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ARTIGO
Assistência técnica e 
extensão rural em prol 
do pequeno produtor

Estamos passando por um mo-
mento diferente de tudo o que já 
vivenciamos. A pandemia do Coro-
navírus veio para sacudir as estru-
turas emocionais, e nos desafiar a 
buscar soluções para enfrentar de 
cabeça erguida este inimigo pode-
roso. Diante deste cenário, o setor 
produtivo, que não parou um minu-
to sequer durante a pandemia, bus-
ca também se adequar ao momento, 
e não se cansa de desenvolver ino-
vações que alavanquem ainda mais 
nosso Estado de Goiás. A retomada 
das atividades econômicas passa 
pelo apoio ao pequeno agricultor 
familiar, que dentre suas principais 
necessidades, está o acompanha-
mento técnico. E neste contexto, a 
Emater tem desempenhado um pa-
pel fundamental ao longo de anos, 
assistindo, qualificando e orientan-
do este público e suas organizações 
sociais. Por isso, reconhecemos esse 
belo trabalho que, sem dúvida algu-
ma, está no rumo certo. 

Este ano, a Emater completou 
62 anos de trabalho, que engloba 
a pesquisa e, principalmente, a as-
sistência técnica e a extensão rural: 
serviços fundamentais para o de-
senvolvimento do Agronegócio. E 
posso dizer, com a experiência de 

ter sido presidente desta empresa, 
quando ainda era Agência Rural, 
que sem esse trabalho o agro goiano 
não seria o que é hoje, sempre foca-
da em parcerias fortes que abraçam 
ações e projetos de melhorias para 
as famílias do campo.

Graças ao olhar especial do go-
vernador Ronaldo Caiado, que tem 
trabalhado para reestruturar a Ema-
ter, e dotá-la de estrutura suficiente 
para atuação junto aos pequenos 
produtores, é que hoje podemos 
acompanhar, com entusiasmo, o 
trabalho de incentivo à melhoria 
da produção de mandioca. Com 
orientação adequada, os produtores 
mais do que dobraram a produção, 
chegando a atingir entre 40 a 60 
toneladas do produto por hectare 
cultivado, e comercializando com a 
Ambev para produzir a mais nova 
cerveja goiana, a ‘Esmera de Goiás’. 

É importante destacar também 
um programa que tem feito toda a 
diferença e impulsionado a produ-
ção da agricultura familiar em Goi-
ás, que é o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA). Só em 2020, 
o governo federal liberou R$ 500 
milhões para a compra de produtos 
da agricultura familiar, por meio do 
PAA, e temos percebido um grande 

potencial para ampliar o programa. 
Diversas associações e cooperativas 
de produtores enquadrados como 
agricultores familiares, tem suas 
propostas aprovadas junto à Ema-
ter, para receberam esses recursos 
que possibilitam a venda de seus 
produtos para órgãos públicos, que 
por sua vez doam para as entidades 
e famílias em condição de insegu-
rança alimentar e nutricional.

É esse belo trabalho, realiza-
do em conjunto, juntamente com o 
Sistema Faeg Senar e parceiros, que 
resulta em políticas públicas que 
direcionam investimentos para a 
extensão rural da Emater e, assim, 
fortalece a Agricultura Familiar do 
nosso Estado.

Temos que identificar as boas 
oportunidades neste momento de 
retomada e continuar com olhar 
atento ao setor que orgulha nosso 
povo. Por isso, continuarei traba-
lhando em prol do pequeno agri-
cultor. É a soma de esforços, trans-
formando a vida dos goianos para 
melhor.

José Mário Schreiner é depu-
tado federal e presidente do 

Sistema Faeg Senar

EXPEDIENTE!
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AGRONEGÓCIO
Agronegócio responde por 84,05% do
total exportado por Goiás em abril
Mais de 800 milhões de dólares foram exportados pelo Estado, com destaque 
para soja e complexo carnes, sobretudo bovina e de frango

No mês de abril, o agronegócio 
foi responsável por 84,05% do to-
tal exportado por Goiás, somando 
808,69 milhões de dólares. Os da-
dos foram divulgados pelo Comex 
Stat do Ministério da Economia e 
compilados pela Gerência de Inteli-
gência de Mercado da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa). Ao todo, o 
Estado registrou 962,15 milhões de 
dólares em exportações.

O complexo soja lidera as ex-
portações do agro com 77,19% do 
total (624,23 milhões de dólares), 
seguido pelo complexo carnes, com 
15,75% (127,34 milhões de dóla-
res). Dentro do complexo carnes, 
o destaque fica com a carne bovi-
na (88,53 milhões de dólares) e a 
carne de frango (35,58 milhões de 
dólares).

Também aparecem entre os 

destaques na pauta de abril as ex-
portações de couro (16,18 milhões 
de dólares), complexo sucroalcoo-
leiro (9,23 milhões de dólares), al-
godão (7,5 milhões de dólares), mi-
lho (5,56 milhões de dólares) e café 
(1,31 milhão de dólares).

