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Correio eletrônico muda nas próximas semanas
Os endereços
de e-mails da
Embrapa Cerrados já têm
data para mudar. A partir do dia 25, para
ter acesso às mensagens eletrônicas, os empregados deverão acessar o http://correio.
embrapa.br. Nos endereços
não será mais utilizada a sigla da Unidade. Todos vão terminar com @embrapa.br, sendo que serão compostos pelo
nome.sobrenome. Na próxima
semana, o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) vai
realizar reuniões com analistas, assistentes e pesquisadores para repassar informações

sobre esse assunto e esclarecer
possíveis dúvidas.
Por um ano, os e-mails que
forem enviados para o @cpac.
embrapa.br serão direcionados
automaticamente. O envio de
novas mensagens, no entanto, só
poderá ser feito pelo novo e-mail.
O acesso ao aplicativo (Zimbra)
será feito por meio do nome do
usuário (nome.sobrenome do e-mail corporativo) e a senha será
a mesma utilizada para acessar
os sistemas corporativos e a Intranet da Sede. Caso algum empregado não possua essa senha
ou necessite alterá-la, deve acessar o link http://www.cpac.embrapa.br/cge/nti/infra/emailcorporativo/senhacorp/.

Dentre os benefícios do novo
sistema pode-se destacar a facilidade de acesso, já que a nova
plataforma trabalha com o conceito de comunicação em nuvem,
o que permite acessar as mensagens por meio de tablets, celulares, smartphones e qualquer
computador. As mensagens e os
anexos não serão mais apagados
dos servidores (após a migração
todos os novos e-mails ficarão
armazenados nos servidores do
DTI, na sede) e o histórico poderá ser acessado de qualquer local conectado à internet. Uma
versão demonstrativa do aplicativo pode ser acessada pelo link
http://www.zimbra.com/products/hosted_demo.php

Livro de pesquisador da Unidade
será lançado durante a Rio+20

Manual de Conduta em Mídias
Sociais agora em versão online

Como em um semáforo de
trânsito, as cores vermelha,
amarela e verde são usadas
para mostrar a empregados
e colaboradores da Embrapa o que não se deve fazer,
o que merece atenção e também boas práticas de uso de
sites como Twitter, Facebook, YouTube, Slideshare
ou mesmo de blogs. É assim,
de maneira didática, com
texto, imagens e exemplos,
que são apresentadas as informações da versão online
do Manual de Conduta em
Mídias da Embrapa, disponível no endereço http://www.
embrapa.br/manual-midias-sociais. Além do resumo
das principais orientações,
o Manual na web aponta
ainda links para os perfis

É importante lembrar que
foi realizado em novembro
do ano passado um levantamento que contou com a participação dos Chefes, Supervisores e Empregados, com o
objetivo de revisar os nomes
propostos pelo Departamento
de Tecnologia da Informação
(DTI) para os novos e-mails.
“Este levantamento é que está
sendo levado em consideração
para criação das novas contas”,
informa o supervisor do NTI,
Lucas Campos. Neste primeiro
momento, as mudanças atingem apenas empregados, estagiários e bolsistas continuarão
utilizando o e-mail @cpac.embrapa.br.

oficiais da Empresa e a versão completa desse e do
outro documento
orientador da Embrapa em Mídias
Sociais.
A chefe da Secretaria de Comunicação (Secom),
Rose César, reforça que as orientações devem ser amplamente
divulgadas, especialmente,
por meio de conversas entre supervisores de estágios
e estudantes, entre chefes e
empregados. “Mencionar ou
compartilhar um conteúdo
de domínio público sobre a
Embrapa em mídias sociais
é interessante. Essas ferramentas, quando usadas de
forma responsável, ajudam
a levar informações sobre
tecnologias e ações promovidas pela Empresa a variados públicos. Estar na rede
pode ser profissionalmente
vantajoso também, uma vez
que é possível acompanhar
e dialogar com especialistas
do mundo todo com poucos
cliques”.

