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Edição de Brasília do Fórum Mundial da Água 
bate recorde de público

Iniciadas no sábado (17), as atividades do 8º Fórum Mundial da Água registraram 
a presença de 85 mil pessoas até o início da tarde desta quinta-feira (22). Foi um 
recorde de participação em todas as edições do evento, desde 1996. A média foi 
de cerca de 17 mil participantes por dia.

Discussões como segurança hídrica, gestão urbana da água, mudanças 
climáticas e acesso democrático aos recursos movimentaram a pauta nos seis 
dias de encontro. A relevância dos temas atraiu, além do público recorde, 12 
chefes de Estado, 134 parlamentares e 70 ministros de 56 países.

O governador Rodrigo Rollemberg agradeceu a todos pela confiança em Brasília 
para sediar o evento. “O resultado é absoluto. Tivemos uma edição democrática 
e ampliação na participação popular”, comemorou. Para ele, a mobilização do 
público dialoga diretamente com o tema desta 8ª edição: Compartilhando Água.

Entre as experiências bem-sucedidas apresentadas no fórum, o governador 
destacou o projeto Produtor de Água no Pipiripau, tema de livro lançado no 
evento. “A agricultura tem papel muito importante no uso racional da água. A 
preservação do meio rural é uma forma de manter a qualidade de vida no meio 
urbano”, constatou.

Agricultura do DF
Durante o 8º Fórum Mundial da Água, o Sistema Público da Agricultura, composto 

pela Secretaria de Agricultura do DF, Emater-DF e Ceasa-DF, apresentou aos 
visitantes as tecnologias usadas nas propriedades rurais do Distrito Federal que 
diminuem o uso da água no campo. Foram vários momentos de discussões que 
tiveram como objetivo a troca de experiências. 

Além dos debates, o público que visitou a Vila Cidadã pode conferir no estande 
do Sistema da Agricultura a tecnologia da realidade virtual aplicada à agricultura, 
ação de educação ambiental com trilha do cerrado e explicações sobre hidroponia 
e as demais técnicas utilizadas no trabalho de extensão rural do DF. 

“Nós mostramos no Fórum as tecnologias que aplicamos nas propriedades para 
economizar e produzir água, e também para produzir alimentos de qualidade”, 
disse o diretor-executivo da Emater-DF, Rodrigo Marques. O diretor ainda 
destacou o esforço de toda a equipe que trabalhou no Fórum. “Estou muito feliz 
com os resultados. É muito gratificante trabalhar com uma equipe esforçada e 
empenhada em mostrar para a sociedade o resultado do nosso trabalho na área 
rural.  Já podemos planejar as melhorias para as próximas”, parabenizou. 



A Emater-DF está promovendo a 
pintura de alguns escritórios locais e do 
edifício-sede da empresa. A ação é fruto 
de visitas que equipes da sede fizeram 
às unidades de campo em 2017, com o 
objetivo de aproximar os empregados 
das áreas meio e fim. Os prédios estão 
sendo pintados nas cores verde e branco 
— obedecendo ao Manual de Identidade 
Visual. No total, estão sendo investidos 
R$ 179 mil, de recursos próprios.

Segundo o coordenador de 
Administração e Finanças, Adalberto 
Araújo, a partir das visitas, foi detectado 
que algumas unidades estavam 
precisando de uma pintura. “São ações 
de conservação, que promovem o bem-
estar do trabalhador e dos visitantes, 
melhorando nossa qualidade de vida”, 
observa Adalberto. 

Até agora, os escritórios do Gama, Pipiripau e Rio Preto já receberam a pintura 
nova. Estão na lista as unidades de Planaltina, São Sebastião, Jardim, PAD-DF e 
o escritório central.  

Paisagismo — A empresa está 
realizando também uma mudança no 
paisagismo interno do edifício-sede. 
Haverá o replantio das palmeiras na 
entrada (as anteriores foram derrubadas 
porque estavam condenadas), além 
de instalação de um espelho d’água. 
Produtores rurais doaram gramíneas e 
pedras. 

O trabalho conta com a colaboração e 
o apoio dos colegas Loislene Trindade, 
Sumar Magalhães, Cleison Duval, Almeri 
Martins, Luciano Mendes, José Nilton 
Campelo, José Gil, Rômulo de Araújo, 
Juliano Lopes e o agente de limpeza 
da Cidade Serviços Orozimbo Coelho, 
o “Mineiro”. De acordo com Sumar, a 
melhoria no ambiente interno do prédio 
está ligada às comemorações dos 40 
anos da empresa. “Estamos resgatando 

o projeto arquitetônico original do edifício, que previa jardins internos para 
amenizar a temperatura e proporcionar uma paisagem mais agradável”, conclui.

Escritórios ganham pintura nova

Conservação

Escritório do Gama



Elevador volta a funcionar

Um caminhão cheio de lixo, sucatas de 
automóveis removidas e um ambiente 
mais limpo e agradável: esse foi o 
resultado do trabalho promovido pela 
equipe da Gerência de Infraestrutura 
(Ginfr) na garagem do edifício-sede da 
Emater-DF. O mutirão de limpeza foi 
concluído na última semana.

De acordo com o gerente substituto 
de Infraestrutura, Leonel Pereira de 
Couto, o trabalho foi iniciado após 
uma notificação da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (Cipa). 
“Tinha muito pneu velho, entulho, 
resto de obra e muita sujeira, o que 
poderia atrair animais peçonhentos e, 
consequentemente, doenças”, explicou 
Leonel.

Segundo o gerente, os automóveis 
batidos foram levados para um galpão 
da Secretaria de Agricultura, localizado na Granja do Torto. “Fomos até o local 
e limpamos o galpão para receber as sucatas. O restante do lixo foi levado para 
um depósito do Serviço de Limpeza Urbana (SLU)”, disse Leonel. “Um local mais 
limpo dá gosto e estimula os empregados a trabalharem melhor”, conclui. 

Ambiente limpo e saudável

Mutirão

Manutenção

Com esforços da direção da Emater-DF e de vários 
setores, o elevador da sede da empresa voltou a funcionar 
após mais de 4 anos parado. Para realizar o conserto, 
foi contratada uma empresa para manutenção periódica 
preventiva e corretiva.

Um dos setores que colaborou para o sucesso da ação 
foi a Gerência de Material e Patrimônio (Gemap). Foi 
necessário um esforço de toda a equipe para fazer a 
correta especificação do serviço para a elaboração do 
termo de referência e da pesquisa de preço. “Como estava 
há muito tempo em desuso, foi difícil fazer a estimativa 
de preço porque ninguém sabia o que precisava ser 
consertado”, explica a assessora Vanda Soares.

A Gerência de Infraestrutura (Ginfr) também foi importante no processo. 
Responsável pela solicitação do pedido de compras e pela execução do contrato 
realizado, a gerência comemora. “O elevador é exclusivo para pessoas com 
dificuldade de locomoção e agora está em perfeito funcionamento”, elogia Marta 
Rocha, executora do contrato de manutenção. 

“É importante termos o elevador funcionando para garantir a acessibilidade ao 
segundo andar, onde fica o gabinete da presidência”, destaca Adalberto Araújo, 
coordenador de administração e finanças. 





Emater-DF presta assistência a assentamentos de 
reforma agrária na formação de uma cooperativa 

agroecológica de alimentos

-------------

O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, 
recebeu, na segunda (19), lideranças do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(MST), para tratar sobre a organização de uma 
cooperativa reunindo assentamentos de reforma 
agrária do Distrito Federal. O objetivo é preparar 
os agricultores para produção e comercialização 
de hortaliças em mercados, feiras e nas compras 
institucionais.

De acordo com o gerente Regional Leste, 
Luciano Mendes, o assessoramento da Emater-
DF aos assentados se dará em quatro focos: formalização (criação de um estatuto, 
registro da cooperativa); elaboração de um plano de produção (com planejamento 
de quais produtos têm mais viabilidade comercial); elaboração de um plano de 
negócio; e a promoção de intercâmbio com cooperativas de agricultores familiares 
que já estão estruturadas.

Ao todo, são doze assentamentos de reforma agrária nas áreas rurais de Brasília. 
Alguns produzem alimentos para subsistência, mas outros já têm maior estrutura 
de produção — todas de base agroecológica.

Três estudantes da Universidade de Columbia (EUA) estiveram na terça-feira 
(13) na Emater-DF para conhecer sobre o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

A visita é resultado da parceria internacional entre a Emater-DF e o Programa 
Mundial de Alimentação (PMA). Os estudantes ouviram sobre o modelo 
brasileiro de compras institucionais e seus reflexos na segurança alimentar e no 
desenvolvimento rural da agricultura familiar no Distrito Federal. 

Emater apresenta programas de compras à estudantes 
da Universidade de Columbia

Parceria internacional



A Emater-DF recebeu, no dia 15 de março, representantes do Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique e de movimentos 
sociais camponeses do país africano. A visita teve o objetivo de conhecer a 
operacionalização dos cadastros de agricultores familiares no Brasil e a atuação 
da extensão rural no País.

Moçambique possui nove milhões de pessoas e 80% a 90% da população é 
agrícola. A comitiva estuda uma forma de categorizar e cadastrar essas pessoas 
a fim de oferecer os serviços de extensão rural.

Em visita ao escritório de Alexandre de Gusmão da Emater-DF, os extensionistas 
Helton Araújo, do escritório local, e Luiz Rocha, da assessoria internacional 
da Emater-DF, explicaram que o modelo de hoje no Brasil é resultado de uma 
construção ao longo dos anos.

“O processo que vocês passam hoje, já enfrentamos anos atrás na Revolução 
Verde, o quer nos gerou um passivo ambiental e social que trabalhamos nos dias 
de hoje”, explicou Luiz Rocha. “Hoje temos agricultores familiares com um bom 
nível tecnológico e de renda”, afirmou Helton Araújo.

Após a visita, a comitiva foi conhecer 
in loco um agricultor familiar que teve 
acesso a políticas públicas por meio 
da extensão rural e, após 10 anos de 
atendimento, teve melhoria notável 
em sua qualidade de vida.

O intercâmbio da comitiva de 
Moçambique faz parte do programa 
de cooperação técnica desenvolvido 
entre o Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), a Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário do Brasil 
(Sead) e a Emater-DF.

Emater-DF recebe comitiva de Moçambique

Parceria internacional II



Emater-DF fortalece parceria com municípios do entorno

Ater

O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, e o diretor-executivo, Rodrigo 
Marques, se reuniram com representantes dos municípios de Águas Lindas de 
Goiás e Alexânia para debaterem sobre as futuras parcerias com o Governo de 
Brasília na parte de assistência técnica para agricultores familiares dessas regiões. 

Na ocasião, os representantes destacaram a estrutura insuficiente dos municípios 
para enfrentarem os desafios como as questões hídricas, de inspeção e tributação 
que dificulta a comercialização, das estradas rurais para escoamento da produção 
agrícola, entre outros. 

“A parceria surge para que a gente possa unir esforços em benefício da 
nossa agricultura. Acredito muito na capacidade técnica da Emater-DF e nas 
competências dos técnicos para ajudar nossos municípios com tecnologias que 
aqui são empregadas”, ressaltou o vice-prefeito de Alexânia, Armando Rollemberg 
Neto. 

Segundo o secretário Municipal de Indústria, Comércio, Desenvolvimento 
Econômico, Cooperativismo e Agricultura de Águas Lindas de Goiás, Anderson 
Teodoro, os dirigentes municipais estão buscando diversas formas para apoiar seus 
pequenos agricultores tanto na parte de produção, como na de comercialização. 
“Estamos fazendo um bom trabalho com o agricultor familiar e é por isso que 
estamos aqui nessa missão de buscar a experiência de vocês para desenvolvermos 
ainda mais em nossa região”.

O diretor-executivo, Rodrigo Marques, destacou que a Emater-DF sempre 
se preocupou com a atuação no entorno. “Já atuamos em assentamentos nos 
municípios vizinhos, por meio de um convênio com o Incra, mas temos interesse 
em ampliar o trabalho e ajudar essas áreas”. 

O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, explicou quais serãoos próximos 
passos para a consolidação dessa parceria. “Enxergo alguns níveis para o 
desenvolvimento de ações de curto, médio e longo prazo, e para isso é preciso 
que a gente estruture uma forma de apoio a essas duas cidades e que estude as 
formas de execução dessas ações”, disse. Carneiro ainda agradeceu a confiança 
depositada na empresa.  

Também estiveram presentes representantes da Frente Parlamentar da 
Agricultura, da Câmara Legislativa do DF, e da Federação da Agricultura e Pecuária 
do Distrito Federal (Fape-DF).



ANIVERSARIANTES DE Abril
Dia

01
01
01
02
02
02
04
04
04
05
07
07
09
10
12
12
14
16
16
16
16
18
20
23
24
24
25
25
25
27
27
28
30
30

Aniversariante

Amanda Vidigal Venturim de Carvalho
Célia Regina da Silva
Juliano de Oliveira e Silva
Rodrigo Teixeira Alves
Leonel Pereira do Couto
José Voltaire Brito Peixoto
Alexandre de O. Bernardes
Vera Oni Ferreira Matos
Rafael Ventorim Rodrigues de Oliveira
Sônia Maria Ferreira Cascelli
Carolina Vera Cruz Mazzaro
Felipe Camargo de Paula Cardoso
Leandro Moraes de Souza
Maurício de Almeida Gonçalves
Fernanda Barbosa de Souza Lima
Sebastião Márcio L. de Andrade
Marilda Medeiros dos Santos
Cláudia Márcia de Freitas
Luciano Mendes da Silva
José Nilton Campelo Lacerda
Helton Alves de Araújo
Raimundo José de Sousa
Gesinilde Radel Santos
João Alves Nogueira
Erenice Soares de Oliveira
Daniella Moreira de Carvalho
Milena Lima de Oliveira
Flávio Bonesso Pinheiro
Yokowama Odaguiri E. Cabral
Andréia Gonçalves Cavalcante
Francisca Fonseca da Silva
Silvana das Graças Reinert Dias
Paulo Ricardo da S. Borges
Edson Kubota

Aniversários