Acumulado

De janeiro a abril, o agronegó-
cio já acumula 2,15 bilhões de dóla-
res exportados em Goiás, o que re-
presenta 78,36% do total exportado 
pelo Estado no acumulado do ano.  
Deste total, 1,39 bilhão de dólares 
vêm da soja (64,85%) e 472,88 mi-
lhões de dólares do complexo car-
nes (21,97%).

Na avaliação do secretário de 
Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago Mendonça, 
o bom desempenho da pauta de 

exportações do agro mantém uma 
tendência que inclui o peso dos 
produtos mais exportados pelo Es-
tado, com o acréscimo da diversifi-
cação da pauta. “Os produtores do 
Estado, com o apoio do Governo de 
Goiás, têm feito um trabalho excep-
cional com recordes de produção, 
sobretudo nas principais commo-
dities, como soja e milho”, consi-
dera. “Ao mesmo tempo, vemos 
ganhar destaque outros produtos 
que incluem itens como couros, 
complexo sucroalcooleiro, algodão, 
café, entre outros, que têm um peso 
positivo pelo lado da diversificação 
da pauta de exportações. Isso con-
tribui com o desenvolvimento em 
diversas frentes, sobretudo pela de-
manda que traz renda, movimenta 
a economia e gera empregos.”

(Seapa - Governo de Goiás)

Foto: Wenderson Araujo 
/ CNA.
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Mas, enquanto isso, é necessário 
que todos os produtores continuem 
fazendo sua parte, vacinando o reba-
nho, e levando o relatório de comuni-
cação à Agrodefesa", frisou. 

O presidente da Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), 
José Essado Neto, direcionou mensa-
gem aos produtores das 125 mil pro-
priedades rurais no Estado. “Quero 
aqui conclamar todos os pecuaristas 
para que nós possamos atingir uma 
grande meta de quase 100%, o que foi 
atingido na vacinação do ano passa-
do, para que Goiás possa ficar livre da 
vacinação contra a febre aftosa”, disse 
Essado. 

O superintendente do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) em Goiás, José Eduar-
do de França, enalteceu o compromis-
so alcançado no Estado. “Goiás, desde 
a primeira campanha, já estava pronto 
para vacinar. Podemos falar que hoje 
o Estado está em uma posição privi-
legiada”, afirmou. O prefeito de Goia-
nápolis, Jeová Leite Cardoso celebrou 
o início da campanha. “É uma alegria 
aqui para Terezópolis, Goianápolis e 
para nossa região ter o lançamento da 
campanha”, disse.

O vice-presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária de Goiás 
(Faeg), Eduardo Veras, defendeu a 
adesão ao compromisso de “oferecer 

um alimento seguro” para a popula-
ção. “Contamos com a parceria do Go-
verno do Estado com a sua capacida-
de técnica, sua capacidade regulatória 
para nós desenvolvermos uma políti-
ca que seja socialmente justa, econo-
micamente viável e ambientalmente 
sustentável para nós atendermos os 
anseios da sociedade”, pontuou.

Vacinação

O período de vacinação obrigató-
ria contra a aftosa, de todos os bovi-
nos e bubalinos em Goiás, segue até 
31 de maio. A legislação do Governo 
de Goiás que regulamenta a campa-
nha estabelece o mesmo prazo para 
a imunização contra a raiva de her-
bívoros, nas espécies bovina, bubali-
na, equina, muar, asinina, caprina e 
ovina, nos 121 municípios listados na 
Portaria 02/2017 da Agrodefesa. Os 
produtores rurais têm até o dia 8 de 
junho para realizar a comprovação da 
vacinação e declaração de rebanho. Os 
dados necessários podem ser preen-

chidos por meio eletrônico, no link da 
Declaração de Vacinação, disponível 
no site da Agrodefesa (www.agrodefe-
sa.go.gov.br), por meio da plataforma 
do Sistema de Defesa Agropecuária de 
Goiás (Sidago).

Tradição

A Fazenda São Roque II, de pro-
priedade do pecuarista Dionisio Mo-
desto de Andrade, possui atualmente 
um plantel de 2.500 cabeças de gado. 
Dedicado à criação de bovinos das ra-
ças nelore e tabapuã, o local tem mais 
de 50 anos de tradição no setor de pe-
cuária de corte. 

O administrador da fazenda, Wa-
yton Charles de Andrade, reforçou a 
necessidade da vacinação. “A impor-
tância para nós é singular. Não po-
demos, jamais, deixar de vacinar o 
rebanho. É importantíssima a vacina-
ção para que possamos dar exemplo”, 
defendeu. 