Entre as publicações que
serão lançadas pela Embrapa durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a
Rio+20, está o livro “Economia do meio Ambiente e Serviços Ambientais: estudo aplicado à agricultura familiar, às
populações tradicionais e aos
povos indígenas”, do pesquisador da Embrapa Cerrados
Luciano Mattos e de Marcelo Hercowitz, diretor da Pau-Brasil, empresa de consultoria em economia ecológica e
gestão socioambiental.
A publicação estabelece os
pontos fundamentais para
a elaboração de políticas públicas de serviços ambientais
voltadas à agricultura familiar, às populações tradicionais e aos povos indígenas,
além de colaborar com o intercâmbio de informações,
apresentando 14 estudos de
caso sobre serviços ambientais.
O livro será lançado em três
eventos paralelos à Conferência na capital fluminense.
O primeiro lançamento será
no domingo (17), às 11h, na

Embrapa Solos (Rio de Janeiro, RJ); o segundo na segunda-feira (18), às 17h, durante o Congresso Internacional
de Economia Ecológica, no
Hotel Windsor Guanabara; e
o terceiro de quarta a sexta-feira (20 a 22), no estande da
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
(Fase), durante a Cúpula dos
Povos, no Aterro do Flamengo. Já o quarto lançamento
será no dia 23, às 16h, durante o 50º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia,
Administração e Sociologia
Rural (Sober), realizado na
Universidade Federal do Espírito Santo, na capital Vitória.

Processo de registro e proteção de cultivares é tema de reunião

Esclarecer as dúvidas sobre o processo
de registro e proteção de cultivares, especialmente de maracujá, foi o principal objetivo da Reunião Técnica realizada, nesta
quinta-feira (14), no auditório Wenceslau
Goedert. Além de pesquisadores da Embrapa Cerrados que trabalham com a espécie, a reunião contou com a participação de
membros do Comitê Local de Propriedade
Intelectual (CLPI) e representantes da Embrapa Produtos e Mercado e do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa).
O coordenador do Serviço Nacional de
Proteção de Cultivares, Fabrício Santos,
ressaltou a importância do envio correto
de informações na solicitação de registro e
proteção dos materiais. O registro da cultivar é necessária para a comercialização do
material e o processo pode ser agilizado se
as exigências forem cumpridas. O chefe de
Pesquisa e Desenvolvimento, Cláudio Karia, afirmou que a Unidade tem o interesse

II CBRG recebe inscrições
via nota de empenho
As inscrições para o II Congresso Brasileiro
de Recursos Genéticos (CBRG) já podem ser
realizadas via nota de empenho. Nessa modalidade, pagamento própria das intuições públicas, a inscrição será aceita até 15 dias antes
do início do congresso, sendo cobrado o valor
referente à inscrição no local do evento.
Promovido pela Sociedade Brasileira de
Recursos Genéticos (SBRG) e pela Embrapa
Amazônia Oriental (Belém, PA), o II CBRG
será realizado de 24 a 28 de setembro na capital paraense. O evento tem como objetivo
principal popularizar a importância dos recursos genéticos e discutir os aspectos que
contribuam para o avanço científico e tecnológico nesse campo, bem como o uso sustentável dos recursos genéticos animais, vegetais
e microrganismos. A programação reúne palestras, mesas redondas, minicursos, e apresentação de trabalhos técnico-científicos orais
e na forma de pôsteres.
O prazo para submissão de trabalhos científicos se encerra no dia 30 de junho. Serão aceitos trabalhos sobre qualquer tema de recursos
genéticos vegetais, animais ou microbianos.
Mais informações: www.sbrg2012.com.br/.
Com informações da SBRG e da Embrapa
Amazônia Oriental
Pinhão-manso – nos dias 3 e 4 de julho, a
Embrapa Agroenergia e a Embrapa Algodão
promovem, na Embrapa Estudos e Capacitação, o Simpósio de Destoxificação e Aproveitamento de Tortas de Pinhão-manso e Mamona. Durante o evento, serão abordados desde
o melhoramento genético das espécies até os
processos tecnológicos para a utilização dos
resíduos. A participação no Simpósio é gratuita. Os interessados devem encaminhar e-mail
com nome completo, instituição e telefone de
contato para sdat.cnpae@embrapa.br. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Mais informações: http://
www.cnpae.embrapa.br/eventos/sidat.

