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artigo

Emater: 62 ANOS DE
TRABALHO POR GOIÁS
      Se a agropecuária é hoje reconhecida como 
a força que faz Goiás crescer, tendo represen-
tado quase 60% das exportações goianas em 
janeiro, por exemplo, temos que reverenciar 
quem pavimentou o caminho para que esse 
lugar fosse ocupado. Se Goiás é merecida-
mente reconhecido como um grande 
expoente mundial na produção de alimen-
tos, precisamos olhar no retrovisor para 
entender como essa construção foi possível.
     A Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater Goiás) completou, dia 03, seus 62 
anos de história. Isso significa que desde 1959 a 
instituição atua no sentido de fortalecer a 
agricultura e pecuária em Goiás, e seu trabalho 
é reconhecido como crucial no desenvolvi-
mento econômico e social do nosso Estado.
     A história da Emater se confunde com a 
evolução da vocação produtiva goiana. No 
início, a instituição surge como Associação de 
Crédito e Assistência Rural do Estado de 
Goiás (Acar Goiás).  Em 1975, unificada à 
Secretaria de Agricultura, se torna a 
Empresa de Assistência Técnica e Exten- 

são Rural do Estado de Goiás (Emate-
GO), momento em que incorpora a 
Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuá-
ria (Emgopa), demonstrando seu interes-
se em fazer a agropecuária goiana crescer 
com base no auxílio técnico especializada e 
no investimento em pesquisa.
      Desde então, a despeito dos tropeços 
que sofreu com o descaso de alguns gover-
nos e até com a tentativa de enxugamento 
total, a Emater tem demonstrado sua força 
e resiliência ao ter conseguido, apesar dos 
ventos contrários, seguir firme ao lado de 
nossas famílias rurais, trabalhando por 
elas e também por todos os goianos, garan-
tindo nossa segurança alimentar e o abaste-
cimento de nossas feiras e mercados.
     A Emater tem uma trajetória extraordi-
nária em Goiás. E hoje, ao completar 62 
anos como uma das mais antigas institui-
ções na ativa em nosso Estado, se mostra 
forte, moderna, tecnológica e voltada para 
um novo momento de sua história. Ao 
estar às vésperas de inauguração de sua 
nova sede administrativa, que construiu

com recursos próprios e que marcará o 
nascimento do novo Complexo de Inova-
ção Rural do Estado de Goiás, reunindo 
um centro avançado de pesquisas e uma 
unidade para treinamento e aperfeiçoa-
mento de pessoal em uma estrutura física 
que faz jus à sua trajetória de vitórias e 
conquistas em favor do povo goiano, esta 
Agência demonstra, mais uma vez, sua 
força e sua importância estratégica para o 
Estado de Goiás.
     E hoje, ao ver os olhos da gestão do governa-
dor Ronaldo Caiado voltados para a reestrutu-
ração e recomposição desta Agência, renova-
mos nossas esperanças de que a Emater 
Goiás segue firme e forte no caminho pela 
consolidação como instituição protagonista 
no desenvolvimento do agronegócio do 
nosso Estado e Goiás e, por consequência, no 
crescimento econômico e social das famílias 
rurais goianas. (Este artigo foi publicado no 
Jornal O Popular no dia 03/03/2021)

Pedro Leonardo Rezende
é presidente da Emater Goiás
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#EMATER62ANOS
Sede administrativa da 
Emater no Setor Universitá-
rio, em Goiânia

Ao celebrar 62 anos de história no 
momento em que finaliza as 
obras de sua nova sede adminis-
trativa, a Emater Goiás demons-
tra a solidez da instituição que há 
mais de seis décadas trabalha em 
favor do desenvolvimento 
econômico e social do nosso 
Estado de Goiás. E hoje podemos 
não só dizer que o sonho de 
quando ela surgiu como Acar, lá 
em 1959, deu muito certo, como 
que a Agência segue crescendo, se 
fortalecendo e se modernizando, 
tendo como único foco ser a força 
para o crescimento das famílias 
rurais goianas. Se vemos a 
pesquisa agropecuária goiana 
sendo destaque no Brasil, é 
importante lembrar que ela teve 
suas bases no trabalho desenvol-
vido pelos pesquisadores da 
Emater ao longo dos anos. 

A Emater foi protagonista no 
trabalho para que Goiás 
valorizasse sua vocação 

agrícola e investisse no seu 
crescimento, e segue sendo 

pilar indispensável para seu 
fortalecimento e valorização. 

Aos servidores que nos antece-
deram, nosso muito obrigado! 
Àqueles que seguem se doando 

nesse trabalho tão bonito, 
nosso muito obrigado! À 

sociedade que confia em nós a 
segurança alimentar de suas 

famílias e tanto valoriza o 
nosso trabalho, nosso muito 

obrigado! Às milhares de 
famílias rurais que se desenvol-

veram através da nossa 
assistência, extensão e pesqui-

sa, obrigado pela confiança. 
É por vocês que a gente faz!