A propriedade destaca-se pelos 
investimentos em melhoramento ge-
nético e tecnologias de produção, com 
fornecimento de material genético de 
matrizes e touros reprodutores para 
todo o Brasil. Além disso, é pioneira 
em Goiás no uso de técnicas de inse-
minação e fertilização in vitro. 

(Secom - Governo de Goiás)
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NOMEAÇÃO
Engenheiro agrícola João Asmar é novo
diretor  de Pesquisa Agropecuária da Emater
Profissional apresenta ampla experiência nas áreas de ensino e pesquisa, com mestrado 
em Ciências Ambientais e em processo de doutoramento na mesma linha investigativa

O presidente da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Ru-
ral e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
Pedro Leonardo Rezende, anunciou o 
novo diretor de Pesquisa Agropecuá-
ria da instituição, o engenheiro agrí-
cola João Asmar. O departamento é 
responsável pelo desenvolvimento de 
diversos trabalhos de pesquisa apli-
cada com fruteiras, hortaliças, grãos, 
raízes e pequenos animais.

“A Emater trabalha com um pro-
cesso de pesquisa voltado ao desen-
volvimento de soluções tecnológicas 
aplicáveis às realidades produtivas da 
agricultura familiar”, declara o pre-
sidente. Segundo ele, a nomeação de 
João Asmar é perspicaz, vide a ampla 
formação acadêmica do profissional. 
“Nossa expectativa é que ele possa 

contribuir com os processos de pes-
quisa agropecuária, estruturando a 
Emater em sua área de Estações Ex-
perimentais”, completa.

O novo diretor já tem realizado 
suas primeiras atividades frente ao 
cargo, visitando os centros de pesqui-
sa do órgão, onde são validadas as tec-
nologias a serem disponibilizadas aos 
produtores rurais goianos. Ao todo, 
a Emater conta com quatro Estações 
Experimentais, dois Campos e uma 
Unidade Experimentais espalhadas 
pelo Estado. 

“Estou encantado com o poten-
cial intelectual que a instituição tem 
para suprir as necessidades do produ-
tor rural, em especial os assentados e 
em vulnerabilidade, para quem o go-
vernador Ronaldo Caiado tem dado 

atenção especial”, afirma João Asmar. 
Entre os projetos destacados pelo 

diretor está a pesquisa de melhora-
mento genético de mandioca exe-
cutada na Estação Experimental de 
Porangatu, município do Norte Goia-
no. O trabalho reforça o empenho do 
Governo de Goiás em impulsionar a 
produção da raiz, que é uma cultura 
fundamental para a agricultura fami-
liar. “O Governo tem feito um grande 
investimento para explorarmos essa 
produção, que é uma importante fon-
te para o pequeno produtor conseguir 
sua subsistência e gerar ganhos”, res-
salta.

Recentemente ganhou projeção 
o lançamento pela Ambev da cerveja 
feita com a mandioca produzida por 
pequenos agricultores do Estado. A



ação conta com apoio da Adminis-
tração Estadual, por meio da Emater, 
que mapeia, cadastra e organiza os 
agricultores familiares interessados 
em fornecer mandioca para a cerveja-
ria, e também da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), Secretaria da Reto-
mada e Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS).

Além disso, Asmar atenta para o 
alinhamento de sua nova jornada com 
um importante marco histórico para 
a Emater, a entrega do Complexo de 
Inovação Rural, que será inaugurado 
nas próximas semanas. A estrutura 
abriga a sede administrativa, o Centro 
de Treinamento e Capacitação (Cen-
trer) e o Complexo de Laboratórios, 
integrando os setores de pesquisa e 
gestão em um mesmo espaço.

“Estou muito contente de começar 

o meu caminho na Emater junto com 
a nova sede, nesse que talvez seja o 
melhor centro de laboratórios do país, 
no segmento de pesquisa agropecuá-
ria. Estou muito feliz de tomar posse 
ali dentro, podendo utilizar aquela 
estrutura grandiosa para realizar meu 
trabalho”, celebra.

Currículo

João Asmar, novo diretor de 
Pesquisa Agropecuária da Emater, 
é graduado em Engenharia Agrícola 
pela Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), mestre em Ciências Ambien-
tais pelo Centro Universitário de Aná-
polis (UniEvangélica) e doutorando 
na mesma linha de pesquisa nesta 
universidade. Tem pós-graduação em 
Logística e Distribuição de Produtos e 
em Formação de Professores em Di-

dática e Gestão Educacional pelo Ins-
tituto de Pós-graduação e Graduação 
(IPOG). É especialista em Política e 
Estratégia pela Associação dos Diplo-
mados da Escola Superior de Guerra 
(ADSG).

O profissional atuou em diversas 
instituições de ensino. Foi professor 
na Faculdade Metropolitana de Aná-
polis (FAMA), nos cursos de Agrono-
mia, Ciências Biológicas, Engenharia 
Ambiental e Veterinária. Também foi 
coordenador da Fazenda Escola Ro-
mildo Ramos, da FAMA. 

No Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de Goiás (CREA-
-GO), atuou como inspetor auxiliar no 
biênio 2018-2020. Foi diretor social 
no Instituto de Engenharia de Aná-
polis (IEA) durante o mesmo perío-
do, e trabalhou como 2º secretário na 
ADSG.
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Diretor de Pesquisa da Emater, João Asmar [2º à dir.], e presidente 
da Emater, Pedro Leonardo Rezende [centro], em visita à Estação 

Experimental da Emater em Araçu
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MAIO AMARELO

programa vai investir
R$12 milhões em sinalização
Governador Ronaldo Caiado no lançamento do Sinaliza Goiás: “Até o fim do nosso manda-
to, todos os 246 municípios estarão 100% atendidos pelo programa”

O governador Ronaldo Caiado 
lançou, nesta quarta-feira (05/05), 
na sede do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-GO), o progra-
ma Sinaliza Goiás com investimen-
tos, somente na primeira etapa, de 
R$ 12 milhões que serão usados para 
implantar e revitalizar a sinalização 
viária de 127 municípios goianos. As 
obras começam na região do Entorno 
do Distrito Federal (DF).

O lançamento ocorreu na aber-
tura oficial do Maio Amarelo, mês 
dedicado à prevenção de acidentes 
de trânsito e que envolve mais de 30 
países. “Até o final do nosso mandato, 
em 2022, todos os 246 municípios es-
tarão 100% atendidos na sinalização 

de trânsito”, informa o governador.
Caiado celebrou a abertura da 

campanha de prevenção de acidentes 
de trânsito e ressaltou o compromisso 
pessoal que tem com a vida, ao citar 
que, enquanto médico, já atendeu 
milhares de acidentados. “Nós preci-
samos trabalhar, cada vez mais, para 
educar as pessoas, para que enten-
dam que estão dirigindo um carro e 
que um carro não pode ser transfor-
mado em uma arma. É importante ter 
respeito pela vida”, assinalou.

O programa Sinaliza Goiás foi 
desenvolvido pelo governo de Goiás, 
por meio do  Detran-GO, para ajudar 
os municípios goianos a cumprirem 
o que estabelece a legislação federal 

referente à sinalização. Para isso, o 
projeto que é dividido em etapas, vai 
adquirir quase 30 mil unidades de 
placas e implantar mais de 300 mil 
metros quadrados de sinalização ho-
rizontal. As primeiras cidades bene-
ficiadas estão na região do entorno 
do Distrito Federal (DF), são elas: 
Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, 
Cabeceiras, Cidade Ocidental, Crista-
lina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, 
Santo Antônio do Descoberto e Valpa-
raíso.

“O Sinaliza Goiás, assim como o 
Movimento Maio Amarelo, simbo-
lizam a convergência de força e ob-
jetivos em prol da construção de um 
trânsito mais seguro e humano para 
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todos os goianos”, defendeu o presi-
dente do Detran-GO, Marcos Roberto 
Silva que agradeceu os investimentos 
e o empenho do governador a cada 
ano para fortalecer as ações do órgão.

Silva citou dados do Observatório 
Nacional de Segurança Viária para 
ressaltar a importância da atuação 
dos gestores públicos e cidadãos para 
a paz no trânsito. “Uma pessoa morre 
a cada 15 minutos vítima de acidentes 
de trânsito. É bom lembrar que não 
são apenas números. São pessoas com 
planos, com filhos, com pais e com 
amigos. Pessoas que tiveram a vida 
e os sonhos interrompidos. Não po-
demos pactuar com essa realidade”, 
defendeu.

Para o governador, o Sinaliza 
Goiás promove condições para que 
as pessoas transitem com segurança 
e contribui para o processo educati-
vo. “Ao colocar uma faixa na porta 
de uma escola, hospital, em um cru-
zamento, cria-se uma cultura para as 
pessoas entenderem o quanto é im-
portante respeitar aqueles locais. Isso 
salva vidas”, ponderou.

A sinalização urbana, de acordo 
com o Código Brasileiro de Trânsito 
(CTB), é uma atribuição dos muni-
cípios, entretanto, diante da falta de 
estrutura de algumas cidades goia-
nas e de técnicos especializados para 
o planejamento viário, o Governo de 
Goiás, sensível às necessidades da 
população, desenvolveu o programa 
que sinalizará o Estado de norte a sul, 
diminuindo o índice de acidentes de 
trânsito.

Dos 127 municípios atendidos na 
primeira etapa do programa, 58 se-
rão contemplados com materiais de 
sinalização viária. O Detran-GO vai 
adquirir 14.140 placas de sinalização 
vertical e implantar 144.390 metros 
de sinalização horizontal. Os outros 
69 municípios serão atendidos por 
empresas terceirizadas. Elas devem 
implantar 15.630 placas e 157.350 
metros quadrados de sinalização ho-
rizontal.

