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Com o objetivo de aperfeiçoar a liderança da empresa, a direção, em 
parceria com a Coordenadoria de Gestão e Modernização (Cogem) promove 
o Curso de Desenvolvimento Gerencial. Coordenadores, gerentes e possíveis 
substitutos participam de duas turmas, uma às terças e quintas que teve 
início no dia 23 e outra às quartas e sextas, que iniciou dia 24. O último 
curso gerencial fechado para a empresa foi realizado há mais de oito anos.

“Eu tive a oportunidade de fazer um curso dessa natureza, realizado 
pela Emater de Minas Gerais, que mudou bastante a minha forma de atuar 
gerencialmente falando” disse Roberto Carneiro, presidente da Emater-DF. 
Presente na abertura das turmas, o presidente falou das dificuldades que os 
líderes enfrentam na hora da tomada de decisão e na condução da equipe. 

Roberto também ressaltou os esforços realizados para a realização do 
curso, desde as ações da Gerência de Desenvolvimento Institucional (Gedin) 
até o empenho da direção para conseguir o recurso. “Felizmente estamos 
conseguindo realizar esse curso que, tenho certeza, suprirá as nossas 
expectativas”, afirmou. 

O curso terá seis encontros e trata assuntos como produtividade, gestão 
de equipes, negociação e gerenciamento de conflitos e comunicação 
interpessoal, entre outros. Esse conteúdo foi planejado de acordo com as 
necessidades apontadas pela pesquisa de clima organizacional da empresa 
e as demandas recebidas pela Gedin.  

“Preparar as pessoas para assumirem cargos de gestão sempre foi a 
preocupação de Gedin, porque isso impacta em aspectos como produtividade 
e alcance de resultados e, consequentemente, na sustentabilidade da 
empresa”, afirma Vinícius Vale, psicólogo e gerente substituto da Gedin. 
“Nosso objetivo é preparar nossos gestores principalmente para lidar com 
pessoas e, assim, extrair delas o potencial para os melhores resultados”, 
disse o psicólogo.

Emater-DF capacita gestores



Auditório de cara nova

Em breve, o auditório da Emater-DF estará em condições de receber os 
empregados em reuniões, oficinas, palestras e eventos comemorativos. 
A direção da empresa está empreendendo uma revitalização do espaço, 
que inclui a derrubada da divisória que separa as duas partes, higienização 
completa e desratização, manutenção do sistema elétrico, vedação de 
buracos e entradas de animais, dentre outras pequenas medidas que, com 
baixo orçamento, vão deixar o local confortável e seguro.

De acordo com o presidente Roberto Carneiro, a iniciativa engloba uma 
revitalização total do edifício-sede, que inclui a pintura, a instalação do 
laguinho com carpas, o plantio de hortências e gramado na área interna e o 
espaço de convivência dos empregados. “Com isso, vamos reforçar o nome 
da empresa, receber melhor nossos visitantes e proporcionar um ambiente 
mais confortável de trabalho, promovendo assim o bem-estar de todos”, 
vislumbrou.  

Segundo o engenheiro Juliano Lopes de Azevedo, com a revitalização, o 
auditório terá 375 m². “A ideia é ampliar e otimizar o espaço. Vamos instalar 
o data-show em outra posição, de forma que o local retomará sua forma 
original”, explicou. Os trabalhos estão sendo realizados por uma equipe 
cedida pela Secretaria de Agricultura (Seagri), por meio da Subsecretaria 
de Desenvolvimento Rural, sob a coordenação do agrônomo José Voltaire 
Peixoto. O eletricista Alex Jesuíno também está auxiliando a atividade, assim 
como os colaboradores da Funap.   

Revitalização



O presidente da Emater-DF, Roberto 
Carneiro, participou, no último dia 18 
(quinta-feira), de uma audiência pública 
na Câmara dos Deputados para apresentar 
o projeto do Centro de Excelência em 
Assistência Técnica, Extensão Rural, 
Agroecologia e Produção Orgânica (Capo) 
da empresa. Na ocasião, a bancada do 
Distrito Federal recebeu a defesa de 
projetos de outros órgãos da administração 
local. 