Nova sede administrativa 
da Emater, a ser inaugura-

da em abril, em Goiânia
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EMATER GOIÁS TEM TRAJETÓRIA QUE SE FUNDE AO
DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA GOIANA

#EMATER62ANOS

Instituição faz aniversário apresentando resultado e contribuindo com o crescimento de nossos
municípios, sempre trabalhando em favor das famílias rurais goianas
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     Nesta quarta-feira, dia 03 de março, a 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) completou 62 anos de existência. A 
instituição, uma das mais antigas do Estado 
em plena atividade, possui uma história que 
se confunde com a trajetória de desenvolvi-
mento da agropecuária em Goiás. Atenta à 
vocação agrícola do Estado, a Emater conso-
lidou as bases para que Goiás se fortalecesse e 
se estabelecesse enquanto expoente mundial 
na produção de alimentos.

    Para além da importância estratégica na 
questão da segurança alimentar, a Emater 
desempenhou e segue desempenhando 
papel fundamental no desenvolvimento 
econômico do nosso Estado, extremamente 
atrelado à agropecuária. E no mês em que 
comemora seus 62 anos, mostra ainda mais 
sua força e seu vigor, ao se preparar para um 
momento histórico, que representa um 
marco na nova Emater proposta pelo Gover-
no de Goiás, com a mudança para sua nova 
sede administrativa, em Goiânia.

    O prédio, que integra o novo Complexo de 
Inovação Rural, receberá os servidores da casa 
na segunda quinzena deste mês. Na área 
própria, próxima ao Campus Samambaia da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), a nova 
sede administrativa se juntará ao Complexo de 
Laboratórios e ao Centro de Treinamento e 
Capacitação da instituição, que segue sendo 
reformado, neste novo complexo que promete 
reforçar o papel da Emater de protagonista no 
desenvolvimento agropecuário de Goiás, sobre 
o qual fundou e criou suas bases.

       “É com grande alegria que estamos celebrando os 62 anos de história da Emater, 
essa instituição tão importante para o desenvolvimento econômico e social de Goiás. 
A nossa perspectiva para o futuro é que a Emater se consolide como uma instituição 
protagonista no desenvolvimento do agronegócio goiano e que agora a gente entre-
gue o grande Complexo de Inovação Rural”, afirma o presidente da Agência, Pedro 
Leonardo Rezende.

1973-09-26 - Curso Bovinos de Corte - Acar-GO – Quirinópolis



     Em julho de 2020, o governador Ronal-
do Caiado visitou a estrutura do novo 
prédio, durante um evento histórico que 
marcou a retomada do protagonismo da 
entidade. Na ocasião, foi anunciada uma 
série de benefícios destinada ao setor 
agropecuário goiano. Entre as ações esteve 
a entrega de 22 veículos e outros equipa-
mentos para a Agência, visando moderni-
zar administrativa e tecnologicamente as 
unidades do órgão espalhadas em todo o 
Estado e garantir a melhoria no atendi-
mento, assistência técnica e suporte ao 
produtor rural. 
 “Em minha gestão teremos uma nova era 
na Emater”, assegurou o governador 
durante aquela solenidade.

     Segundo ele, é compromisso do Governo 
de Goiás dar condições para que o servidor 
público desempenhe da melhor forma o 
seu trabalho em prol do cidadão. “Isso é 
fundamental para nós. O servidor precisa se 
sentir respeitado para termos o retorno da 
qualidade do serviço que ele presta ao 
Estado”, disse.
      Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto enaltece a trajetó-
ria da instituição
                “O desenvolvimento do setor agrope-
cuário passa, necessariamente, por todo o 
trabalho de milhares de pessoas envolvidas 
diretamente na missão de promover a 
pesquisa agropecuária, a extensão rural, 

 Certamente, esperamos que esse trabalho 
continue e que toda essa história já desenvolvi-
da possa se perpetuar daqui para frente.” 
Com a recriação da Seapa pelo governador 
Ronaldo Caiado, a Emater, ao lado da Agência 
Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e 
das Centrais de Abastecimento de Goiás S/A 
(Ceasa-GO), se tornou uma de suas jurisdicio-
nadas.

a assistência técnica e 
a proximidade com os 
produtores, transfor-
mando a vida de 
milhares de goianos.

“EM MINHA GESTÃO TEREMOS UMA NOVA ERA
NA EMATER”, DEFENDE CAIADO
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#EMATER62ANOS

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Antônio 
Carlos Lima Neto, dá o recado sobre os 62 anos de trajetória da Emater. "O desen-
volvimento do setor agropecuário passa, necessariamente, por todo o trabalho de 
milhares de pessoas envolvidas diretamente na missão de promover a pesquisa 
agropecuária, a extensão rural, a assistência técnica e a proximidade com os 
produtores, transformando a vida de milhares de goianos."