O vice-governador Lincoln Tejota 
frisou que o trânsito, onde há altos ín-
dices de letalidade, deve receber aten-
ção. "Temos que construir uma socie-
dade melhor e um trânsito melhor”, 
declarou. Ele também frisou a contri-
buição técnica e apoio governamental 
aos municípios. “Sabemos que, nos 
municípios, muitas vezes não se en-
contra o técnico necessário para fazer 
a demarcação ou a indicação devida 
da sinalização de trânsito”.

O prefeito de Valparaíso de Goi-
ás, Pábio Mossoró, enalteceu a con-
tribuição do Governo do Estado para 
a sinalização nos municípios. “Neste 
momento de dificuldade, toda ajuda 
é bem-vinda. E o Governo de Goiás 
lança este programa justamente para 
melhorar as vias públicas dos nossos 
municípios”, agradeceu ao lembrar o 
tratamento diferenciado que a gestão 
estadual tem dado à região do Entor-
no.

O secretário municipal de Trânsi-
to, Transporte e Mobilidade de Goi-
ânia, Horácio Mello e Cunha Santos, 
que representou o prefeito Rogério 

Cruz, comentou sobre a campanha 
Maio Amarelo na capital, neste ano, 
dedicada aos fatores positivos do con-
dutor. “Vamos resgatar situações que 
o goiano faz muito bem. Só duas ci-
dades no país tem respeito à faixa de 
pedestre não semaforizada”, destacou 
ao citar os casos de Goiânia e Brasília.

 O deputado estadual Charles 
Bento parabenizou a atuação do go-
vernador no apoio aos municípios 
para qualificar as vias públicas. “Te-
nho certeza que, até o final do man-
dato, todo o Estado de Goiás estará 
sinalizado”, projetou.

CNH Social

Durante a solenidade, o aposen-
tado Valdenor Rodrigues Chaves foi 
homenageado pela conquista da Car-
teira Nacional de Habilitação (CNH), 
documento que recebeu das mãos do 
governador. Contemplado no progra-
ma CNH Social do Governo de Goiás, 
Chaves obteve gratuitamente a pri-
meira habilitação. “Agora eu quero 
expandir meu trabalho para o inte-
rior. Vou lutar para ver se consigo um 
carro”, projetou. O homenageado atua 
em projetos sociais e também é pales-
trante, atividade em que compartilha 
suas experiências de vida após um 
acidente com descarga elétrica em 
que teve os membros amputados. A 
jovem Katrim Moura Faria também 
recebeu o documento das mãos de 
Ronaldo Caiado.

Até o final do ano, mais de 17 mil 
vagas serão ofertadas pelo Programa 
CNH Social. “O Governo de Goiás está 
qualificando essas pessoas. Isso é um 
investimento multisetorial. Capaz de 
melhorar a vida dos beneficiados e a 
qualidade de vida de todos no trânsi-
to”, avaliou o presidente do Detran-
-GO, Marcos Roberto Silva.

(Secom – Governo de Goiás)

CLIQUE E
ASSISTA!
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INVESTIMENTO
Governo de Goiás lança programa que irá
construir 54 pontes em 13 municípios goianos

O governador Ronaldo Caiado 
lançou, nesta segunda-feira (03/05), 
em Formosa, região do Entorno do 
Distrito Federal, o Goiás em Movi-
mento - Eixo Pontes, programa que 
vai acelerar as obras de infraestrutu-
ra em todo o Estado. Nesta primeira 
etapa, resultado de parceria entre a 
Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra) e a Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), 
serão construídas 54 pontes em 13 
municípios goianos, com aporte fe-
deral de R$ 21,8 milhões. Até 2022, 
meta é edificar 180 estruturas viárias 
em todo o Estado.    

“Nosso compromisso é levar qua-
lidade de vida a todos os goianos. Va-
mos fazer com que em cada canto de 
Goiás tenha a mão do governo. Todas 
as pontes que vamos construir supor-
tam o peso de caminhões de nove ei-
xos”, afirmou o governador durante 
entrevista coletiva. 

O Goiás em Movimento tem como 
objetivo incrementar a logística e dar 
mais segurança à malha rodoviária do 
Estado. O lançamento do programa 
ocorreu às margens do córrego Ta-
perão, na GO-116, em Formosa, onde 
será construída a primeira ponte do 
projeto. O município também será 
beneficiado com outras 12 estrutu-
ras, todas na mesma rodovia, sobre 
13 cursos d’água. “Uma das coisas que 
mais me emociona neste cargo é fazer 
a Goinfra chegar em lugares onde an-

tes não se chegava”, avaliou o presi-
dente da agência, Pedro Sales. 

