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Curso de Desenvolvimento Gerencial começa dia 23
Será realizado no período de 23 de
outubro a 04 de dezembro o Curso
de Desenvolvimento Gerencial. A
atividade faz parte do Plano Anual de
Capacitação (PAC) da Emater-DF.
A empresa Véli Soluções em RH
foi contratada para ministrar o
curso, que abordará temas como
liderança como essência da gestão;
gestão do tempo; comunicação
interpessoal; negociação e gestão de
conflitos; e gestão de equipes de alta
performance.
O objetivo é contribuir para a melhoria da gestão da Emater-DF. O curso terá
duas turmas, que já estão fechadas e contemplam gerentes e empregados
com cargo de chefia.
Cronograma (encontros de 8 horas cada):
Turma A - dias 23 e 25/10, dias 06, 08 e 26/11 e dia 04/12
Turma B - dias 24 e 26/10, dias 07, 09 e 27/11 e dia 04/12

Segurança alimentar
Fábrica Social recebe curso de aproveitamento
integral de alimentos

Acontece nesta sexta-feira (19) o curso oferecido pelo Centro de Capacitação
Tecnológica e Desenvolvimento Rural (Centrer) para a turma matutina de
alunos da Fábrica Social sobre aproveitamento integral de alimentos. No dia
20 é a vez da turma vespertina. Nos dias 23 e 30 de outubro as mesmas
turmas recebem o curso de panificação artesanal. Esses dois cursos visam
atender a demanda feita à Emater-DF pela Fábrica Social durante a cerimônia
de encerramento do módulo ministrado pela empresa.
Realizada no dia 28 de setembro, a cerimônia encerrou o módulo de
Produção e Cultivo e Alimentos Saudáveis e Manutenção de Jardim,
ministrado exclusivamente pela Emater-DF. Foram 164 horas de capacitação
que contaram com a participação de diversos extensionistas da Central, do
campo e do Centrer e trouxeram conhecimentos sobre cultivo hidropônico,
agroecologia, floricultura, processamento de alimentos, entre outros.
O encerramento da 6ª turma da Fábrica Social contou com cerca de 60
pessoas, entre alunos e instrutores da Emater-DF, que puderam apreciar um
café da manhã oferecido pelo Centrer com produtos fabricados no curso de
aproveitamento integral de alimentos.
Para Sandra Cristina de Sousa, gerente do Centrer, o módulo da Emater
tem surtido resultados. “Temos tido uma resposta bastante positiva, pois já
temos alunos com essa visão empreendedora de produzir panificados para
comercializar e de vender terrários e suculentas na Feira Estrutural”, afirma
a gerente.
A Fábrica Social tem como principal objetivo promover a educação
profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade e, assim, oportunizar
a inserção no mercado de trabalho, bem como oferecer a possibilidade de
autonomia socioeconômica. O programa é uma iniciativa da Secretaria de
Trabalho e os interessados em participar devem estar inscritos no Cadastro
Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ter renda de até
R$ 170, idade mínima de 16 anos e não ter participado do programa.

Interação
Crianças fazem a festa na Emater

Os “extensionistas mirins” tambêm têm a sua festa: para comemorar o
Dia das Crianças, a Emater-DF promoveu, no dia 10 (quarta) um piquenique
solidário. Pipoca, salgados, sucos, picolés, bolo, brinquedos e muita
descontração fez a alegria da criançada durante a tarde. Um grupo de pais e
mães do escritório central mobilizou os filhotes, que trouxeram brinquedos
para doação e um clima de alegria e diversão ao trabalho.

Agroindústria
Centrer capacita produtores para fabricação de queijo

Queijo candango, muçarela, boursin e raclette são alguns dos queijos
preparados pelos 14 participantes do curso de fabricação de derivados do
leite, oferecido pelo Centro de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento
Rural da Emater-DF (Centrer).
O curso foi ministrado pelo técnico em agroindústria da Emater-DF, Paulo
Álvares, com apoio de Flávio Bonesso, também técnico em agroindústria. “O
objetivo é fazer com que os produtores agreguem valor aos seus produtos.
Em janeiro pretendemos começar a trabalhar com novas formulações de
queijos finos, com maior valor agregado, para que os produtores saiam do
básico e tenham produtos diferenciados”, diz a gerente do Centrer, Sandra
Cristina de Sousa.
Joana Vasconcelos é produtora de leite na região de Planaltina e está
montando um laticínio com apoio da Emater-DF. “Hoje comercializo leite
para a Itambé, mas com esse curso já estou me preparando para fabricar
queijos. As aulas foram muito produtivas e superaram minhas expectativas.
Deu uma boa base para conseguir desenvolver meus queijos”, disse.

PES
Avaliação de Mérito 2018 vai até o dia 30 de outubro

A Avaliação de Mérito da Emater-DF de 2018 vai até o dia 30 de outubro.
O link para a avaliação, bem como os manuais e roteiros estão disponíveis
na extranet.
O endereço da extranet é http://extranet.emater.df.gov.br.
Por se tratar de extranet, ela pode ser acessada inclusive fora da Emater, por
meio de um computador pessoal, em casa, por exemplo. Por isso, lembramos
que para ter acesso à extranet, é preciso digitar o login (ematerextra) e a
senha (extra122).
Passo a passo:
1) Acessar extranet.emater.df.gov.br
2) Digitar o login: ematerextra
3) Digitar a senha: extra122
4) Acessar a notícia sobre a avaliação de mérito e LER as instruções.
Empregados que atingirem percentual igual ou maior que 85% da pontuação
máxima estabelecida receberão a progressão salarial no mês de janeiro. Os
empregados que atingirem percentual igual ou maior que 70% e menor que
85% da pontuação máxima estabelecida receberão progressão salarial no
mês de julho.
Os Empregados que não atingirem o mínimo de 70% não receberão
progressão.
Dúvidas sobre a avaliação podem ser sanadas com a Gedin (3311-9343).

