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Seminário interno tem homenagens, balanço
e palestra motivacional

Na quinta-feira (6), data em que se comemorou o Dia Nacional do
Extensionista Rural e os 70 anos de atividades do serviço de assistência
técnica e extensão rural (Ater) no País, a Emater-DF realizou o tradicional
seminário interno de ﬁnal de ano, no auditório da Câmara Legislativa.
A programação incluiu um balanço de gestão do período de 2015 a 2018,
apresentado pelo presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro. Nos últimos
quatro anos, a empresa viabilizou um aumento de 53% no número de
produtores com acesso a políticas públicas, de 35% na participação deles
em organizações sociais, de 30% no número de propriedades com uso de
práticas sustentáveis, de 18% no número de ocupações laborais e de 33%
no valor bruto da produção.
Para o presidente, é importante analisar o cenário, pensar no futuro e na
estratégia para se alcançar os objetivos da instituição. “Os produtores estão
cada vez mais tecniﬁcados, com acesso à informação, adotando projetos
produtivos e, a agricultura da próxima década vai ser diferente. Vejo muita
garra e capacidade na Emater para que possamos nos adaptar aos cenários
e continuar melhorando nosso serviço cada vez mais”, disse Roberto.
A diretora executiva da Emater-DF, Isabel Cristina Lima, destacou o

papel dos extensionistas nos resultados relacionados ao desenvolvimento
humano, econômico e ambiental do meio rural. “O produtor necessita de
conhecimento mas também desse grupo de pessoas próximas, que são os
extensionistas, que acreditam na capacidade do produtor, que os encorajam
e orientam para terem sucesso”, disse.
Homenagens
A programação também incluiu momentos de homenagens, palestra
motivacional “Pensando coletivamente o futuro”, ministrada pela psicóloga
Iara Bayma, e dinâmicas.
No momento de homenagem “De Extensionista para Extensionista”,
Camila Braz Ribeiral homenageou Flávia Lage, Michelle Oliveira homenageou
Carlos Morais e Janaína Dias homenageou Claudia Coelho.
Também houve apresentação de vídeo em homenagem aos extensionistas,
com depoimentos de empregados e produtores rurais, bem como
apresentação musical do projeto Prata da Casa, que envolve os talentos da
Emater-DF.
Gestão por Resultados
O gerente de projetos estratégicos, João Pires, falou sobre os resultados
da atuação da Emater-DF nos assentamentos e fez uma análise de cenários
com a possibilidade de a Emater poder atuar no Entorno, com a criação da
região metropolitana.
O assessor Oséias Oliveira, da Gerência de Tecnologia da Informação
(Getin), fez uma apresentação sobre gestão por resultados, apresentado a
importância do painel de resultados para a tomada de decisões dos gestores
da empresa. “Agora a Emater tem a capacidade de medir suas ações e
executar suas atividades de forma mais homogênea. Também estamos
elaborando um aplicativo para tablet que vai facilitar a coleta de dados”,
disse.

Homenagem
Extensionista da Emater-DF é agraciado
com a Medalha Ordem do Mérito Ater

Em reconhecimento e valorização ao trabalho extensionista, a Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) entregou, no
dia 3 de dezembro, a Medalha Ordem do Mérito Ater 2018. Ao total, 21
extensionistas rurais das Emateres do Brasil foram homenageados e entre
eles, o técnico em agropecuária da Emater-DF João Pires, que é o responsável
pelo acompanhamento dos projetos com a Anater.
A solenidade aconteceu no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos
Deputados, em Brasília-DF e marcou a programação da Semana Nacional do
Extensionista Rural 2018. Para o presidente da Emater-DF, Roberto Guimarães,
a escolha do proﬁssional da empresa foi justa, diante do compromisso do
homenageado com os princípios e objetivos da extensão rural pública no
Brasil. “Temos orgulho do João Pires e sabemos que ele nos representa com
muita qualiﬁcação e contribui sobremaneira com as tradições e excelentes
serviços prestados pela Extensão Rural Brasileira”, aﬁrmou o presidente,
emocionado.
Com 37 anos de casa, João Pires aﬁrmou que foi a primeira honraria
oﬁcial que recebeu pela empresa. “Eu me sinto muito lisonjeado, porque se
tivessem passado 100 anos sem receber, ainda assim eu entenderia que foi
porque temos tantos extensionistas rurais qualiﬁcados, que seria justo que
muitos outros recebessem também”, aﬁrmou o gerente de projetos especiais.
Entre as atividades do dia, o seminário “Desaﬁos da Extensão Rural no
Contexto Atual” reuniu representantes de todas as instituições que compõem
a Rede Nacional de Ater e mostrou algumas ações da Anater na reestruturação
da assistência técnica e extensão rural no Brasil.

