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Fórum Mundial da Água contará com participantes de mais de
150 países
A 8ª edição do evento já tem 7,5 mil inscritos confirmados. O encontro internacional
ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A oitava edição do Fórum Mundial
da Água, que Brasília vai sediar de
18 a 23 de março, conta com 7,5 mil
congressistas confirmados até agora.
De acordo com a organização, os já
inscritos representam 150 países,
como Estados Unidos, Etiópia, Israel,
Itália, Japão, México e Turquia. A
expectativa é que o evento reúna
10 mil congressistas de 160 países.
O encontro internacional ocorrerá
no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães.
O governador Rodrigo Rollemberg
destaca ações que são inéditas no fórum da edição de Brasília: a Vila Cidadã,
a reunião de parlamentares de todo o mundo e o encontro de juristas e
procuradores. “Queremos que Brasília aproveite ao máximo para darmos
um salto qualitativo na nossa relação com a água”, ponderou Rollemberg.
Para acessar a Vila Cidadã, bastará se credenciar gratuitamente. No local,
são esperadas cerca de 30 mil pessoas. O espaço será aberto dia 17 de
março (sábado), às 9h30, um dia antes do fórum. Diariamente, mil alunos
de escolas públicas farão visitas guiadas no espaço.
Na Vila, que ficará no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, haverá
exposições, debates sobre água e atrações culturais. A estrutura contará
com palco, estande multiuso, mostra e os espaços Brasília — com auditório
e projetos de 14 entidades do governo local — e Criança Candanga, com
atividades que mostrem aos pequenos que a água faz parte de todo o ciclo
da vida. O funcionamento será das 9 às 22 horas, com entrada até às 21
horas. As atividades culturais estão previstas para a partir das 18 horas.
O Mané Garrincha também abrigará as áreas de exposição e feira. A
primeira destina-se apenas aos congressistas, enquanto a segunda é gratuita,
com acesso mediante credenciamento. A abertura e o encerramento, as
palestras e os painéis com representantes internacionais ocorrerão no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
“O mais importante é o legado de uma nova forma de relacionamento
e de compartilhamento da água, fazendo com que tenhamos água para as
futuras gerações, em quantidade e qualidade necessárias para que todos
tenham uma boa qualidade de vida”, ressalta Rollemberg.
8º Fórum Mundial da Água
De 18 a 23 de março
No Centro de Convenções Ulysses Guimarães e no Estádio Nacional
de Brasília Mané Garrincha
Inscrições abertas no site oficial do evento.
http://www.worldwaterforum8.org/

Prosa técnica
Conhecimento compartilhado
A Gerência de Agropecuária realizou,
nos últimos dias 2 (sexta) e 7 (quarta),
duas oficinas — a primeira, de irrigação
e nutrição de plantas; e a segunda, de
fitoterapia animal. Os eventos fazem
parte da Prosa Técnica, uma atividade
que deverá se realizar uma vez por mês.
De acordo com a engenheira agrônoma
Loislene
Trindade,
existe
muito
conhecimento técnico na empresa.
“É necessário compartilhar essa ciência
e padronizar o atendimento em
cada escritório. É gratificante ver técnicos novos e antigos trocando experiências
de forma descontraída e participativa”, observou.
A primeira oficina, sobre irrigação e nutrição do solo, ocorreu em uma propriedade
no Pipiripau. A equipe coletou solo na área de plantio e mediu até que profunidade o
adubo foi levado pela água. Já a atividade sobre fitoterapia na pecuária foi ministrada
pelo raizeiro Ailton Guilherme de Lucena e aconteceu na Casa do Cerrado, onde
zootecnistas e veterinários viram como utilizar plantas medicinais no tratamento
de animais de grande porte.

Integração
Reunião propõe diretrizes para comunicação rural
O presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro, se reuniu, na terça-feira
(6), com sua assessoria, e as equipes da Assessoria de Comunicação Social,
da Gerência de Metodologia e Comunicação Rural e da Gerência de Tecnologia
da Informação para discutir estratégias de comunicação rural na empresa, que
prevê a integração desses setores. A reunião também contou com a presença da
coordenadora de Operações da Emater-DF, Luciana Tiemann.
Na oportunidade, o presidente destacou a necessidade de intensificar as ações
em busca de melhorar a comunicação técnica com os produtores rurais. “Vamos
retomar os processos, dá continuidade nos trabalhos que já vinham sendo
desenvolvido e avançar ainda mais no uso das mídias digitais. Precisamos dar
uma atenção na forma de comunicar as nossas atividades no campo”, disse.
Muitas ideias foram levantadas, como
a utilização de vídeos “caseiros” sobre
questões técnicas, eventos e cursos,
criação de convites em formatos de
vídeos para se tornar mais atrativo,
ter uma plataforma de gestão de
conhecimento colaborativa, adequar a
abordagem pedagógica às novas formas
de mídia e comunicação, pensar em um
planejamento estratégico operacional
de comunicação, entre outras.

