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FestFlor Brasil começa na próxima quinta-feira

Brasília sedia a sexta edição da FestFlor Brasil — Feira Nacional da Cadeia 
de Flores e Plantas Ornamentais, que acontece de 28 de junho a 1º de julho 
(quinta-feira a domingo), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, das 
10h às 20h. A solenidade de abertura será na quinta-feira (28), às 17h30.

O evento terá 200 estandes com exposição e venda de flores, acessórios, 
produtos e serviços para paisagismo, decoração, datas comemorativas e 
eventos sociais, além de atividades técnicas para profissionais e estudantes.  

 O público visitante também poderá conferir exposições interativas, 
ambientes decorados, cursos, oficinas, palestras, shows, desfiles e sorteio 
de arranjos florais. 

Para a coordenadora do programa de floricultura da Emater-DF, Loiselene 
Carvalho, o evento é uma oportunidade de os produtores e consumidores 
se aproximarem. “Para gerar oportunidades de negócios, a empresa estará 
presente no Salão dos Produtores com cerca de 80 agricultores de flores e 
plantas ornamentais, artesãos e agroindústrias. Essa é uma oportunidade 
de comprar diretamente com quem produz”, disse.

O Distrito Federal conta com 139 agricultores que cultivam flores e 
folhagens de corte, flores em vasos, plantas verdes em vasos, plantas 
ornamentais, palmeiras e gramas em aproximadamente 545 hectares. 
Apenas 20 % da demanda local é atendida por esses produtores.

FestFlor Brasil
Local: Centro do Convenções Ulysses Guimarães
Data: 28 de junho a 1º de julho (quinta-feira a domingo) 
Horários: 10h às 20h
Entrada Franca
Programação completa:
www.festflorbrasil.com.br

Evento, que acontece de 28 de junho a 1º de julho, movimenta cadeia produtiva 
da floricultura e aproxima produtores e consumidores



Com o objetivo de articular uma parceria para desenvolver os sistemas 
de tecnologia da informação chamados EmaterWeb e Painel de Resultados, 
e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal 
(Emater-DF) se reuniu, nessa quarta-feira (20) com a Agência Nacional 
de Ater (Anater). A proposta é buscar uma integração entre os sistemas 
da Anater e da Emater-DF para facilitar os procedimentos de registro, 
acompanhamento e prestação de contas dos serviços de assistência 
técnica e extensão rural.

Para o presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, é uma oportunidade 
de otimizar o trabalho da empresa, consolidando o sistema desenvolvido 
dentro da casa e quem sabe, até contribuir pra beneficiar a extensão rural 
do país. “A intenção é além da integração com o sistema da Anater, possa 
ter a possibilidade de, um dia, nosso programa ser utilizado por outras 
entidades de extensão pública”, disse o presidente.

Atualmente a Emater-DF utiliza dois sistemas de tecnologia da 
informação. Um é o EmaterWeb, em que os extensionistas lançam as 
ações realizadas durante seu trabalho no campo e o outro é o Painel de 
Resultados, que gerencia essas informações lançadas, cruzando os dados 
para leitura do acompanhamento das ações.

Emater-DF apresenta solução para Anater

Tecnologia da Informação



A proposta do governo de Brasília de criar o Instituto Parque Granja 
do Torto foi aprovada pela Câmara Legislativa nesta terça-feira (19). O 
objetivo é que a entidade sem fins lucrativos desenvolva a agropecuária 
no Distrito Federal e no Entorno.

O instituto será responsável pela gestão do Parque de Exposições Granja 
do Torto, que tem área de 73,99 hectares. Um contrato de gestão com 
o governo local definirá metas, obrigações, prazo, responsabilidades e 
critérios para aplicação de recursos.

Entre as atribuições do instituto estão:
• Fomentar negócios nos setores de interesse
• Implementar programas
• Estimular processos de inovação
• Fomentar a integração de cadeias produtivas na agropecuária, por 

meio de atividades técnicas, culturais e sociais

O Projeto de Lei nº 1998, de 2018, foi aprovado com emendas dos 
deputados distritais. As alterações, de acordo com o secretário da 
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Argileu Martins da 
Silva, não modificam a essência da proposta.

O Conselho de Administração, que antes seria formado por sete 
membros, passa a ter nove, por exemplo. Além dos quatro representantes 
do Poder Executivo e três da sociedade, os parlamentares incluíram um 
representante distrital e um da agricultura familiar.

“Hoje [o Parque Granja do Torto] está subutilizado. Vamos dinamizar as 
atividades para contribuir com o desenvolvimento do setor agropecuário 
e também para que ele seja utilizado pela sociedade. A ideia é que seja 
autossustentável”, explicou o titular da pasta.

A supervisão da gestão, que permanecerá pública, caberá à pasta da 
Agricultura.

Texto: Amanda Martimon, da Agência Brasília 
Foto: Reprodução internet

Criação do Instituto Parque Granja do Torto 
é aprovada na Câmara Legislativa

Gestão



Novos bens e equipamentos trarão mais conforto

Aquisições

Proporcionar melhores condições de trabalho aos empregados da 
Emater-DF: esse é um dos objetivos da Direção da empresa, que tem se 
esforçado em articulações no GDF e área federal para buscar recursos a 
serem usados na aquisição de bens e equipamentos, bem como recursos 
humanos. Os novos materiais trarão mais conforto, segurança e agilidade 
no desempenho dos colaboradores. 

Confira abaixo as licitações realizadas:

 • duas pick-pus Fiat Strada já licitadas com recursos da Emater-
DF e de emenda parlamentar;

 • 11 veículos Chevrolet Onix, comprados com recursos da 
Emater-DF e emenda parlamentar (aguardando fornecimento)

 •  23 ultrabooks adquiridos por meio de convênio da Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD).

 Às novas aquisições, somam-se aos automóveis e equipamentos 
entregues entre o final de 2017 e início de 2018, por ocasião das 
comemorações dos 40 anos de atividades da Emater-DF.  As compras são 
fruto do fortalecimento de parcerias institucionais que têm garantido mais 
recursos para a empresa.
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Aniversariante

Gerlan Teixeira Fonseca
Sheila Maria Souza Nunes
Eleutéria Guerra Pacheco Mendes
Maria do Carmo S. Barbosa
Luciano Mendes Vaz
José Joel Ferreira da Silva
Abdemar Rodrigues Queiroz
Rubstain Ferreira Ramos de Andrade
Francisco José da Costa
Bruno de Mello Aquino
Danielle da Rosa Amaral
Ana Elizabeth da Silva Baltar
Missuky Gasparini Nascimento
Éder Andrade Ribeiro
João Batista da Silva
Djalma Francisco dos Anjos
Adelino Servato Ferreira
Magali de Ávila Fortes
Claudinei Machado Vieira
Rogério Lúcio Vianna Júnior
Heráclito da Silva Oliveira
Luiz Márcio Takayoshi Ueno
Rosangela Nelson Matos
Maria Joaquina Teixeira
João Colemar Guimarães
Paulo César de Oliveira
Waldivina Rodrigues M Castro
Adalberto Tadeu de Araújo
Maximiliano Tadeu Memoria Cardoso
Suzana Maraschin Pereira da Silva
Sandra Cristina de Sousa
Regina Lúcia da Cunha Lima
Marilzete Oliveira de Almeida Guimarães
Guilherme Nunes Maia

Aniversários