CLIQUE E
ASSISTA!

https://www.instagram.com/p/CL9eSKTHklP/


   Apesar dos obstáculos impostos pela 
pandemia em 2020, a Emater não mediu 
esforços para continuar apoiando o produtor 
rural a fim de cumprir sua missão primordial, 
levar desenvolvimento e qualidade de vida 
para o campo. No ano passado, cerca de R$ 
161,8 milhões foram injetados na econo-
mia goiana por meio de 2.040 projetos de 
crédito rural elaborados pela entidade.
  A Emater é responsável por oferecer aos 
agricultores e pecuaristas o serviço de 
assessoria para a estruturação dos projetos 

que dão acesso às diversas modalidades 
de crédito rural junto aos agentes finan-
ceiros. Os valores de financiamento 
podem ser utilizados pelos produtores 
tanto para custeio quanto para investimen-
to na propriedade.
      No mesmo período, milhares de famílias 
rurais goianas tiveram suas vidas transfor-
madas com as emissões de Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP). Foram 6.252 
declarações expedidas, regularizando a 
identificação de agricultores familiares e 

assentados da reforma agrária.
      Com a DAP, os produtores têm acesso 
a diversas políticas públicas de incentivo 
à produção e geração de renda, como o 
Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), 
o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), o Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE), a Aposentadoria 
Rural (Funrural) e as linhas de crédito 
disponíveis para fomento da produção 
agropecuária.

desenvolvidas e validadas novas tecnolo-
gias para serem disponibilizadas aos 
produtores. São quatro Estações Experi-
mentais, responsáveis pela execução de 
projetos específicos de pesquisa agropecu-
ária aplicada com fruteiras, hortaliças, 
grãos, raízes e pequenos animais.

     A Agência dispõe ainda de três Campos 
Experimentais, onde são realizadas 
pesquisas de melhoramento genético. No 
Campo Experimental de Luiz Alves do 
Araguaia, a Emater coordena o Projeto de 
Irrigação de Luiz Alves do Araguaia, com o 
propósito de avaliar cultivares potencial-
mente mais produtivas de arroz irrigado.
   Na Estação Experimental Nativas do 
Cerrado, um dos pavilhões inseridos na nova 
sede, são desenvolvidas importantes pesqui-
sas cujo o intuito é disponibilizar materiais de 
alto padrão tecnológico aos agricultores.
Uma delas envolve o melhoramento gené-

tico, clonagem e seleção de diferentes 
genótipos de pequi, inclusive uma varieda-
de sem espinhos. O Governo de Goiás está 
investindo também em uma pesquisa para 
investigar a praga broca-do-tronco, que 
vem atacando pequizeiros no Estado.
       Além disso, a Emater coordena pesquisas 
pioneiras com cultura de tecido vegetal, que 
consiste na multiplicação em larga escala de 
mudas de plantas saudáveis, livres de 
doenças e pragas; e de melhoramento genéti-
co de mandioca, buscando oferecer varieda-
des mais produtivas da raiz, adaptadas às 
condições das regiões Norte e Nordeste.

   Além das unidades 
especializadas em 
assistência técnica e 
atividades de exten-
são rural, a Emater 
conta com centros de 
pesquisa onde são
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EMATER DESENVOLVE O CAMPO E APRESENTA RESULTADOS

Pesquisa

#EMATER62ANOS



    Nesses 62 anos, a Emater teve um 
papel importante nas políticas públicas 
sociais do Estado. Em 2019, foi a vez de 
inaugurar um novo capítulo nessa histó-
ria com o lançamento do “O Agro é Social 
– gerando renda e transformando vidas”, 
programa coordenado pela Emater, 
Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa). O 
objetivo do projeto é beneficiar famílias 
rurais goianas em situação de vulnera-  

bilidade social, levando capacitação, 
acompanhamento técnico, insumos, acesso 
a crédito e regularização de documentos. 
     Entre as diversas ações executadas 
dentro da iniciativa esteve a disponibili-
zação de R$ 1,8 milhão para fomentar a 
piscicultura em Minaçu. Os produtores 
de tilápia da região esperam elevar a 
produção para 20 toneladas de peixe por 
mês. O programa também doou 30 
toneladas de sementes de milho e feijão 
para agricultores da Região Integrada de

Desenvolvimento Social do Distrito 
Federal e Entorno (Ride).
     Com a pandemia, diversas famílias 
tiveram suas rendas reduzidas e por 
isso o Governo de Goiás realizou a 
distribuição de mais de 500 mil cestas 
básicas para pessoas em situação de 
vulnerabilidade. Moradores de assen-
tamentos rurais também foram 
contemplados por meio de uma força-
-tarefa mobilizada pelas equipes que 
atuam no “O Agro é Social”.

