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APRESENTAÇÃO 

Este boletim faz parte do programa da Assessor ia de Relações 

Públicas da EMBRAPA, com o objetivo de divulgar as atividades da Empresa en

tre seus funcionários tecnicos. administ r ativos e auxiliares. 

Assim como ê importante a divulgação da EMBRAPA atraves dos 

grandes meios de comunicação de massa, oao menos importante ê colaborar para i 

que seus integrantes conheçam a Empresa em que trabalham, sua filosofia de 
-açao, seus objetivos, as atividades que ela desenvolve. O objetivo deste pri-

meiro numero - como o de Qutros que se seguirão , oportunamente - persegue 

a inda, e em última anâlise, um maior r elacionamento entre as diversas unida -

des que compõem a Empresa. 

CONSELHO TfcNICO 

o Conselho Técnico da E~RAPA esteve reunido, na quinta-feira 

passada (29), para tratar, principalmente, da organização regional da Empre

sa a nivel dos Estados e a participação das Universidades nesse processo, 

além de discutir critérios bãsicos visando a uma seleção de prioridades para 

a realização do programa de pesquisas agropecuárias a ser desenvolvido sob a 

orientação da EMBRAPA. A reunião - realizada na sede do CNPq., no Rio de Jana 

r o - foi a quarta desde que a Empresa foi instalada. 

RECURSOS HUMANOS E INFOR}~ÇÃO E DOCUHENTAÇÂO CIENTtFICA 

Acabam de assumir as chefias dos Departamentos de Recursos Hu 

manos e de Informação e Documentação da EMBRAPA, respectivamente , os Ors.Ivan 

Turgueneff Cajueiro e Alexandre do Espírito Santo. 

O primeiro, engenheiro agrônomo, e oriundo da Assessoria Téc

nica-Econômica do Gabinete do Ministro da Agricultura e especialis ta em trei

namento de pessoal. O segundo. MS em biblioteconomia, veio do Banco de Dados ' 

do Instituto de Pesquisa Espacial de são Jose dos Campos. são Paulo . 
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