Capacitação
Encontro Técnico debate as Práticas Culturais
para a Produção de Goiabas

Na véspera da abertura da 3ª edição da Festa da Goiaba de Brasília, 22
produtores rurais participaram do Encontro Técnico da Cultura da Goiaba,
promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito
Federal (Emater-DF). O evento aconteceu na noite desta quinta-feira (8), na
Sede da Associação Rural Alexandre de Gusmão, local em que acontecerá a festa
neste final de semana.
O objetivo do encontro foi nivelar alguns conhecimentos com a área da
pesquisa e promover a troca de experiências entre os produtores. Segundo o
gerente do escritório da Emater-DF em Alexandre Gusmão, Hélio Lopes, essa foi
uma oportunidade de discutir temas como a irrigação, manejo de nutrientes e
o controle de pragas e doenças. “É uma demanda antiga da região e que agora
tivemos a oportunidade de visitar algumas propriedades junto do pesquisador
para fazer um diagnóstico e tentar solucionar os problemas encontrados”, relatou.
O engenheiro agrônomo e doutor em fitotecnia da Embrapa Cerrados, Tadeu
Graciolli Guimarães, foi quem ministrou a palestra. “A cultura da goiaba é exigente
em água, temperatura e luz, e também é uma cultura que é atrativa para praga
e para doenças”, disse. O pesquisador levou aos produtores as principais pragas
encontradas nas visitas que realizou e explicou as formas de controle para cada
tipo, como, por exemplo, a Psilídeo que atacam e deformam folhas de ramos
jovens. “Para controlar, os produtores precisam ter uma adubação nitrogenada
equilibrada, realizar podas e fazer uso de inseticidas do grupo neonicotinóides”,
explicou.
Para Guimarães, o aumento de
produtividade e redução de custos da
cultura da goiaba para produtores do
DF passa por um trabalho conjunto de
pesquisa, transferência de tecnologias
e capacitações. “Acredito que o tripé:
Embrapa, Emater e produtores, juntos
têm condições de desenvolver um bom
trabalho em conjunto para melhorar as
práticas do cultivo da fruta”.
Com uma área de 280 hectares e 78 produtores, Brazlândia é referência na
produção de goiaba no Distrito Federal. A produtividade da fruta na região está
entre 30 a 40 toneladas por hectare. A safra ocorre entre fevereiro e abril, e a
safrinha, entre setembro e novembro. As principais variedades da fruta são a
Pedro Sato, para consumo in natura, e a Paluma, voltada mais para a indústria.
A Tailandesa e a Cortbel também vêm sendo desenvolvidas na região.

Divulgação
Resultados da Avaliação de maturidade profissional
serão enviados aos empregados
Os resultados das complementações e recursos da
Avaliação de Maturidade dos empregados da EmaterDF serão encaminhados individualmente aos e-mails
institucionais até a próxima sexta-feira (16). Fiquem
ligados!
Empregados que obtiveram alteração de nível
salarial decorrido de complementação devem conferir
em seus contracheques novo enquadramento.
Qualquer dúvida, favor ligar na GEDIN: 33119343 / 3311-9346 / 3311-9344

Preparativos
Organização da AgroBrasília está na reta final
A equipe de coordenação da AgroBrasília se reuniu, na manhã desta sexta-feira
(9), para discutir detalhes finais do plano de trabalho da Emater-DF para a feira.
Durante a reunião, a equipe definiu o plano de trabalho da empresa, além dos
nomes dos coordenadores e turmas dos circuitos temáticos. Foi informado ainda o
andamento dos trabalhos de montagem da estrutura.
Segundo o gerente de Metodologia e Comunicação Rural, Álvaro Castro, neste
ano, a parceria entre Emater-DF, Ceasa e Secretaria de Agricultura será mais
intensa. “O tema central será a questão dos recursos hídricos”, acrescentou. Ao
todo, onze rotas estarão disponíveis ao público visitante.
Na próxima semana, uma equipe começará a visitar os municípios do Entorno
do DF para divulgar a feira e já realizar inscrições de agricultores interessados em
participar. Em 2018, a AgroBrasília chega à sua 11ª edição. A feira acontece no
Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no núcleo rural PAD-DF, entre os dias 15 e 19 de
maio.
Circuitos temáticos
- Agroecologia
- Fruticultura
- Olericultura
- Floricultura
- Bovinocultura
- Avicultura
- Piscicultura
- Apicultura
- Suinocultura
- Gestão ambiental
- Saneamento rural
Além das rotas, haverá o galpão das organizações sociais, com espaço para
associações, cooperativas e agroindústrias.

