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Conheça os limites de ação durante a época das eleições

Está chegando o período eleitoral e com ele, chegam também as dúvidas 
sobre o que podemos e o que não podemos fazer. Para esclarecer algumas 
dessas questões, o Governo de Brasília disponibilizou o Manual de Orientação 
de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos. O objetivo é auxiliar a entender 
a aplicação do Decreto nº 38.800, de janeiro deste ano. 

O manual começa explicando quem são considerados agentes públicos. 
Além dos servidores, são também os agentes políticos e os particulares em 
colaboração, como prestadores de serviço, requisitados e estagiários. 

Segundo a norma, é proibido ceder ou usar bens móveis ou imóveis, 
materiais e serviços da Administração Pública bem como agente público 
não licenciado em benefício de candidato, partido político ou coligação. 

Isso significa que não se pode usar carro, celular, computador ou auditório 
da empresa para nenhuma atividade relacionada à campanha eleitoral.  
 Também não é permitido usar vestes ou acessórios ostentando 
propaganda eleitoral de candidatos, partidos ou coligações, durante o período 
em que estiver no exercício das atividades funcionais. “Fora do expediente, 
porém, é permitido desde que o profissional não esteja identificado como 
pertencente ao órgão público”, explica o advogado da Emater-DF Fernando 
Peixoto.

A turismóloga da Emater-DF, Zaida da Silva, concorda que mesmo com o 
manual, algumas dúvidas permanecem. “Eu gostaria de saber se podemos 
usar o material impresso para as ações e programas que promovemos com 
a logomarca do governo”. Segundo o jurídico da Emater-DF, a publicidade 
institucional de caráter meramente informativo, sem qualquer menção a 
eleição futura, pedido de voto ou promoção pessoal de agentes públicos, 
não caracteriza propaganda eleitoral. “Porém a logomarca do governo 



A direção está estudando junto ao jurídico da Emater um canal 
para o encaminhamento das dúvidas e divulgará em breve. A Emater-
DF disponibilizará o decreto e o manual na intranet para consulta do 
documento na íntegra.

vigente é vinculada à imagem do gestor, então não se pode usar essa 
logomarca, devendo ser substituída pelo brasão do Distrito Federal”, 
explica o advogado. 

Com relação à distribuição de brindes, o entendimento é o mesmo. 
Desde janeiro está proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios, além de serviços de caráter social custeados pelo Poder 
Público, para o uso promocional em favor de candidato, partido político 
ou coligação. 

Veja a seguir mais alguns pontos para se ficar atento: 





  A direção da Emater-DF realizou, nesta sexta-feira (20), a 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), dentro da Ceasa-DF, e teve 
como pauta as prioridades da gestão, a Lei 13.303 que trata do estatuto jurídico 
da Emater-DF, as condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições 2018, 
o Programa Bem Viver no Trabalho, a consolidação do sistema Ematerweb, 
a criação dos escritórios de agroecologia e de projetos, entre outros.  
 O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, iniciou a reunião 
falando sobre as prioridades e as perspectivas para o ano de 2018, como a 
continuidade das ações relacionadas ao manejo adequado dos recursos hídricos 
e irrigações, a agregação de práticas agroecológicas, e a estruturação da Ater.  
 “Esse é um momento para tratarmos das ações que estão em andamento e que 
ainda vão ocorrer neste ano. Nosso tempo é curto até o final do ano, mas tudo que 
fizermos é em benefício dos agricultores e do futuro da empresa. Precisamos seguir 
entusiasmados, pois temos uma vida longa da empresa pela frente”, ressaltou.  
 Cristina Lima, que assumiu recentemente a diretoria executiva da Emater-
DF, agradeceu a oportunidade de compor a equipe da Direção e reforçou as 
competências da diretoria de coordenar processos, visualizar a elaboração de 
políticas e diretrizes, promover a captação e gestão de recursos, assegurar a 
execução do planejamento estratégico, acompanhar os alcances, articular 
internamente e entre instituições, além de primar pela excelência e transparência 
das ações. “Vou trabalhar para nivelar as informações e para contribuir no 
fortalecimento institucional da nossa Emater-DF”, afirmou a diretora executiva.  
  A reunião contou ainda com um desafio em que os coordenadores e 
gerentes propuseram dois projetos, um da área meio e um da área fim, que 
visam o fortalecimento e a sustentabilidade institucional da Emater-DF, para 
serem implantados pela Direção da empresa até dezembro deste ano.

Direção da Emater-DF realiza reunião gerencial

Gestão



A Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão reconheceu o mérito da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito 
Federal (Emater-DF) pela modernização 
e simplificação na gestão de documentos, 
alcançando a marca de 100% na utilização do 
processo eletrônico. O certificado de adesão 
ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 
foi entregue ao presidente da Emater-DF, 
Roberto Carneiro, durante o curso Gestão para 
Resultados, ministrado para dirigentes e secretários.  

A Emater-DF aderiu ao SEI em janeiro deste ano. A partir de então, todos 
os novos processos e toda a comunicação oficial da empresa já estão sendo 
autuados eletronicamente. 

Durante reunião semanal de diretoria, o presidente entregou o certificado para 
a coordenadora do Comitê Setorial de Gestão do SEI na empresa, Sheila Nunes. 
No âmbito da Emater-DF, o comitê é composto pelos empregados: Adalberto 
Araújo, Ecarlos Carneiro, Fabrício Braga, Camila Fiorese, Alexandre Rocha, 
Heráclito Oliveira, Rinaldo Costa e Marcelo Pereira. 