Capilaridade
   Caracterizada por sua abrangência, a 
Emater atende todos os 246 municípios 
goianos, com um quadro profissional de 
694 funcionários técnicos e administrati-
vos. Em média, em condições normais, são 
realizados 210 atendimentos diários e 17 
mil produtores são assistidos anualmente. 
       Todo esse trabalho é realizado nas 12 
unidades regionais da instituição, dividi-
das estrategicamente a partir de aspectos 
geográficos, econômicos e produtivos, 
para oferecer cobertura técnica em todo 
o Estado. São elas: regionais Caiapó, 
Estrada de Ferro, Planalto, Rio das 
Antas, Rio Paranaíba, Rio dos Bois, Rio 
Vermelho, Serra da Mesa, Sudoeste, Sul, 
Vale do Paranã e Vale do São Patrício.

“O AGRO É SOCIAL – GERANDO RENDA E TRANSFORMANDO VIDAS”
MARCA ATUAÇÃO PIONEIRA DO GOVERNO DE GOIÁS PELAS FAMÍLIAS RURAIS
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@ronaldocaiado • 
Aqui em Goiás, uma das principais apoiadoras dos pequenos agricultores é a nossa @ematergoias , que hoje completa 62 
anos de existência, minha gente! São mais de seis décadas dedicadas à vocação agrícola do nosso Estado. Dá um orgulho 
danado ver a agência se reestruturando e oferecendo cada vez mais apoio aos micro e pequenos produtores, que são respon-
sáveis por boa parte dos alimentos que chega às mesas dos goianos. Parabéns, Emater!

O presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende, parabe-
niza a instituição pelos 62 anos de trabalho! À frente da 
agência, sua perspectiva para o futuro é que a Emater se 
consolide como protagonista no desenvolvimento do 
agronegócio em Goiás. E a liderança traz mais boas 
notícias: a entrega do Complexo de Inovação Rural.

O diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da 
Emater, Antelmo Teixeira Alves, dividiu um pouco da 
sua experiência na Agência. São mais de três décadas 
fazendo parte deste time, que trabalha incansavelmente 
para levar qualidade de vida para o campo.
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       “É com grande alegria que estamos celebrando os 62 anos de história da Emater, 
essa instituição tão importante para o desenvolvimento econômico e social de Goiás. 
A nossa perspectiva para o futuro é que a Emater se consolide como uma instituição 
protagonista no desenvolvimento do agronegócio goiano e que agora a gente entre-
gue o grande Complexo de Inovação Rural”, afirma o presidente da Agência, Pedro 
Leonardo Rezende.
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O bovinocultor Valdemar Mendes, de Inhumas, falou um 
pouco sobre sua experiência com a Emater. Antes de receber 
nosso apoio, a propriedade era pouco produtiva, mas agora 
o pecuarista só tem coisas boas para contar!

O servidor Denis de Almeida divide um pouquinho de sua 
experiência trabalhando na Agência. “No meu caso, na área 
de eventos, quando vou fazer um Dia de Campo e posso 
voltar lá um ano, dois anos depois, e o produtor pegou toda 
aquela ideia que teve o pesquisador, o técnico agrícola, que 
passou para ele com carinho, e ele começa a prosperar.”

"A Emater é uma mãe!", foi o que disse a presidente da 
Coopermin e agricultora familiar assistida pela Emater em 
Mineiros, Zenaide Almeida. São mais de seis décadas 
caminhando ao lado do agricultor familiar goiano, oferecen-
do assistência técnica e levando tecnologia para o campo. A 
principal missão da Emater é melhorar a qualidade de vida 
desse segmento da população tão importante para a 
economia do Estado.

O Donizete Alves é um dos 17 mil agricultores 
familiares atendidos anualmente pela Emater. 
Sua propriedade em Aragarças vem recebendo 
assistência e assessoria da Agência para que possa 
crescer cada vez mais. O nosso compromisso, ao 
longo destes 62 anos, sempre foi o produtor rural!

O pessoal da Cooperfamiliar Goianésia tem um recado 
para dar neste aniversário da Emater! Fundada em 2012, 
a cooperativa conta com o apoio da Agência desde o 
início, que vem executando um trabalho social e técnico 
junto aos agricultores familiares do município.
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O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Antônio 
Carlos Lima Neto, dá o recado sobre os 62 anos de trajetória da Emater. "O desen-
volvimento do setor agropecuário passa, necessariamente, por todo o trabalho de 
milhares de pessoas envolvidas diretamente na missão de promover a pesquisa 
agropecuária, a extensão rural, a assistência técnica e a proximidade com os 
produtores, transformando a vida de milhares de goianos."
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