Aniversariantes da Semana
Parabéns aos nossos colegas!
Lucas Cardoso da Silva
(SGL)
Francisco Roberto do
Nascimento (SIPT)

16 junho

João Roberto Correia
(MCRN)

18 junho

João Luís Dalla Corte
(SPAT)
Edimar Pires (SMD)
João Batista Pereira
Cidade (SIL)
Sebastião Pires de
Moraes Neto (MCRN)

19 junho

17 junho

20 junho
24 junho
24 junho

em colaborar com o Mapa no cumprimento
da legislação e viabilizar a entrada de novos
materiais de maracujá no mercado.
Para a proteção de cultivares, é necessário atender requisitos técnicos: Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade,
usualmente chamados de Testes de DHE.
Além disso, seguir normas para denominação e apresentar novidade, que refere-se ao tempo de comercialização. Para ser
considerada nova, a cultivar de qualquer
espécie não pode ter sido comercializada
ou oferecida à venda, há mais de 12 meses,
no Brasil, ou há mais de seis anos, no exterior, para espécies de árvores e videiras, e
há mais de quatro, para as demais espécies.
As cultivares lançadas pela Embrapa Cerrados, com os nomes fantasia BRS Gigante
Amarelo, BRS Sol do Cerrado e BRS Ouro
Vermelho, estão registradas, e o pedido de
proteção está em análise no SNPC/Mapa. A
previsão é que ainda este ano seja lançada
mais uma variedade, cujo pedido de registro está em análise pelo RNC/Mapa.
Melhoramento - o Programa de Melhoramento de Maracujá, desenvolvido pela Embrapa Cerrados e instituições parceiras, tem
como objetivo, entre outros, disponibilizar
ao produtor cultivares de alta produtividade,
resistentes a pragas e doenças e com frutos
de qualidade. Os trabalhos de seleção e cruzamentos foram iniciados, pelo pesquisador
Nilton Junqueira, na década de 1990.
Embora a produção de maracujá tenha
aumentado no Brasil – o crescimento foi de

91% de 2005 a 2010- , a baixa produtividade é um grande problema. De acordo com o
pesquisador Fábio Faleiro, a principal causa da baixa produtividade é a utilização de
sementes de plantios anteriores. A perda
nesses casos é superior a 50% da produção.
As cultivares lançadas pela Embrapa
Cerrrados foram validadas em vários estados, o que garante a produção dessas espécies de maracujá em praticamente todo
o país. As perspectivas, segundo Fábio Faleiro, são de desenvolver novas cultivares,
tanto de maracujá azedo quanto de doce.
Sementes - a Embrapa Produtos e Mercado é responsável pela produção de sementes das cultivares lançadas pela
Embrapa Cerrados. De 2008 a 2011, aproximadamente três mil produtores solicitaram a compra. Foram atendidos produtores de 450 munícipios de todos os estados
brasileiros. De acordo com a supervisora
da gerência de produção Keize Junqueira,
a oferta dessas cultivares gerou a abertura de novos pólos de produção de maracujá
nos estados do Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins.
Com a crescente demanda, a expectativa
é de que a Embrapa Produtos e Mercado licencie produtores para produzir as sementes dessas cultivares. Assim como já ocorre
para a venda de mudas, em que dois viveiros são credenciados.
Ao final do evento foram realizadas visitas no Banco de Germoplasma “Flor da Paixão”, na própria Unidade, e na aérea de produtor no Núcleo Rural Pipiripau, no DF.