Segundo Roberto, os oito deputados federais vão estudar os projetos para 
decidir onde aplicar a emenda coletiva. “Cada parlamentar destina uma parte 
da sua cota de emenda para os projetos que o grupo escolher. Acreditamos 
que a construção do Capo, que será o nosso novo centro de treinamento, 
tem potencial para otimizar o trabalho da empresa e consolidar a Emater-DF 
como polo de capacitação e construção do conhecimento”, disse o presidente. 

O projeto do Capo foi elaborado pelo engenheiro agrônomo Almeri da 
Silva Martins. A previsão é um edifício de três pavimentos (térreo mais dois 
andares) que deverá ser construído em uma área próxima à Casa do Cerrado.

Emater-DF busca recursos para novas instalações

Articulação



Mulheres recebem orientação no Outubro Rosa 

Com o objetivo de apoiar a campanha de prevenção do câncer de mama, 
a unidade de Brazlândia da Emater-DF realizou uma ação de engajamento 
no escritório, no dia 18. 

Todos os colegas da unidade se vestiram de rosa e decoraram um espaço, 
na entrada do escritório, com informações sobre a campanha e como realizar 
o auto exame da mama. O mesmo ambiente conta com uma mesa de doces 
e pequenas etiquetas com a frase “A Emater Brazlândia apoia essa causa” 
em alfinetes, para que as pessoas possam aderir colocando em suas roupas 
e assim, divulgar a campanha.

Além disso, as produtoras que chegam ao local recebem uma orientação e 
são convidadas a usufruir do espaço. “Fizemos a campanha para incentivar 
as mulheres a se prevenirem da forma correta”, afirma Magali Fortes, a 
gerente do escritório. 

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização para alertar as mulheres 
e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. 

Prevenção



Produtores recebem curso de inseminação artificial

Melhorar a genética dos animais e, consequentemente, aumentar a 
produção: esse é o principal objetivo da inseminação artificial, técnica que 
foi ensinada a produtores das regiões do Gama, Jardim e Taquara, nos dias 
22, 23 e 26 de outubro.

O curso de inseminação artificial é uma iniciativa da Emater-DF em 
parceria com o Centro de Transferência de Tecnologias de Raças Zebuínas 
com Aptidão Leiteira (CTZL) da Embrapa. “A inseminação artificial promove 
um melhoramento genético a baixo custo para o produtor e de forma mais 
rápida. Entretanto, é importante não deixar de lado o manejo, a nutrição e a 
sanidade do rebanho”, explica a coordenadora do programa de bovinocultura 
da Emater-DF, Camila Braz Ribeiral.

As aulas contaram com conteúdo teórico e prático. Entre os benefícios da 
inseminação artificial estão: a melhoria do rebalho em menor tempo e com 
baixo custo; o controle de doenças causadas na monta natural; permite 
o cruzamento de fêmeas zebuínas com touros de raças europeias e vice-
versa; e elimina o custo e o perigo de manter um touro na fazenda.

Entretanto, o pesquisador da Embrapa, Carlos Frederico Martins, ressalta 
que é importante buscar sêmem de touros com informações genéticas já 
provadas e seguir as recomendações dos técnicos.

A Emater e o CTZL possuem parceria para o melhoramento genético do 
gado do DF. Além disso, há um tanque de sêmem que roda pelas regiões do 
DF.

Melhoramento genético



Gado de corte

Aconteceu em Brazlândia a Oficina de confinamento de bovinos

Diante da considerável queda na criação de gado leiteiro, alguns produtores 
têm migrado para a atividade de gado de corte, na região de Brazlândia. Diante 
desse cenário, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) 
promoveu, em sua unidade em Brazlândia, a Oficina sobre Confinamento de 
Bovinos. A atividade aconteceu no dia 24 de outubro e terá continuidade na 
próxima quarta-feira, dia 31. 

O evento foi programado para aqueles produtores de gado que já alimentam 
seus animais no cocho, no sistema de semi confinamento. “Nosso objetivo é fazer 
o aperfeiçoamento técnico daquilo que eles já fazem hoje de forma amadora e 
aumentar o nível de conhecimento específico em alimentação de bovinos por 
confinamento”, explica o extensionista rural Mário Paschoal, médico veterinário 
de Brazlândia. 

A oficina traz orientações sobre os diferentes modelos de produção de carne 
bovina, dicas para implantação e dimensionamento de um confinamento, além 
de referências sobre a gestão financeira. “Nenhuma atividade, por mais bacana 
que seja, se não der dinheiro, não vai se sustentar”, argumentou Ricardo 
Luz, zootecnista da Emater-DF convidado para ministrar parte da formação. 
Ele explicou que o valor de aquisição do boi magro é 70% do custo total da 
atividade, vindo em seguida os gastos com alimentação. “É essencial comprar 
bem”, afirma. 