Excelência
Emater-DF é destaque na primeira reunião de trabalho
dos ouvidores de 2018
Durante a primeira reunião de trabalho de 2018 do Sistema de Gestão de
Ouvidorias do Distrito Federal (SIGO/DF), no auditório da Escola de Governo, a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF)
foi a melhor avaliada na sua atuação de ouvidoria.
“Todas as ouvidorias melhoraram os resultados de resolutividade, por isso a
nossa responsabilidade aumenta”, ressaltou José dos Reis, ouvidor-geral do DF. Em
seguida, explicou o que precisa ser melhorado em 2018, destacando a importância
para a participação dos ouvidores titulares e equipes nas convocações e cursos da
Ouvidoria Geral, a integração com planos, projetos e programas realizados pelas
unidades do SIGO-DF, e a qualidade da resposta enviada ao cidadão.
As instituições e suas respectivas ouvidorias que mais se destacaram em 2017
quanto à resolutividade das demandas na perspectiva do cidadão foram:
O coordenador de Articulação de Ouvidorias,
Cleiton Gonçalves, relatou que o Grupo de
Trabalho de Qualidade da Resposta ao cidadão
tem o intuito de avaliar aquilo que fazem e
respondem ao cidadão, e alertou que a forma
como é passada a informação ao cidadão é
muito importante.
“Que possamos continuar cumprindo esse
desafio de atender bem a todos que procuram
a Ouvidoria da Emater”, destacou o chefe da
ouvidoria, Orlando Moreira.
Com informações da Ascom/CGDF

Qualidade de vida
Nova comissão planeja o bem estar no trabalho
Desde o início deste ano, um grupo de colegas trabalha ideias para melhorar
a qualidade de vida na Emater. Oficializada em 6 de fereveiro, a Comissão
de Qualidade de Vida, Saúde e Bem Viver no Trabalho, tem desenvolvido
o Programa Bem Viver no Trabalho. O objetivo
do programa é proporciar ações que tragam
melhorarias na saúde e na motivação do empregado.
Fazem parte da comissão interdisciplinar a economista
doméstica
Sheila
Maria
Souza
Nunes,
como
presidente; o veterinário Roberto Bemfica Rubin; a
assistente social Maria da Conceição Martins Bezerra;
o psicólogo Vinicius Gonçalves Valle; a assistente
adminitrativo Egle Lucia Breda; o motorista Luciano
Mendes Vaz; a agrônoma Maíra Teixeira de Andrade;
a nutricionista Danielle da Rosa Amaral e a técnica
em agroindústria Yokowama Odaguiri Enes Cabral.

Vitrine
Emater-DF debate futuro do Centrer

A direção da Emater-DF realizou, nesta quinta-feira (8), a primeira reunião
para discutir a utilização do espaço do Centro de Capacitação e Comercialização
da Agricultura Familiar (CCC), localizado dentro da Ceasa, e as ações para se
pensar no futuro do Centro de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento Rural
da Emater-DF (Centrer).
“Sempre foi um sonho que o Centrer seja uma das nossas vitrines, para isso
precisamos avançar e melhorar o que já temos hoje, discutir a parte operacional
e estrutural para trabalhar todo o potencial que temos para evoluir”, iniciou a
reunião o presidente da Emater-DF, Roberto Carneiro.
Também presente, o diretor-executivo, Rodrigo Marques, fez uma retrospectiva
da história e da importância do Centrer e reforçou que a construção das ações
de curto, médio e longo prazo precisam ser discutidas coletivamente. “Quero ver
nosso Centrer evoluir. Esse centro tem um grande potencial para ser referência
para os produtores, para população urbana e para os demais estados, estamos
localizados no centro de Brasília e isso é um fator positivo para nós”, disse.
A gerente do Centrer, Sandra Cristina de Souza, apresentou os problemas
enfrentados pela equipe e as atividades que desenvolvem na área de capacitação,
assessoramento técnico e apoio logístico.
Neste primeiro momento foram encaminhadas ações para solucionar os
problemas do espaço CCC, como definir executor do espaço, ver a possibilidade
da transferência e gestão do patrimônio para a Emater, elaborar normatização
dos serviços a serem cobrados, elaborar plano de trabalho do projeto com o
Banco de Alimentos, entre outros.
Participaram da reunião as equipes do Centrer, do Escritório Especializado de
Comercialização (Escom), e os coordenadores de Operações, Luciana Tiemann,
de Administração e Finanças, Adalberto de Araújo, e de Gestão e Modernização,
Sheila Nunes.

Capacitação
Egov oferece cursos ao trabalhador
A Escola de Governo (Egov) do Distrito Federal está com novas ofertas de
cursos voltados ao trabalhador público.
Antes de realizar a pré-inscrição, o interessado deverá verificar com o chefe
imediato se sua ausência durante o período do curso é conveniente, pois a Egov
está adotando penalidades para as pessoas que não comparecerem aos cursos.
Além disso, 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 quantitativo disponível.
Caso a inscrição seja confirmada, e empregado receberá um email da Gerência
de Desenvolvimento Institucional (Gedin) com as orientações.
Confira os cursos oferecidos
Confira a grade de ofertas:

