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Emater-DF comemora 40 anos
Aniversário da empresa tem homenagem aos pioneiros da
extensão rural no Distrito Federal.

“Valores e compromisso é exatamente o que a gente conserva desde 1978”,
afirmou Roberto Carneiro, presidente da Emater-DF, durante a comemoração dos
40 anos da empresa. Segundo ele, esses são valores comuns à extensão rural
brasileira, que os pioneiros do Distrito Federal souberam mostrar ao longo de
tantos anos de trabalho.
A comemoração aconteceu nessa sexta-feira (6), no auditório do Instituto Israel
Pinheiro, com a presença de extensionistas pioneiros, dos atuais e de várias
autoridades. Na ocasião, o secretário de Agricultura, Argileu Martins, parabenizou
a empresa. “Tenho a plena convicção que a extensão rural do Distrito Federal
está se tornando cada vez mais uma referência para o nosso país, pela formação
e pela capacidade de seus técnicos”, afirmou o secretário, que estava também
representando o governador do DF.
O diretor executivo da Emater-DF, Rodrigo Marques, apresentou as ações do
programa de qualidade de vida, o Bem Viver no Trabalho. Entre elas, a revitalização
de escritórios locais e da sede, um resultado da união dos colegas em prol de
melhorias no ambiente. “Agradeço todo esforço que tiveram, sem recursos, mas
tudo com amor, como é o trabalho da extensão rural”, disse Rodrigo. “Vocês são
essa empresa, vocês fazem essa empresa”, completou.
Também estiveram presentes parlamentares, representantes da Embrapa,
Sicredi, Federação da Agricultura e Pecuária do DF, Instituto Federal de Brasília,
Anater, Asbraer, Sindiorgânico, associações e cooperativas de agricultores, entre
outros parceiros e amigos da extensão rural do DF.
Merecidas homenagens
Apresentação musical, poesia, fotos. Não faltaram meios para expressar os
parabéns e comemorar os 40 anos da Emater-DF. Os talentos da Emater-DF
começaram as celebrações ao som de “Tente outra vez”, de Raul Seixas. O grupo
de sete extensionistas rurais cantou ao vivo outras três músicas e encantou os
presentes.
Na ocasião, cinquenta colegas receberam uma placa de agradecimento pela

dedicação e colaboração por seus 30 anos ou mais de trabalhos prestados.
Também foi feita a homenagem “de extensionista para extensionista”, em que
a administradora Carla Martins ofereceu à agrônoma Luciana Tiemann. “Você
acreditou em mim e me inspirou a crescer, não tenho
palavras para agradecer”, disse Carla à homenageada.
Os extensionistas rurais que iniciaram a trajetória
da empresa também foram reconhecidos. Chamados
de Pioneiros, os primeiros extensionistas que fizeram
parte do quadro da Emater-DF receberam uma caixa
de chocolates finos. Shigeo Matsuura foi um dos
presenteados. “Muito bom estar aqui e rever tantos
colegas”, emocionou-se.
Mas quem realmente marcou a história da Emater-DF sempre foram os
agricultores, que tiveram um destaque especial na festa. A agricultora Maria
Aparecida, da Colônia Agrícola Rajadinha, fez um discurso de agradecimento
à empresa. E o trio de agricultores atendidos pela Emater em Vargem Bonita
cantou a música “Eu te desejo”, de Flávia Wenceslau.
Entre os mais marcantes, porém, esteve o tributo feito à família Kanegae.
Pioneiros no Distrito Federal, os agricultores dessa família foram atendidos pela
Emater-DF e em retribuição a esse bom atendimento, lutaram pela empresa
em 1987, enviando uma carta ao governador da época sobre a importância da
continuidade dos serviços de Ater na região.
A carta foi resgatada e lida na cerimônia. O
representante da família, Toshihiro Kanegae, falou
da sua chegada em Brasília, da tradição da família,
do apoio da Emater na agricultura e ao final foi
aplaudido de pé. “Foi tudo muito emocionante,
difícil segurar as lágrimas” disse a extensionista
rural Sônia Cascelli.

Homenagem
A moça do cafezinho
Nada melhor que começar o dia com uma
bela xícara de café e um lindo sorriso no
rosto. Na Emater-DF, dona Jandira Ramos
é quem, há quase 40 anos, se dedica a essa
tarefa diariamente.
“Rosa tão bela igual a ela não há.
Perfuma a manhã e enfeita a vida de cada
emateriano, que chega querendo tomar
um cafezinho saboroso que só ela sabe
preparar”, declamou o Ouvidor da Emater-

DF, Orlando Moreira.
O cafezinho é vital à empresa e quando falta o pó, todos colaboram com
qualquer quantia. “Quando ela sai de férias, só se escuta pelos corredores: cadê
a dona Jandira?”, brinca Moreira.
Obrigada, dona Jandira. Somos gratos pelos anos de dedicação, amizade e
carinho com que sempre tratou a família Emateriana. Você faz parte da nossa
história!

Homenagem II
Extensionistas com mais de 30 anos de serviços prestados na Emater-DF são
homenageados na solenidade de comemoração dos 40 anos da empresa.

