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Empresa se prepara para a Agrobrasília 2018
Coordenadores
dos
circuitos
tecnológicos e extensionistas rurais
participaram de visita técnica ao
Espaço da Agricultura Familiar na
AgroBrasília, para serem orientados
sobre as dinâmicas que ocorrerão nos
dias de visita ao local. Esta edição será
de 14 a 19 de maio e terá como tema
central o uso racional da água e as
tecnologias digitais no campo.
Roberto Carneiro parabenizou o
esforço de todos. “Diante dos desafios
que tivemos, a gente acaba utilizando
bastante a nossa criatividade e nosso conhecimento técnico”, afirmou o presidente.
“E sempre conseguimos fazer um trabalho espetacular”, acrescentou.
Para este ano, são esperados quatro mil agricultores mobilizados pela EmaterDF. A diretora executiva da Emater-DF, Cristina Lima, acredita que o evento já
está consolidado e atrai interessados naturalmente. “As pessoas reconhecem o
esforço da Emater e nossa capacidade de criar e fazer um evento belíssimo e com
muito conteúdo”, afirmou Cristina.
Todos os presentes puderam entender como será o fluxo de chegada dos
agricultores, o acolhimento e o encaminhamento para as refeições e para as
visitas guiadas a cada circuito. “A proposta é a mesma do ano passado: serão
escolhidos três circuitos e após a visita guiada, os agricultores estarão livres para
conhecer outras coisas que tenham interesse”, explicou Álvaro Castro, responsável
pela metodologia do evento. “Com as informações de hoje, os escritórios locais
já podem identificar os assuntos de maior interesse do seu público e chegar ao
evento com essa informação”, afirmou.
De acordo com a coordenadora de operações da empresa, Luciana Tiemann,
o momento foi muito importante para integração dos envolvidos e também para
que todos fiquem cientes sobre o que está sendo feito e o que está por fazer. “É
a oportunidade de ver o esforço de cada colega e saber que somos capazes de
realizar isso e com qualidade”, disse Luciana.

Bem estar
Programa de qualidade de vida faz visita à colega afastada
Talvez você já tenha se perguntado: por anda Maria Joaquina? A colega, lotada
na Gerência de Infraestrutura, há muito não tem sido vista em seu posto de
trabalho. Como parte das atividades do Programa Bem Viver no Trabalho (BVT), as
integrantes Maria Bezerra e Neide Alves saíram em campo para essa investigação
e verificaram que a colega está afastada por motivo de saúde.
No momento, Joaquina está em repouso na casa de familiares na Asa Norte. “Ela
está sob cuidados e atenção das sobrinhas Marcia e Thais”, explica Maria Bezerra. A
colega precisa fazer uma grande cirurgia
para curar um entupimento da artéria de
colocação de safena. Diante disso, ficará
com as sobrinhas, onde tem orientação
nutricional e companhia para os exames
que precisa realizar antes de submeterse ao procedimento médico, segundo
relata a sobrinha mais nova.
Ainda sem previsão de retorno ao
trabalho, Joaquina ficará afastada até
que a cirurgia ocorra e também durante
o período de recuperação. Segundo a
comissão do BVT, ela anseia pela hora
de voltar.

Boas Práticas Agropecuárias
Emater-DF faz reunião técnica sobre BPA na piscicultura
A unidade local da Emater-DF em Vargem Bonita realizou uma reunião
técnica sobre Boas Práticas Agropecuárias na Piscicultura. Participaram da ação
17 produtores interessados na atividade de criação de peixes. O evento, que
aconteceu na propriedade de Heitor Mitsuaki Kanegae, teve como objetivo montar
um grupo de produtores para tratar das Boas Práticas na região.
“Esse primeiro encontro abordou temas como legislação ambiental, qualidade
da água e técnicas de despesca”, disse a zootecnista Cláudia Coelho, responsável
pela organização do evento. Além da parte teórica, os participantes puderam
realizar algumas práticas na propriedade, como as relacionadas à questão da
despesca.
Estiveram presentes à reunião a zootecnista Cláudia Coelho, com o apoio da
veterinária Florence Berthier, além do coordenador de piscicultura da Emater-DF
Adalmyr Borges e o instrutor do Senar, Francisco Baia.

Fique por dentro
Conheça os atuais coordenadores de programas da Emater-DF
Conservação de Solo e Água - Sumar Ganem
Compras Institucionais - Blaiton Silva
Agricultura Urbana - Rogério Lúcio
Informações Conjunturais
Paulo Ricardo Borges
Agroecologia e Produção
Orgânica - Roseli Garcia
Empreender e Inovar
Frederico Neves
Fruticultura - Antônio
Carlos Mendes
Equideocultura
Florence Berthier
Bovinocultura
Camila Braz
Grandes Culturas
Marconi Borges
Agroindústria
Sônia Cascelli
Juventude Rural
Gerlan Teixeira
Crédito Rural
Igor Alves
Cidadania e Benefícios
Sociais - Sônia Lemos
Organização Social
José Gonçalves
Boas Práticas de
Produção - Milena Oliveira
Avicultura - Adriana Zica
Segurança Alimentar e
Nutricional - Letícia Martinez

Olericultura - Antonio Dantas
Piscicultura - Adalmyr Borges
Gestão Ambiental - Marcos de Lara
Turismo Rural - Zaida Regina
Artesanato - Selma Tavares
Floricultura - Loiselene Trindade

