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Notícias das mídias do governo serão bloqueados 
temporariamente

O governo de Brasília vai bloquear os conteúdos noticiosos e os perfis e 
as páginas das redes sociais de propriedade digital dos órgãos integrantes 
da administração pública direta (secretarias e administrações regionais) 
e indireta (autarquias, fundações, institutos, empresas públicas e 
sociedades de economia mista) do Distrito Federal. 

A medida cumpre orientações da Instrução Normativa nº 2, da 
Secretaria de Comunicação do DF, que disciplina a publicidade e a 
comunicação de atos de governo nos três meses que antecedem a 
eleição, em 7 de outubro (primeiro turno). A suspensão permanecerá 
até o fim do período eleitoral, em 28 de outubro (segundo turno).

Nesses casos, os órgãos não poderão exibir nem publicar reportagens, 
fotos, vídeos ou artes e desenhos gráficos oficiais. As publicações nas 
páginas e nos sites de órgãos e entidades da administração direta e 
indireta ficarão restritas à prestação de serviços indispensáveis. 

Os escritórios e demais unidades internas da Emater-DF deverão 
despublicar todas as páginas na redes socias. Quem tiver alguma dúvida 
deve procurar a Ascom. 



A partir da última quarta-feira (4) a Gerência de Tecnologia da 
Informação (Getin) conta com novo gerente. Fabrício Braga, 40 anos, 
tem formação na área de engenharia de softwares e sistemas de 
informação. Na Emater-DF há 8 anos, vem para contribuir com a gestão 
na área de Tecnologia da Informação da empresa. Fabrício substitui 
o colega Emerson Nascimento, que vai focar no desenvolvimento do 
EmaterWeb. 

A direção da Emater-DF agradeceu a colaboração de Emerson, 
reconhecendo o legado deixado. “A implementação do PDTI (Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação), a modernização do parque 
tecnológico, a melhoria na qualidade da internet e a implantação de 
sistemas foram importantes avanços. Desejamos sucesso ao Fabrício 
e que ele continue dedicado e competente, dando seu potencial nessa 
área fundamental”, disse a coordenadora de Gestão e Modernização, 
Sheila Nunes.

Getin tem novo gerente a partir dessa semana

Gestão



A Ceres é o fundo de pensão responsável pela administração do EmaterDF-
FlexCeres. A Fundação foi criada em 1979, da preocupação das empresas 
com a necessidade de atrair e manter bons profissionais, de dar segurança 
e estabilidade ao seu quadro de pessoal mesmo após a aposentadoria.

Além de administrar a previdência complementar dos empregados, agora 
ela instituiu o Plano Família Ceres, que funciona na modalidade Contribuição 
Definida (CD). O participante escolhe com quanto quer ou pode contribuir e 
a renda a ser recebida é calculada conforme a poupança acumulada.

O plano é ofertado para todos os empregados da Emater-DF. O cônjuge 
e companheiro (a) dos empregados e seus parentes, consanguíneos ou por 
afinidade, até o terceiro grau (bisnetos, netos, filhos, pais, avôs, bisavôs, 
irmãos, tios, sobrinhos e menores tutelados ou sob guarda judicial) também 
podem aderir ao plano.

Neste plano, apenas o participante é responsável pela sua contribuição. 
A vantagem é que, por não ter fins lucrativos, as taxas de administração 
desse tipo de plano são bem menores do que os planos dos bancos.

O plano oferecerá cobertura de renda programada, renda por invalidez, 
pensão e pecúlio por morte. A contratação de cobertura para as rendas de 
invalidez e morte é de escolha opcional.

A contribuição básica mínima para o plano é de R$ 50 para menores de 
18 anos e de R$ 150 para maiores de 18 anos. Não há limite máximo de 
contribuição. 

Para saber mais, acesse o site https://familiaceres.com/

Ceres apresenta plano família

Previdência



Malote tem sua periodicidade alterada

Economicidade

A partir deste mês de julho, o envio do malote passa a ser mensal. 
A alteração na frequência desse meio de comunicação interna se deu a 
partir da redução do envio de documentos físicos observada com o uso do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme relata o servidor da 
Gerência de Infraestrutura, Ed Carlos Neves. “Com o funcionamento do 
SEI verificamos a diminuição do fluxo de documentos que eram enviados 
via malote”, afirma. 

Com essa redução do número de documentos físicos trocados entre 
as unidades de campo, a realização de um roteiro de 200 quilômetros 
exclusivamente para o transporte de poucos documentos passou a ser 
algo antieconômico. 

“Mesmo para escritórios com maior dificuldade de acesso a internet, 
a tramitação não é grande e sempre tem algum colega que precisa vir à 
Central para outros assuntos e acaba trazendo ou buscando documentos 
necessários”, explica Neves. 

O colega, porém, destaca que trata-se de um período experimental e, 
caso constate-se a necessidade de maior frequência, o malote pode voltar 
a ser quinzenal. “Mas eu acredito que a tendência é realmente acabar 
essa forma de transporte de documentos”, aposta o servidor. 

Confira as datas programadas para o envio do malote até o final do ano: 

Malote 2018

12/07

14/08

12/09

15/10

13/11

12/12



Emater-DF participa de Feira de Ciências no Jardim

Empresa recebe mais 11 veículos

Educação

Transporte

Fossa ecológica e caixa de gordura 
alternativa: esse foi o trabalho 
apresentado pelos extensionistas da 
Emater-DF no núcleo rural Jardim 
(região administrativa do Paranoá) 
na manhã desta sexta-feira (6) na 
Feira de Ciências do Centro de Ensino 
Fundamental do Jardim. A escola 

procurou o escritório da empresa para contribuir com o tema 
“saneamento rural”. 

De acordo com o gerente da unidade, Rafael 
Ventorim, a sucessão rural passa pelo aprendizado 
e educação das crianças. “Sempre que convidados, 
participamos com algum tema importante para 
o ensino, reforçando a responsabilidade da 
agricultura com o meio ambiente”, explicou o 
extensionista.

A Emater-DF recebeu 11 automóveis 
modelo Onix nesta semana. Os veículos 
já estão emplacados e adesivados, 
prontos para entrar em ação. Segundo o 
gerente de Infraestrutura, Ecarlos 
Carneiro, a entrega foi feita por meio 
de um complemento dos contratos 
assinados em 2017. As coordenadorias 

de Administração e Finanças (Coafi) e de Operações (Coper) vão se reunir 
para definir a destinação dos carros.

Na próxima semana, a empresa deve receber mais duas pick-ups modelo 
Strada. “Os veículos virão com ar condicionado e direção hidráulica, que 
é um pedido dos colegas do campo para que possam desempenhar suas 
funções com mais conforto e segurança”, explicou Ecarlos.


