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GDF está 100% digital

O Governo do Distrito Federal (GDF) implantou, nesta terça-feira (12), 
o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em todos os 92 órgãos da 
administração. A partir de agora, toda a documentação oficial das empresas 
públicas, secretarias, administrações regionais e autarquias é tramitada 
por meio digital. Em cerimônia de “virada de chave” no auditório da Escola 
de Música de Brasília (EMB), na Asa Sul, 100% do GDF aderiu ao sistema.

De acordo com o governador Rodrigo Rollemberg, a ferramenta possibilita 
economia, agilidade e rastreabilidade. “É a modernização do serviço público”, 
comemorou. Já o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Renato 
Brown, entende que o maior ganho é a velocidade com que os processos 
são tocados. “Cada tramitação demorava até 48 horas. Hoje, diminuímos 
bastante o tempo”, observou.

Atualmente, 126 mil servidores do GDF estão cadastrados para utilizar o 
sistema, além de 10 mil usuários externos. A implantação do SEI implicou 
em uma economia de aproximadamente R$ 2 milhões por ano com papel 
— sem contar o corte de gastos com combustível, tinta de impressora, 
grampos, clipes, malotes etc. 

O Corpo de Bombeiros foi o primeiro órgão do GDF a utilizar o SEI. Na 
Emater-DF, a virada de chave do sistema ocorreu em 23 de janeiro de 
2018. Desde então, todos os processos iniciados estão sendo tramitados 
via digital.

O evento foi aberto com apresentações musicais feitas por estudantes e 
professores da Escola de música.   



Com o objetivo de criar uma ponte entre os agricultores e a 
população urbana de Brasília, a Emater-DF convidou produtores para 
comercializarem seus produtos na segunda edição do Eixão Agro, realizada 
no último domingo (10) no Eixo Norte. Mais de 50 produtores rurais do 
Distrito Federal e Entorno apresentaram e comercializaram hortaliças 
tradicionais, orgânicos, flores, produtos agroindustriais e artesanatos. 
 “Essa é uma oportunidade que a área rural tem para escoar 
seus produtos e também de incentivar a produção associada ao 
turismo”, disse a gerente de Desenvolvimento Sócio Familiar da 
Emater-DF, Selma Tavares. O produtor do núcleo rural Rajadinha 
I e participante do Circuito Rajadinha, Carlos Freiman, esteve no 
evento com uma mostra de sua produção de plantas ornamentais.  
Também pela primeira vez no evento e bastante animada, Claudete 
Payão, produtora do núcleo rural de Taquara, levou produtos de 
sua agroindústria, como polpa de pimenta malagueta, páprica 
picante e geleias de pimenta e cagaita. “Fico muito feliz de 
poder apresentar para a população de Brasília meus produtos”. 
 O evento foi realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do 
Distrito Federal (Fape-DF) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-
DF), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater-DF), Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (Seagri-DF) e as Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-
DF).

Eixão Agro promove interação entre produtores rurais 
e consumidores da cidade

Comercialização





 A Emater-DF prossegue, neste 
mês de junho, com a oferta de 
cursos voltados para o público 
urbano. Produtos sem lactose e 
sem glúten e desossa de frango são 
as oportunidades para quem quer 
aprofundar seus conhecimentos 
ou aprender sobre o preparo de 
alimentos com qualidade e segurança.  
 Os cursos são oferecidos pela 
equipe do Centro de Capacitação 
Tecnológica e Desenvolvimento Rural (Centrer) da Emater-DF, sendo o de 
produtos sem lactose e sem glúten ministrado pela nutricionista Danielle 
Amaral e o de desossa de frango pelo técnico em agroindústria Flavio 
Bonesso. As vagas são limitadas e a inscrição é feita no Centrer pelo valor 
de R$ 200.

Capacitação para todos

Público Urbano

Em clima de Copa do Mundo

Copa

A unidade local da Emater-DF no Gama já entrou no clima de Copa: A 
equipe se uniu e enfeitou o escritório para garantir a animação e a torcida. 
Rumo ao Hexa!




