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Mercado favorável à banana 

A equipe do escritório da Emater-DF em Sobradinho realizou, na manhã 
de quarta-feira (21), o Dia de Campo da Banana, no assentamento 
Contagem (região administrativa de Sobradinho II). O evento reuniu cerca 
de 90 agricultores da comunidade. Em cinco estações, os participantes 
puderam aprofundar os conhecimentos sobre técnicas de plantio, gestão 
da propriedade e comercialização desta fruta, que é a segunda mais 
consumida no país e tem um grande mercado consumidor em Brasília. 

O produtor Fábio Luiz Valença, proprietário da chácara onde ocorreu 
o Dia de Campo, planta banana-prata há cerca de três anos. “Estamos 
cultivando a espécie ‘anã’, que tem mais aceitação no mercado”, explica 
o agricultor, que faz entregas para o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA). A meta, agora, é montar uma associação com os empreendedores 
da comunidade. “Juntos, poderemos ter mais acesso ao mercado”, acredita 
o produtor.  

 “A produção aqui ainda é pequena. Se conseguirmos incentivar o 
produtor a investir nessa atividade, o espaço para ele crescer é grande, o 
que vai aquecer a economia local e trazer mais renda e qualidade de vida 
para as famílias do campo”, explica o engenheiro agrônomo Marcelo Ruas, 
da Emater-DF em Sobradinho, que atende à chácara de Fábio.

Metodologia — O Dia de Campo foi dividido em cinco estações: 
implantação do cultivo da banana; irrigação; manejo de pragas; boas 
práticas agropecuárias; e comercialização e gestão da produção. Durante 
o evento, houve degustação de pratos à base de banana, como doces, 
bolos e saborosos chips da fruta frita.  



O desconto da contribuição 
sindical passou a ser facultativo e, 
por isso, condicionado à autorização 

obrigatoriedade foi uma das mudanças 
promovidas pela Lei 13.467/2017, da 
reforma trabalhista, em vigor desde 
novembro de 2017.  

Aos empregados da Emater-DF, a 
Gerência de Pessoal (GEPES) informa 
que não fará o recolhimento padrão 
do imposto sindical - valor de um 
dia de salário, no mês de março, 
de cada trabalhador-, nas folhas 
de pagamento, como era realizado 
anteriormente. 

Pela legislação atual, os empregados precisam manifestar “prévia e 
expressamente” se desejam continuar contribuindo. Com isso, quem tiver 
interesse pode procurar a GEPES para que seja feita a autorização para o 
respectivo desconto. 

Com reforma trabalhista, contribuição sindical deixa 
de ser obrigatória

Imposto Sindical

Emater-DF se reúne com lideranças da Fetraf-DFE

Debate

No dia 15 de fevereiro, 
o presidente da Emater-
DF, Roberto Carneiro, e a 
coordenadora de Operações da 
Emater-DF, Luciana Tiemann, 
se reuniram com as lideranças 
da Federação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
na Agricultura Familiar (Fetraf-
DFE/CUT) para discutir as ações 
e as demandas do campo.
A pauta tratou de assuntos como 

produção agroecológica e orgânica, estratégia de acesso aos mercados e sobre 
parcerias com governo dos estados vizinhos e prefeituras do entorno para 
potencializar as ações de apoio aos agricultores familiares do DF e Entorno. 

“Foi, realmente, um sucesso a reunião. Parabéns a Fetraf-DFE/CUT, parabéns 

da Federação.



Licença Administrativa Remunerada

Normatização

A Direção da Emater-DF publicou a Norma que regulamenta a Licença 
Administrativa Remunerada, prevista em Acordo Coletivo de Trabalho da empresa, 
estabelecendo critérios e procedimentos para a sua concessão. 

A Emater-DF concederá aos empregados do Quadro de Empregos Permanentes 
licença administrativa remunerada de três meses para cada quinquênio de 
serviços efetivamente prestados a empresa ou a outro órgão governamental, 
podendo ser 1/3 convertido em pecúnia, a contar do dia 01 de março de 2013.

O empregado deverá requerer a Licença Administrativa Remunerada - LAR, 

e do coordenador da área. O requerimento deve ser solicitado na Gerência de 
Pessoal (GEPES), com antecedência mínima de 60 dias da data de início do 
gozo. 

Os arquivos com todas informações - norma e requerimento - encontram-se 
disponíveis na Extranet. 

Egov oferece cursos aos servidores

Capacitação

A Escola de Governo (Egov) do Distrito Federal está com novas ofertas de 
cursos voltados ao trabalhador público. 

Lembramos que, antes de realizar a pré-inscrição, o interessado deverá 

conveniente, pois a Egov está adotando penalidades para as pessoas que não 
comparecerem aos cursos. 

Além disso, informamos que a pré-inscrição não garante a vaga, pois a Egov 
faz a distribuição das vagas de acordo com as demandas de cada órgão e o 

um email da Gedin com as orientações necessárias.

Cursos Turma Modalidade Período Horário

execução de contratos - Módulo 2: teoria 1 Presencial de 05/03/2018 a 
07/03/2018

das 8h às 12h

Capacitação na ferramenta do 
SIGRHWEB - GFIP_SEFIP 8.4 1 Presencial de 05/03/2018 a 

09/03/2018
das 14h às 18h

Elaboração de Projeto Básico e 
Termo de Referência 4 Presencial de 05/03/2018 a 

09/03/2018
das 8h às 12h

Lei Complementar nº 840/2011 3 Presencial de 12/03/2018 a 
16/03/2018

das 8h às 12h

Licitações e Contratos para Estatais 
(Lei 13.303/2016 - Módulo II) 1 Presencial de 05/03/2018 a 

09/03/2018
das 8h às 12h

Licitações e Contratos para Estatais
 (Lei 13.303/2016 - Módulo III) 1 Presencial de 19/03/2018 a 

23/03/2018
das 8h às 12h

Licitações e contratos: Lei nº 8.666/93 2 Presencial de 12/03/2018 a 
16/03/2018

das 8h às 12h



ANIVERSARIANTES DE Março
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31

Aniversariante

Patrícia Rodrigues Souza Leite
Rosane da Costa Vieira
Carlos Antônio Morais da Costa
Isabella Carlota Souza Belo
Flávia de Carvalho Lage
Edvan Sousa Ribeiro
Cátia Regina de Freitas Alves
Jesiel de Abreu Marra
Jakeline Silva de Oliveira
Blaiton Carvalho da Silva
Luzineide Amaro Barbosa Alves
Sônia Alves Lemos
Denise Carneiro Neiva de Sousa
Maria Cristina Firmino da Mota
José Gonçalves do Nascimento
Nazareno Marques da Silva
Isabel Cristina da Cunha Lima
Karina Leite Miranda Guimarães
Reginaldo Francisco Gomes
Solange Maria Ferreira Novaes Chalega
Sedma Firmino de Queiroz Pinto
Alaíde da Silva Vieira Gomes
Loiselene Carvalho Trindade Rocha
Priscilla Regina da Silva
Ivo Antônio de Oliveira
Marcelo Pereira

Aniversários