A construção, em parceria com a 
Codevasf, empresa pública ligada ao 
Ministério do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR), contemplará municípios 
nas regiões Nordeste, Norte, Centro e 
Sudoeste do Estado. As 13 cidades fo-
ram escolhidas por meio de um levan-
tamento da diretoria de Manutenção 
da Goinfra, que apontou locais de vias 
não pavimentadas com dificuldades 
de tráfego de pessoas e escoamento da 
produção do setor agropecuário. Todas 
essas pontes serão mistas, executadas 
em concreto e aço. “Elas terão um trá-
fego garantido no tempo das chuvas e 
do sol. A criança vai para a escola. Os 
produtores vão escoar a produção”, 
projetou Caiado. 

Nesta primeira etapa, serão con-
templados ainda os municípios de 
São João d’Aliança (GO-116), Bonó-
polis (GO-353), Porangatu (GO-353), 
Alto Paraíso (GO-239), Morro Agudo 
de Goiás (GO-482), Itapuranga (GO-
482), Silvânia (GOs 139 e 147), Pales-
tina de Goiás (GO-471), Doverlândia 
(GOs-465 e 541), Caiapônia (GO-465), 
Jataí (GO-467 e GO-180) e Serranópo-
lis (GO-306).

As pontes modulares têm exten-
sões que variam de seis a 24 metros de 
comprimento por 4,5 metros de largu-
ra. Serão implantadas de acordo com a 
necessidade local. 

Eixo Pontes

Além da parceria com a Codevasf, 
o Governo de Goiás prevê a constru-
ção de mais de 100 novas pontes com 
recursos do Tesouro Estadual. O pri-
meiro pacote, com 50 novas estru-
turas, será licitado pela Goinfra em 
breve. Atualmente 27 pontes estão em 
execução e outras seis já foram entre-
gues – nas GOs 154, 442, 080, 114 e 
156, em benefício de moradores de 
Nova Glória, Colinaçu, Campinaçu, 
Crixás e Auriverde. 

A Goinfra também irá construir 
pontes com apoio do setor produti-
vo, em parcerias com a Federação 
da Agricultura e Pecuária de Goiás 
(Faeg), o Instituto Fortalecimento da 
Agropecuária em Goiás (Ifag) e o Fun-
do para Desenvolvimento da Pecuária 
em Goiás (Fundepec). “Uma ponte 
parece uma obra simples. Mas ela 
tem um significado muito importante, 
porque é uma barreira ao desenvolvi-
mento”, avaliou o presidente da Faeg, 
o deputado federal José Mário Schrei-
ner. 

O Governo de Goiás ainda vai ins-
talar mais quatro estruturas em par-
ceria com Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (Incra) e a 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa). 

“Ao andar pelo Estado, temos es-
cutado prefeitos e lideranças munici-
pais dizerem ‘que há 20, 30 anos não 
era visto nada parecido. Vocês estão 
revolucionando as rodovias do Estado, 
em locais onde só tinha gente esqueci-
da’. Isso nos alegra e nos desafia”, con-
cluiu Sales. 

Também participaram do lança-
mento do programa os prefeitos Dr. 
Allysson Silva Lima (Alexânia), Mar-
cus Adilson Rinco (Alto Paraíso de 
Goiás), Altran Nery (Flores de Goiás), 
Joseleide Lázaro Luiz da Silva (Padre 
Bernardo), Aleandro Caldato (Santo 
Antônio do Descoberto), Débora Bar-
ros (São João da Aliança); os deputa-
dos federais José Nelto e Bia Kicis; o 
deputado Estadual Wilde Cambão; e 
o secretário de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago Mendonça. 

    
(Secom - Governo de Goiás)

“Vamos fazer com que em cada canto de Goiás tenha a mão do governo”, diz Caiado durante cerimônia. In-
vestimentos somam R$ 21,8 milhões e são resultado de parceria entre Goinfra e Codevasf, empresa pública 
ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regionalligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional
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#EMATEREXPLICA
Mulheres empoderadas assumem 
cada vez mais funções historica-
mente dadas somente a homens! 
Segundo a Associação Brasileira 
do Agronegócio (Abag), mulheres 
comandam 30% das proprieda-
des rurais em território nacional, 
percentual três vezes maior ao 
registrado em 2013.
A atividade leiteira é a área 
em que as mulheres têm maior 
participação ativa nas pequenas 
e grandes propriedades. Mas o 
trabalho delas não está limitado a 
isso, elas também se destacam na 
produção de hortaliças e agricul-

tura.
Os desafios, todavia, não são 
poucos. Além da participação 
feminina na direção de pro-
priedades rurais estar longe de 
ser equânime, a necessidade de 
se impor diante do machismo 
estrutural dos funcionários é uma 
resistência constante no combate 
a desigualdade, preconceito e 
intolerância.
Quer sugerir o tema do próximo 
#EmaterExplica? Escreva nos 
comentários do nosso post do 
Instagram @EmaterGoias