Lembramos a todos que na Extranet existe o Espaço SEI para consultas e 
treinamentos. No ambiente é possível encontrar passo a passo, videoaulas e 
ainda o manual para auxiliar a tirar qualquer dúvida. Novos ambientes virtuais 
também foram disponibilizados, recentemente, para o empregado acessar e 
aprender as funcionalidades e facilidades do programa de forma gratuita. Veja os 
links abaixo: 

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)
https://evg.gov.br
Academia Nacional de Polícia (ANP)
https://ead.dpf.gov.br/index.php?p=anpcidada
Portal do Colaborativismo
https://colaborativismo.usefedora.com/p/sei

Emater-DF recebe certificado de honra ao mérito: 
“Eu virei a chave”

Reconhecimento



Escola de Governo está com inscrições abertas para os cursos

Capacitação

Sob a presidência da Coordenadora de Operações Luciana Tiemann, 
recém designada pela instrução nº 103/2018 expedida essa semana, o 
Comitê de Publicações da Emater-DF se reuniu nessa quinta-feira (19) 
para definir os procedimentos para o material da próxima Agrobrasília.  
 Foram designados os revisores para os textos recebidos e determinados 
os prazos de revisão e de recebimento dos demais conteúdos. Para oficializar 
e agilizar as comunicações do Comitê, foi adotado o Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) como principal forma de procedimento e conduta.  
 “Pelo SEI os textos, revisões e documentos relacionados viram um 
processo. É possível acompanhar melhor as etapas, o prazo e o encaminhamento 
dado a cada publicação”, afirma Luciana Tiemann. A nova presidente explica 
que dessa maneira, mesmo que mudem os integrantes do comitê, o andamento 
das publicações não fica comprometido. 
“Qualquer pessoa pode consultar a 
tramitação e ver o que precisa ser feito”, diz.  
 O Comitê de Publicações se reúne 
ordinariamente uma vez por mês e tem como 
integrantes Luciana Tiemann – na presidência, 
Sérgio Orsi – secretário executivo, Camila 
Fiorese – suplente do secretário, Álvaro 
Castro, Kelly Eustáquio, Diândria Daia, 
Leandro Moraes e Loiselene Trindade.

Comitê de publicações prepara material para AgroBrasília

Produção



Desde a última quarta-feira (18), Brasília recebe o 25º Congresso Brasileiro 
de Nutrição no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O evento reúne 
profissionais de todo o país para discutir o tema “Comida: relações de afeto, 
tradições e direitos”.

A Emater-DF ganhou um espaço de destaque no evento para participação dos 
produtores atendidos pela empresa. É uma das oportunidades para que eles 
estendam a comercialização de seus produtos e divulguem a agricultura familiar.

Biscoitos, geleias, desidratados, mel, temperos especiais, artesanatos e 
plantas ornamentais. A diversidade e a qualidade dos produtos expostos chama 
a atenção. “É maravilhosa essa oportunidade, nos ajuda demais”, diz Maria de 
Lourdes Moura, do Córrego das Corujas, em Ceilândia.

O agricultor Flávio do Carmo, do assentamento Nova Canaã está com seus 
produtos expostos a convite da CSA Brasil. Ele, assim como outros agricultores 
atendidos pela Emater-DF, está encontrando caminhos para comercializar seus 
produtos. “Comecei participando de feiras com outros agricultores e agora estou 
com uma CSA. Sou muito grato por esse projeto, que está me ajudando bastante”, 
diz Flávio.

Oportunidade para nutricionistas
As extensionistas rurais e nutricionistas Lidiane Matos e Danielle Amaral 

aproveitaram a oportunidade para ampliarem seus conhecimentos na área. “O 
congresso confronta a ciência e a prática profissional com o tema abordado. 
Tem sido uma excelente ocasião para troca de informações atualizadas sobre 
segurança alimentar e nutricional”, disse Danielle Amaral.

O congresso vai até sábado, dia 21 de abril.

Emater-DF participa do Congresso Brasileiro de Nutrição

Oportunidade



ANIVERSARIANTES DE MAIO
Dia

01
05
06
06
08
09
09
09
09
10
14
15
16
16
16
17
18
18
19
21
23
25
26
27
27
28
28
31

Aniversariante

Carlos Eduardo Silveira Goulart
Almeri da Silva Martins
Rafael Lima de Medeiros
Fernando Rodrigues Peixoto
Névio Gonçalves Guimarães
Adalmyr Moraes Borges
Sandra Maria Lima Evangelista Freitas  
Gilmar Batistella
Sérgio Rufino Maciel
William Soares Barbosa
Bruno Araújo Oliveira
Rildon Carlos de Oliveira
Selma Aparecida Tavares
Luiz Carlos Britto Ferreira
Camila Lima Fiorese Beber
Aline da Silva Batista
Severino Fernandes de Castro
João Ricardo Ramos Soares
Mariana Neves Maluf de Souza
Elenice Lacerda de Sousa
Cláudia Coelho de Assis
Leide Sara Lopes de Morais
Adriana Lopes Ribeiro
Denise Andrade da Fonseca
Arnaldo Augusto da Silveira
Francisca Fonseca da Silva
Maísa Mandelli Lorenzoni Scarpelini
Zaida Regina da Silva
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