Jornalistas japoneses visitam Unidade
Na tarde de quarta-feira (13), a Embrapa Cerrados foi visitada pelo jornalista Hirohiko Nakamura, do jornal japonês Asahi Shimbun, acompanhado pela
tradutora e também jornalista Mii Saki.
Eles estão produzindo reportagens sobre
fontes agroenergéticas pesquisadas no
Brasil e sobre o ProSavana-JBM – projeto de melhoria da capacidade de pesquisa e de transferência de tecnologia para o
desenvolvimento da agricultura no corredor de Nacala em Moçambique, iniciativa resultante de cooperação triangular
entre a Agência Brasileira de Cooperação
(ABC), a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) e o Ministério da
Agricultura de Moçambique.
O chefe-geral José Roberto Peres fez
uma apresentação sobre a Unidade e o
Cerrado, destacando o desafio da pesquisa em transformar os problemas complexos do bioma com soluções simples, por
meio da geração de tecnologias. Além de
citar experimentos com cultivos agrícolas voltados à produção de energia e
que estão quebrando paradigmas quanto à viabilidade de produção no Cerrado,
como o dendê e a cana-de-açúcar, Peres
falou sobre a evolução da produção da
soja no Brasil e os avanços na produtividade de grãos e dos pastos nas últimas
décadas, salientando as pesquisas para o
desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis, com o conceito de economia verde.
O programa - iniciado em 2011, o ProSavana-JBM tem como objetivo melhorar a competitividade do setor rural da
região de Nacala, uma área de savana
tropical, tanto em segurança alimentar,
a partir da organização e do aumento da
produtividade no âmbito da agricultura
familiar, como na geração de excedentes exportáveis a partir do apoio técnico à agricultura orientada para o agronegócio.
O Programa se inspira na experiência
adquirida pelos programas brasileiros
de desenvolvimento agropecuário rea-

lizados em parceria com a JICA, principalmente o Programa de Cooperação Japão-Brasil para o Desenvolvimento dos
Cerrados (Prodecer) e Programas de Assentamento Dirigido no Distrito Federal (PAD-DF). “O Prodecer foi principal
modelo para o desenvolvimento agrícola
do Cerrado. Ele tinha três pilares: cooperação técnico-científica para a geração
de tecnologias, organização da produção
para transferência de tecnologia e assistência técnica, e crédito”, lembrou Peres.
A Embrapa participa do Pro-SAVANA-JBM não apenas com a validação e
a transferência de tecnologias agrícolas, como também com suporte técnico
para o desenvolvimento e a implementação de centros integrados de pesquisa
agrícola em Nampula e Lichinga, a melhoria dos laboratórios existentes e as
unidades de beneficiamento de sementes. A Empresa dará ainda apoio técnico
na implementação das ações planejadas
para o fortalecimento da pesquisa agropecuária na região do Corredor de Nacala, bem como ações para a difusão de
tecnologias.
Interessados nas tecnologias e culturas
agrícolas que podem ser introduzidas em
Moçambique pelo projeto, os jornalistas
visitaram e fotografaram o laboratório de
microbiologia do solo e os experimentos
com integração Lavoura-Pecuária-Floresta, com dendê irrigado e com mandioca.
Nesta sexta-feira, (15), eles retornaram à
Embrapa Cerrados para conversar com o
pesquisador Sebastião Pedro, responsável
pelo programa de melhoramento de soja
na Unidade.

Cipa está com inscrições abertas
Estão abertas até o dia 27 de junho as inscrições
para os empregados que desejem fazer parte da próxima gestão da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (Cipa). Os interessados devem procurar o atual presidente da Comissão, o colega Juarez Lopes, no laboratório de oleaginosas. A
eleição será no dia 28 e o treinamento está previsto
para ocorrer entre os dias 2 e 6 de julho. A posse dos
novos membros deve ocorrer no dia 12 de julho. Dúvidas podem ser esclarecidas no ramal 9965.
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