Dia Mundial do Campo 
Você sabia que o campo ocupa 41% do território do país? Isso significa que os estabelecimentos 
agropecuários brasileiros somam mais de 350 milhões de hectares. Neste Dia Mundial do Campo, 
comemorado em 05 de maio, separamos alguns números que mostram a força do setor no Brasil e 
em Goiás. Confira no Instagram @ematergoias!
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novo mandato
Pedro Leonardo Rezende é reeleito vice-presidentE
da Asbraer pela Região Centro-Oeste

 Em reunião da 32ª Assembleia 
Extraordinária da Associação Brasi-
leira das Entidades Estaduais de As-
sistência Técnica e Extensão Rural 
(Asbraer), foi reeleito vice-presidente 
pela Região Centro-Oeste o presiden-
te da Agência Goiana de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Emater), 
Pedro Leonardo de Paula Rezende. 
A liderança compõe mais uma vez o 
Conselho Diretor e Fiscal da institui-
ção, representando as entidades de 
Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato 
Grosso do Sul (MS) e Distrito Federal 
(DF).

As demais regiões contam com os 
nomes de Antonio Rodrigues de Amo-
rim, vice-presidente pelo Nordeste; 

Valdenor Pontes Cardoso, vice-presi-
dente pelo Norte; Marcelo Monteiro 
da Costa, vice-presidente pelo Sudes-
te; e Natalino Avance de Souza, vice-
-presidente pelo Sul.

“A recondução ao cargo é impor-
tante para a Emater Goiás porque traz 
sua relevância e representatividade 
enquanto instituição pública de assis-
tência técnica e extensão rural”, ex-
plica Pedro Leonardo. De acordo com 
o presidente, o objetivo é trabalhar 
junto à Asbraer no que diz respeito às 
questões de interesse da Ater Pública. 

Responsável por manter ativa a 
integração e o intercâmbio entre as 
27 entidades estaduais que prestam 
assistência no campo, a Asbraer é um 

importante elo para que as demandas 
do setor cheguem às esferas políticas 
federais. “Para nós é um privilégio po-
der ter uma cadeira diretiva nessa ins-
tituição e ter condição de contribuir 
com o encaminhamento das pautas 
para o Congresso Nacional e Governo 
Federal”, reforça Rezende.

Estiveram presentes pela Emater 
goiana o diretor de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural, Antelmo Teixei-
ra, e a diretora de Gestão Integrada, 
Maria José Del Peloso. Na suplência 
para o cargo de vice-presidente da As-
braer pela Região Centro-Oeste está a 
presidente da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Distrito 
Federal (Emater-DF), Denise Fonseca.

“Para nós é um privilégio poder ter uma cadeira
 diretiva na instituição e ter condição de contribuir com 

o encaminhamento das pautas para o Congresso Nacional 
e Governo Federal”, afirma presidente da Emater
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crescimento

Secretário da Agricultura
visita Ceasa e discute parcerias
Novo titular da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seapa), Tiago Freitas Mendonça, 
percorre mercado ainda na madrugada. Incentivos e parcerias são assuntos em pauta no 
encontro com presidente da Central de Abastecimento, Lineu Olímpio

O secretário de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Seapa), Tiago 
Freitas Mendonça, visitou, na manhã 
desta terça-feira (04/05), a Central 
de Abastecimento de Goiás (Ceasa), 
onde foi recebido pelo presidente da 
central, Lineu Olímpio. Foi uma visita 
de cortesia e conhecimento, que co-
meçou às 5h, pouco depois das ativi-
dades serem iniciadas na central. 

O objetivo do encontro, que per-
mitiu ao presidente Lineu Olímpio 
apresentar a dinâmica do entreposto 
ao novo titular da pasta, foi também 
o de estudar possíveis parcerias. Du-
rante a visita, o secretário ressaltou ao 
presidente da Ceasa a atenção que o 
governador Ronaldo Caiado tem em 
relação ao pequeno produtor e à agri-
cultura familiar.

Pela Ceasa, passam diariamente 
em média 12 mil pessoas, sendo que 
são cerca de 3 mil concessionários e 
permissionários, movimentando a 
empresa. “Trata-se de uma cidade 
com suas complexidades”, destacou 
Lineu Olímpio. Ao novo secretário, 
ele esclareceu que as demandas na 

central são diversas, como manuten

ção asfáltica, segurança e, mais recen-
temente, a prevenção à Covid-19.

Em entrevista à Rádio Ceasa, mais 
uma vez os dois gestores destacaram a 
determinação do Governo do Estado 
em otimizar a agricultura goiana. O 
secretário falou sobre o projeto de im-
plantação de um polo de fruticultura 
no Nordeste goiano e sobre a meta de 
tornar Goiás um estado livre de aftosa 
sem vacinação, já no próximo ano.