Homenagem aos extensionistas com mais
de 30 anos de casa
Maria Rita Estanislau
Luzineide Alves
Aurelina Dos Reis
Almeri Martins
José Gil Morais
Orlando Moreira
Neusa do Amaral
Cleber Mendes
Alaete Lima
Marta Rocha
Mirian Braz
João Pires
Vera Oni Matos
Solange Chalega
Geraldo Magela Gontijo
Josué Mendes Do Amaral
Maria Das Dores V. De Castro
João Nogueira
Iracema Gomes De Oliveira
Luiz Augusto Rocha
Waldevina Castro
Suzana Maraschin
Carlos César Vieira
Fraildes Rodrigues

Zilçon Vinhal
Blaiton Carvalho
Helton de Araújo
SôniaCascelli
Névio Guimarães
Severino de Castro
José Gonçalves
Edson Cytrângulo
Carlos Antônio Morais
Rosa Martinello
Sônia Lemos
Jurandi de Sousa
Carmen Pinage
Silvana Reinert
Sebastião de Andrade
Sérgio Dias Orsi
Edna Maria
João Colemar
Roberto Carneiro
João De Deus Abreu
Elzimar Bezerra
Antônio Dantas
Sandra Cristina De Sousa
Maria Do Carmo Barbosa
Marconi Borges

Pratas da casa
Talentos musicais abrilhantam a festa

Sete empregados (seis extensionistas e um especializado) formaram o grupo
do projeto Pratas da Casa — Talentos Além da Extensão. O conjunto abrilhantou
o evento de comemoração dos 40 anos da Emater-DF, na última sexta-feira (6).
Hélio Lopes (violão de 12 cordas e voz), Eduardo Damásio (violão e voz), José
Voltaire (flauta transversal), Rinaldo Costa (viola caipira), Rildon Oliveira, Sandra
Evangelista e Clarissa Campos (vozes) apresentaram cinco músicas: três no início
da solenidade e duas no final.
“Tente outra vez” (Raul Seixas – Paulo Coelho – Marcelo Mota), “Menino da
porteira” (Teddy Vieira – Luiz Raimundo), “O Caipira” (Maracaí – José Marques),
“Terra tombada” (Carlos Cezar – José Fortuna) e “Mágoa de boiadeiro” (Indio
Vago – Nonô Basílio) foram os clássicos da MPB e da música caipira apresentados
pelo coletivo. Com poucos ensaios e muita dedicação os dublês de músicos e
extensionistas emocionaram a plateia.

Incentivo
Trabalhos destaque são premiados
A cada aniversário da empresa, é feita a entrega dos prêmios para os destaques
do ano anterior. Coordenada pela Gerência de Desenvolvimento Institucional
(Gedin), a premiação agracia trabalhos projetados com sucesso nas áreas fim,
meio e gestão. Nas comemorações dos 40 anos da instituição, os coordenadores
agraciaram os homenageados que se destacaram em 2017.
A coordenadora de Operações, Luciana Tiemann, entregou à gerente do
escritório de Brazlândia, Magali Fortes, o prêmio pelos trabalhos alusivos à crise
hídrica. A equipe local realizou diversos atendimentos aos agricultores da região
para divulgar formas mais econômicas e sustentáveis para utilizar a água nas
chácaras. A ação dos colegas foi fundamental para diminuir os impactos da crise
junto aos produtores. Luciana, no entanto, ressaltou que o prêmio é para todos
os empregados da Emater-DF. “O esforço foi coletivo”, comentou.
Para entragar o prêmio destaque na área meio, a coordenadora de Gestão
e Modernização, Sheila Nunes, chamou o assistente administrativo João Victor
Gonçalves, do escritório de Sobradinho, que desenvolveu um sistema de registro
de demandas. O programa tem facilitado a vida dos técnicos da unidade, dando
mais rapidez aos atendimentos.
Já o coordenador de Administração e Finanças, Adalberto Araújo, entregou à
administradora Daniella Moreira de Carvalho o prêmio de gestor destaque, pela
atuação junto ao setor de compras da empresa por ocasião do Seminário de
Agroecologia. O resultado foi determinante para um trabalho de excelência não só
para a empresa como para o público externo.

Dedicação
Comissão organizadora faz a diferença
O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, agradeceu aos membros da
Comissão Organizadora que contribuíram para a realização das comemorações
dos 40 anos da empresa. “A iniciativa, o esforço e a dedicação de cada um
tornou possível festejar o aniversário da nossa instituição”, disse.
Emocionada, a extensionista e membro da Comissão, Claudia Coelho,
agradeceu a oportunidade de ter participado da equipe que idealizou cada
etapa da festividade. “Quero agradecer muito a todo o grupo pelo o empenho
e dedicação em cada reunião e nas tarefas designadas. Eu sonhei muito com a
comemoração e tenho orgulho de participar dessa Comissão. A Emater-DF é a
minha casa”.
A Comissão foi composta pelos empregados: Álvaro Castro, Isabel Cristina
Lima, Kelly Eustáquio, Sérgio Orsi, Sandra de Sousa, Selma Tavares, Daniella
de Carvalho, Claudia Coelho, Diândria Daia e Patrícia Távora.

