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Fórum Mundial da Água 

O 8º Fórum Mundial da Água deve reunir 45 mil pessoas no Estádio Mané 
Garrincha, de 18 a 23 de março deste ano. Dois espaços serão gratuitos e 
abertos ao público: a feira e a Vila Cidadã. Para ter acesso a eles, é preciso 
se credenciar previamente no site do evento.

A Vila Cidadã terá atividades interativas, exposições, palestras, filmes 
e apresentações artísticas. O objetivo é ampliar a participação social para 
assuntos relacionados à água. A vila ocupará 10 mil metros quadrados 
e funcionará do dia 17, um dia antes da abertura oficial, a 22 de março, 
sempre das 9h às 22h.

Na Feira do 8º Fórum Mundial da Água, as instituições apresentarão o que 
pensam e fazem em prol da água. É uma vitrine para produtos, serviços e 
soluções de empresas públicas e privadas, consumidores e organizações 
não governamentais, entre outros setores da sociedade. 

Compromissos — Criado em 1996 pelo Conselho Mundial da Água, o 
fórum foi idealizado para estabelecer compromissos políticos acerca dos 
recursos hídricos. Em Brasília, ele é organizado pelo Conselho Mundial 
da Água, pelo governo local — representado pela Agência Reguladora de 
Águas, Energia e Saneamento do DF (Adasa) — e pelo Ministério do Meio 
Ambiente, por meio da Agência Nacional das Águas (ANA). O fórum ocorre 
a cada três anos.

A Emater-DF tem apoiado e orientado os produtores a adotarem técnicas 
e tecnologias de irrigação mais econômicas, de forma a otimizar o consumo 
de água nas áreas rurais. O trabalho da empresa pode servir de exemplo 
para instituições de extensão rural de todo o mundo.



O Plano Anual de Compras e 
Contratações (PACC) de 2018 
contou com a participação de 
100% dos órgãos e entidades 
do Governo de Brasília, que 
cadastraram e registraram seu 
planejamento estratégico de 
aquisições para o ano. A lista de 
bens e serviços que os órgãos 
planejam contratar foi cadastrada 
no novo sistema eletrônico 
E-PACC – ferramenta eletrônica 
que faz parte do Programa 
ComprasDF – elaborada para 
facilitar, padronizar e gerar 
economia dos gastos públicos.

O plano anual traz uma previsão de compras para esse ano. O objetivo é 
conhecer as necessidades de aquisições de bens em comum que possam vir a 
ser licitados em grande escala para gerar economia de recursos com a compra e 
com o trâmite de processos. O planejamento estratégico busca ainda melhorar 
a gestão interna dos bens em cada órgão e busca ampliar a divulgação das 
expectativas de compras para o mercado fornecedor, para que as microempresas 
e empresas de pequeno porte se preparem para participar das compras públicas 
do DF, aquecendo a economia local.

O PACC pode ser revisado pelos setoriais dos órgãos durante todo o exercício 
de 2018, sendo possível excluir, alterar ou inserir novos itens, conforme a portaria 
nº 421/2017 da Seplag. O relatório consolidado pode ser acessado no sistema 
Hesk de licitações disponível no site da Seplag.

O sistema E-PACC foi desenvolvido pela Subsecretaria de Compras 
Governamentais da Seplag, em parceria com a Subsecretaria da Tecnologia da 
Informação (Sutic), e contempla os itens de materiais e serviços constantes no 
catálogo do sistema e-Compras e os programas de trabalho de cada órgão, com 
seus respectivos valores, extraídos do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 
2018. Os itens que não estejam contemplados no novo sistema permanecerão 
registrados internamente em cada unidade do governo de Brasília.

A elaboração do Plano Anual de Compras e Contratações que será executado 
em 2018 é uma exigência, estabelecida pela Lei Distrital nº 4.611/2017 e os 
Decretos nº 35.592/2014, nº 36.820/2015, nº 36.519/2015 e nº 36.520/2015, 
que trazem a definição, regras básicas e objetivos principais do PACC.

Plano de compras dos órgãos e entidades para 2018 estão 
cadastradas no E-PACC

Economia



Egov oferece cursos aos servidores

Capacitação

A Escola de Governo (Egov) do 
Distrito Federal está com novas 
ofertas de cursos voltados ao 
trabalhador público. Os cursos são 
presenciais e há turmas com início 
após o feriado do carnaval. Gestão e 
fiscalização de contratos, elaboração 
de projeto básico, licitações, redação 
oficial, treinamento de mídia e uso do 
Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) são alguns dos temas.

O empregado que tiver interesse 
em participar deve consultar 
seu superior imediato sobre a 
disponibilidade de horário. A Egov 
lembra que os servidores que se inscreverem e não participarem dos cursos estão 
sujeitos a penalidades, como ressarcimento ao erário e proibição temporária 
de realização de outras capacitações. A pré-inscrição não garante a vaga, em 
virtude da demanda. Caso a inscrição seja confirmada, o empregado recebe 
um e-mail da Gerência de Desenvolvimento Institucional (Gedin) com todas as 
orientações.

Confira a grade de ofertas: 

• Elaboração de projeto básico e referência (turma 2)
   19/02 a 23/02 – 8h às 12h

• Elaboração de projeto básico e referência (turma 3)
   26/02 a 02/03 – 8h às 12h

• Gestão e fiscalização de contratos (turma 2)
   19/02 a 23/02 – 8h às 12h

• Gestão e fiscalização de contratos (turma 3)
   26/02 a 02/03 – 8h às 12h

• Lei complementar 840 /2011
   19/02 a 23/02 – 8h às 12h

• Licitações e contratos para estatais (lei 13303)
   26/02 a 02/03 – 8h às 12h

• Licitações e contratos (lei 8666)
   19/02 a 23/02 – 8h às 12h

• Media training
   26/02 a 02/03 – 8h às 12h

• Processo disciplinar
   19/02 a 23/02 – 14 às 18h

• Redação oficial
   26/02 a 02/03 – 14h às 18h

• SEI – módulo usar (turma 3)
   15/02 a 16/02 – 14h às 18h

• SEI – módulo usar (turma 4)
   15/02 a 16/02 – 14h às 18h



Recordar é viver

Memória

Toda quinta-feira, o instagram oficial da Emater-DF publica uma foto antiga 
da empresa, colhida pelos empregados que estão há mais tempo. É o #tbt: 
uma forma divertida de relembrar o passado, em meio às comemorações dos 
40 anos da instituição. Mas o que é #tbt? 

Trata-se de uma brincadeira das redes sociais que nos remete aos tempos 
antigos: TBT é uma abreviação de Throwback Thursday. Na língua inglesa, o 
termo “throwback” dá ideia de voltar no tempo; “thursday” significa quinta-
feira. Assim, criou-se a tradição dos internautas usarem o quinto dia da semana 
para publicar fotos antigas e relembrar os bons tempos. 

Vários colegas possuem, em seu acervo pessoal, fotos antigas: dias de campo, 
comemorações, reuniões, intercâmbios técnicos, eventos ou mesmo o dia a dia 
nos escritórios e nas propriedades de produtores rurais. Se você tem imagens 
antigas, mande pra gente no e-mail ascom@emater.df.gov.br .