Premiação
Controladoria-Geral do DF divulga
3º Índice de Transparência Ativa
A Controladoria-Geral do
Distrito Federal divulgou o
nome dos órgãos públicos que
cumpriram a lei distrital de
acesso à informação. Neste
ano, 40 instituições do GDF
alcançaram 100% do Índice
de Transparência Ativa. A
cerimônia de premiação da
terceira edição ocorreu nesta
quarta-feira (5), no Salão
Nobre do Palácio do Buriti. A
Emater-DF alcançou o índice
máximo pela primeira vez.
Secretarias, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista, órgãos especializados e autônomos e administrações
regionais receberam placa alusiva à conquista. Para atingir a meta, órgãos
e entidades do DF devem divulgar nos respectivos portais da internet
informações de interesse coletivo.
Entre elas estão desde as mais corriqueiras — como endereço e formas
de contatos telefônico ou eletrônico — às de caráter institucional ou
relacionadas a despesas, contratos, convênios, licitações e servidores.
Em 2016, cinco órgãos atingiram os 100% do índice. No ano passado, 27.
Para o controlador-geral do DF, Lúcio Carlos de Pinho Filho, essa evolução é
signiﬁcativa e reﬂete a diretriz inicial do governo de Brasília de “radicalizar
na transparência”. “Começamos com índices baixos, principalmente com as
empresas estatais. Mas conseguimos que Caesb e Terracap se tornassem
símbolo da transparência. Foram 85 órgãos públicos, e 40 chegaram a 100%
do indicador. A média geral do resultado obtido é de 73%, um excelente
sinal, porque quanto maior a transparência, mais forte é a democracia”,
avaliou o controlador-geral.
O índice foi criado em dezembro de 2015 para estimular a transparência
pública e o cumprimento da lei de acesso à informação por meio da
competição saudável entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
distrital.

Reconhecimento
Formosa homenageia Emater-DF

A Câmara de Vereadores de Formosa (GO) homenageou, na quartafeira (5), as equipes da Emater-DF que atuam no município. A empresa
foi agraciada com uma moção de congratulação em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à cidade. A reverência foi entregue no
plenário da casa, com a presença de 14 vereadores.
Segundo o presidente da empresa, Roberto Carneiro, desde que
começou a atuar no município, atendendo a cerca de 1,7 famílias em 17
assentamentos de reforma agrária, a Emater-DF já aprovou projetos de
crédito aos agricultores que somam mais de R$ 8 milhões. “Esses recursos
se multiplicam na economia local, gerando emprego, renda e melhorando
a vida não só das famílias rurais como também da população urbana”,
observou Roberto.
Receberam menções de congratulação os extensionistas Alessandro
Rangel, William Barbosa, Joel Pereira, Mateus Miranda, Priscylla Pereira,
João Colemar, Joselito de Souza e Fernando Brandão; o assistente
administrativo Éder Ribeiro e a auxiliar de serviços gerais Iraneide de
Sousa Olilveira, além do presidente da empresa, Roberto Carneiro, e do
gerente de Projetos Especiais, João Pires.

Comercialização
Brasília ganha mais uma feira orgânica

Foi inaugurado neste sábado (08) mais um ponto de venda de orgânicos
no DF. Desta vez, a região beneﬁciada foi Taguatinga. Todos os sábados,
das 8h às 12h, agricultores orgânicos, de ﬂores e de plantas ornamentais
vão comercializar seus produtos no espaço da Associação dos Feirantes
das Feiras Livres de Taguatinga (antigo posto policial), localizada na CSD
04, Vila Matias, em Taguatinga Sul. Na praça, já há uma tradicional feira
que funciona há mais de 40 anos.
A iniciativa faz parte do trabalho realizado pelo Escritório Especializado
em Comercialização (Escom) da Emater-DF para articular e viabilizar
novos pontos de venda aos produtores locais. “Foi feito um mapeamento e
diagnóstico das feiras do Distrito Federal, convencionais e orgânicas. Com
esse trabalho veriﬁcamos que há locais que ainda carecem de feiras e que
podemos articular para que produtores e consumidores sejam beneﬁciados
com a criação de novos circuitos curtos de comercialização”, diz o assessor
da Emater-DF, Marcelo Costa.
“Entre os principais benefícios dos circuitos curtos de comercialização
estão a venda direta ao consumidor, a valorização da produção local e a
facilidade de logística para o produtor, que pode vender em locais mais
próximos da propriedade”, diz o presidente Roberto Carneiro.
MAPA DAS FEIRAS
No site da Emater-DF, é possível acessar um mapa com a localização de
todas as feiras orgânicas e convencionais do DF. Em breve, a da Vila Matias
estará no mapa.
http://www.emater.df.gov.br/feiras-organicas/
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