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FIQUE POR DENTRO
Cédula C está disponível

A Cédula C,que contém as informações
referentes aos rendimentos individuais
para a declaração do imposto de renda
já está disponível para impressão na
página de serviços do DGP na Intranet.
A senha para acesso ao documento é a
mesma utilizada para a visualização do
contracheque.Além da Intranet, a
Cédula C na forma de formulário pode
ser obtida no SRH da Unidade.

Seminário de Biotificação

Na quinta-feira, dia 17, será realizado
no Auditório da Conab (SGAS 901) o
Seminário
do
programa
de
Biofortificação de Produtos Agrícolas
para melhor Nutrição Humana 
HarvestPlus. O objetivo é debater a
melhoria da qualidade nutricional das
principais culturas alimentares.
Inscrições: enviar pedido para
gianetti@ctaa.embrapa.br

Clínicas Tecnológicas

A UEP-Tocantins solicita aos
pesquisadores e TNSs interessados em
proferir palestras nas Clínicas
Tecnológicas, durante a AGROTINS
(que acontece de 04 a 08/05), que
enviem suas sugestões de temas para
flavia@cpac.embrapa.br. Os custos de
deslocamento dos palestrantes serão
custeados pelo Sebrae-TO.

MCT e novas parcerias

O Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) quer aprofundar as ações na área
de Transferência de tecnologia com as
unidades da Embrapa.O secretário de Inclusão Social do MCT, Rodrigo
Rollemberg, propôs à Diretoria Executiva da Embrapa agenda de projetos que
contribuam com o desenvolvimento local e promova a inclusão social.
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Mudanças no Saad-RH 2005
Até o dia 23 deste mês,
os supervisores juntamente com os empregados,
terão que efetuar a avaliação das atividades desenvolvidas no ano de
2004, que este ano traz
mudanças nos indicadores
da Avaliação Complementar  AC. O Planejamento para o Saad-RH
2005 deverá ser concluído até o dia 31/03.
A Embrapa Cerrados utilizará oito indicadores (antes eram cinco) na Avaliação Complementar para
os empregados de cargos
efetivos: atendimento ao
cliente, atualização e
compartilhamento do conhecimento, comprometimento, criatividade e di-

namismo, flexibilidade,
foco no resultado, trabalho em equipe e ética.
Para os cargos em função
gratificada terão 10 indicadores, adicionando comunicação e clima de confiança e susbtituindo trabalho em equipe por gestão de equipes.
Além disso, a AC do SaadRH também será conside-

rada para efeito do processo anual de Promoção
e Progressão Salarial por
Mérito, substituindo a antiga Avaliação dos Aspectos Comportamentais AAC. Para o cálculo no
Saad-RH, a AC terá peso
de 10% para todos os
empregados e para a Promoção valerá 10% para
a carreira de pesquisa e
20% para a carreira de
suporte à pesquisa.
Este ano, a Embrapa Cerrados realizará o processo de Promoção e Progressão Salarial por Mérito, cujas regras serão
divulgadas a partir de
abril/2005 pelo Departamento de Gestão de Pessoas - DGP.

Embaixadas ganham bosque de espécies do Cerrado
Um ato simbólico, com o
plantio de espécies nativas
do Cerrado para formação
de um bosque urbano, marcou no dia 09 de março, o
início da colaboração internacional para a conservação
do bioma Cerrado.

lhida por parte das embaixadas. A intenção é o plantio
de um bosque que tem um
significado simbólico, numa
demonstração de que a
união entre países pode ocorrer com o debruçar-se sobre
plantar o futuro.

A iniciativa, que integra o
programa Vamos Cuidar do
Brasil, objetiva a formação
de corredores ecológicos no
Distrito Federal e no seu
Entorno com envolvimento
da comunidade e de outros
setores. A criação do corredor ajudará na movimentação das espécies de fauna
que circulam pelo Lago
Paranoá.

O
embaixador
da
Venezuela, Julio Garcia
Montoya, disse que a iniciativa aponta para a
conscientização da população para a conservação do
meio ambiente. Já o embaixador da Argentina, Juan
Pablo Lohle, destacou que
esse ato significa a restauração de um ponto de consciência entre nós, as embaixadas no Brasil e em outras
nações.

De acordo com o diretor da
Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente,
Marcos Sorrentino, a iniciativa contou com a boa aco-

A solenidade contou com a
participação de representantes das secretarias de Edu-

cação e de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos do Distrito Federal, de funcionários das embaixadas da
Venezuela e da Argentina.
O programa, coordenado
pelo Ministério do Meio
Ambiente, tem a parceria da
Embrapa Cerrados.

Degustação de produtos do Cerrado
durante o plantio de mudas nativas

