), será realizado o tradicional Seminário 
Interno da Emater-DF. 

O evento acontece no auditório da Câmara Legislativa, a partir das 8h, 
com confraternização e encerramento das comemorações dos 40 anos da 
empresa, com o lançamento de um livro. 

No período da tarde, haverá palestra motivacional e homenagens alusivas 
ao Dia do Extensionista Rural.

 

Agenda



A Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI) e 
a Assessoria da Ouvidoria da Emater-DF realizam, na próxima quinta-feira 
(29), às 10h, mais uma edição do Natal Legal. O evento faz parte do projeto 
de divulgação interna dos serviços da Ouvidoria, acesso à informação e 
cartas de serviços do Sistema Público da Agricultura. A cerimônia acontece 
no auditório do edifício-sede da Emater-DF. 

Ouvidoria realiza Natal Legal

Convite

Com o objetivo de promover momentos de lazer e interação a idosos 
do meio rural, as unidades da Emater-DF no PAD-DF, Jardim e Tabatinga 
promoveram um dia especial. 

Na sexta-feira (23), cerca de 60 idosos se reuniram no parque da 
AgroBrasília para participarem de dinâmicas, apresentações musicais, 
jogos e de mostra fotográfi ca. Também foram sorteados brindes como 
panela de pressão, garrafas térmicas, jarras, jogos de copos, bijouterias, 
utensílios de cozinha e bromélias doadas pela BromeliAgro - Roziron.

Encontro reúne cerca de 60 idosos

Interação



BRB aponta perspectiavas fi nanceiras para 2019

Quais as melhores maneiras de aplicar o dinheiro no próximo ano? Com 
uma análise bem fundamentada, é possível traçar panoramas do mercado 
fi nanceiro. Pensando nisso, o Banco de Brasília (BRB) realizou uma palestra, 
na terça-feira (27) pela manhã para empregados da Emater-DF no auditório 
do edifício-sede da empresa. A apresentação, feita pelo gerente-sênior da 
BRB-DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), Jared Capanema, 
reuniu cerca de 30 pessoas. 

Segundo Jared, o foco do cliente deve ser maximização dos ganhos 
em qualquer linha de investimento. “É essencial ter disciplina para evitar 
aventuras e respeitar o seu próprio perfi l”, observa. O gerente acrescenta 
que o brasileiro ainda não possui cultura de poupar e investir, o que está 
mudando aos poucos. “Vamos apontando os caminhos para que as pessoas 
possam aproveitar melhor seus ganhos”, conclui.

Para o presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, a palestra foi 
esclarecedora e didática. “É muito importante que tenhamos essas aulas 
de educação fi nanceira, que podem nos ajudar a equilibrar melhor nossas 
contas e, consequentemente, nossas vidas”, resume. 

Seu dinheiro



01 Emirton de Araújo Carvalho
01 Fernando Landim Brandão
02 Giselle Beber Canini
03 Alaete Rocha Mendes Lima
04 Heligleyson Borges Vieira
06 Desirée Duarte Serra
08 Camila Braz Ribeiral
11 Revan Geraldo Soares
12 Luciana Umbelino Tiemann
12 Maurílio Macedo
14 Soliene Partata Ramos
14 João Gabriel César Palermo
18 Dilson Resende de Almeida
18 Renato de Carvalho Lopes

21 Fernando Frazão da Silva
22 Alex dos Santos Jesuíno
22 Maria de Fátima Pereira
26 Heloisa Helena Rodrigues 

Gavião
26 Jurandi Pinto de Sousa
28 Douglas Mariz de Andrade
28 José Gil Soares de Morais
29 Francisca Dalva Soares

DEZEMBRO