O produtor Donizete Mariano Passos parabenizou a iniciativa. “Não existe 
muita informação nessa área”, disse ele e aproveitou para tirar suas dúvidas 
sobre a alimentação de seus animais. Outros produtores também fizeram 
perguntas sobre essa questão. “Não existe receita de bolo”, destacou Ricardo 
Luz. “É preciso ver o perfil do seu gado, conhecer o que está disponível em sua 
propriedade para formular a dieta adequada”, disse o especialista.   



Nutrição

Alimentação adequada aumenta produção de leite

A alimentação adequada, aliada a fatores como manejo, genética e 
sanidade, são os pilares de uma produção robusta de leite. Esse foi o foco 
da palestra ministrada pelo engenheiro agrônomo e nutricionista Alexandre 
Pedroso, na quinta-feira (25), no Centro de Comercialização e Capacitação 
(CCC). O evento, promovido pela Gerência de Agropecuária (Geagr), reuniu 
mais de 30 extensionistas de todos os escritórios da empresa.

De acordo com Alexandre, o único caminho para a rentabilidade do negócio 
é o bem-estar animal. “Uma boa produtividade de leite depende diretamente 
da alimentação oferecida às vacas”, apontou. Alexandre mostrou, com 
tabelas nutricionais, que é possível chegar a uma média de 18 mil quilos 
de leite por ano por animal — uma impressionante marca de quase 60 
quilos por dia. “Se a vaca seleciona o alimento, separando partes que não 
aproveita, significa que a dieta não está adequada, ocasionando perda de 
produtividade”, acrescentou.

Para a coordenadora do Programa de Bovinocultura da Emater-DF, Camila 
Ribeiral, a capacitação dos extensionistas abre um leque de benefícios não 
só para os profissionais como para os produtores. “Quando nossos técnicos 
absorvem mais conhecimento, eles se sentem motivados para compartilhar 
com os produtores rurais. Assim, todos ganham”, concluiu.



Solenidade

Parque Granja do Torto recebe cessão de direito 
de uso do terreno

Foi assinado nessa sexta-feira (26) o instrumento de transferência de 
gestão da área do Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto que 
pertencia à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e passa a pertencer 
à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural do Distrito Federal (Seagri-DF). A assinatura aconteceu na Associação 
de Criadores do Cavalo Crioulo do DF (ACCCDF), que fica nas dependências 
do parque. Além dos integrantes do Sistema Agricultura, o evento contou 
com a presença do secretário da Casa Civil Sérgio Sampaio, do presidente 
da Terracap Júlio César Reis, de representantes das associações de criadores 
de cavalos e outras autoridades.

“Estou alegre em conseguir fazer mais essa entrega e de algo construído 
por muitas mãos, principalmente as mãos do setor produtivo”, afirmou o 
secretário de Agricultura Argileu Martins. O documento tem a vigência de 
30 anos, prorrogáveis por mais 30 anos. Para a ex-presidente da ACCCDF, 
Rita de Cássia Souza, foi um momento de grande importância para todos 
os amantes do parque. “Eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas 
que acreditaram nesse projeto e que acreditam no nosso parque. Esse é o 
melhor parque do Brasil”, afirmou Rita de Cássia.  

O evento terminou com um almoço oferecido pelas associações de criadores 
de cavalos. 
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Aniversariante
Nadja de Moura Pires Oliveira

Heligleyson Borges Vieira
Lívia Veríssimo Magalhães

Jair Moraes Tostes
Paulo Fernando de Siqueira Gaudio

Edilson Pereira Galvão Júnior
Fábio Pinto Matos

Letícia Pastor Gomez Matinez
Márcia de Sousa Veras

Maria das Dores Viana de Castro
Lucas Pacheco Máximo de Almeida

Alessandro Barbosa Casado
Lídia Rodrigues Ferreira Jardim

Raquel Ivanicska Soriano de Melo
Waldevina Rodrigues M. Castro
Joel Antunes Baptista Pereira

Fredson Rodrigues Silva
Daniel Rodrigues Oliveira

Fábio Roberto Teixeira Costa
Saturnino Soares da Silva
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