Lineu Olímpio reforçou a neces-
sidade de programas e parcerias es-
peciais voltadas para a agricultura 
familiar e recebeu sinalização positiva 
do novo titular da Seapa, que se em-
polgou com o funcionamento da em-
presa. “Por onde eu andei, vi pessoas 
que se dedicam de forma efetiva para 
que o melhor alimento chegue à mesa 
de todos os goianos”, afirmou o secre-
tário na rádio.

PM como parceira

A certa altura, a visita foi ainda 
acompanhada pelo novo comandante 
da Polícia Militar de Goiás, tenente-

-coronel Daniel Toledo, recém-em-
possado no 9º Batalhão da PM/região 
Norte.
A certa altura, a visita foi ainda acom-
panhada pelo novo comandante da 
Polícia Militar de Goiás, tenente-coro-
nel Daniel Toledo, recém-empossado 
no 9º Batalhão da PM/região Norte. 
Além de cumprimentar o novo titular 
da Seapa, o militar esteve no entre-
posto para conhecer novas instala-
ções que a Ceasa destinou à corpora-
ção, como forma de garantir conforto 
e operacionalidade às equipes da PM 
que atuam no entreposto de Goiânia. 
A sala é dotada de computador e mo-
biliário para receber e atender às ne-
cessidades das equipes da PM. Lineu 
Olímpio acredita que a presença maci-
ça da PM no mercado é um dos fatores 
que têm feito diminuir a criminalidade 
no local.  Ele destacou a importância 
da ação da PM no resultado de outras 
campanhas desenvolvidas pela Ceasa, 
como a do uso de máscara e outra con-
tra o assédio sexual.

(Fonte: Ceasa Goiás)
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dia das mães

Extensionista da Emater ensina a 
preparar manjar de coco na travessa

Para aproveitar a comemoração de Dia das Mães, que ocorrerá no próximo domingo, dia 9 de maio, que tal preparar 
o tradicional manjar de coco com ameixas? Sobremesa fácil e muito saborosa, se torna ainda mais especial com o prepa-
ro da extensionista da Emater Núbia Lopes.

Nesta versão bem cremosa, a clássica sobremesa não vai para a fôrma de pudim, mas é servida em travessas de vidro. 
É uma ótima sugestão para deixar a celebração ainda mais incrível. Aperte o play no ícone de vídeo e confira!

INGREDIENTES
Creme

395g de leite condensado
2 colheres de maisena

1 litro de leite
4 gemas de ovos (reservar as claras)

Calda de ameixa

2 xícaras de açúcar
300ml de água

250g de ameixa seca

CLIQUE E
ASSISTA!
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NOTAS
A Assembleia Legislativa de 
Goiás aprovou o projeto Crédi-
to Social que beneficia as famí-
lias mais vulneráveis de Goiás. 
Através do programa, serão 
transferidos R$ 20 milhões do 
Tesouro Estadual para investir 
como apoio financeiro, estí-
mulo ao empreendedorismo e 
geração de renda dos que mais 
precisam.

Se liga nessa informação! O 
@detrangoias divulgou a se-

gunda chamada do programa 
CNH Social. A lista com os 1153 
convocados pode ser consulta-
da no site do órgão e os apro-

vados deverão fazer a matrícu-
la até o dia 15 de maio em 

www.detran.go.gov.br. 
Não perca o prazo e garanta 

sua vaga!

Os goianos ganharam mais prazo 
para negociar IPVA, ITCD e ICMS. 
O Programa Facilita, que concede 
quase 100% de descontos em juros e 
multas, foi prorrogado até 31 maio. 
A adesão pode ser feita pelo site:
www.economia.go.gov.br/facilita
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NOTAS
O governador Ronaldo Caiado recebeu bolsistas 
do programa Pró-Atleta no Palácio das Esme-
raldas, na última quarta-feira (05), ocasião em 
que reforçou o compromisso do governo estadual 
com o desenvolvimento dos esportes. Nesse ano, 
serão investidos R$ 3 milhões na iniciativa, que 
já recebeu R$ 6 milhões em 2019.
O programa Pró-Atleta é uma bolsa esportiva 
do governo estadual, com gestão da Secretaria 
de Esporte e Lazer. Os atletas contemplados são 
escolhidos a partir dos rankings divulgados pe-
las federações de cada modalidade. Com a bolsa, 
eles podem custear despesas com alimentação, 
viagens e adquirir material esportivo.

O Governo de Goiás lançou 
o Cartão Alimentação para 

atender cada um dos 530 mil 
estudantes da rede estadual 

de ensino. A iniciativa irá 
substituir os atuais kits que 
são entregues aos estudan-
tes. Cada aluno vai receber 

R$ 30 mensais para que 
possa adquirir os gêneros 
alimentícios de sua maior 

necessidade.

Com o objetivo de organizar a próxima etapa do 
Plano Nacional de Operacionalização da Vacina-
ção contra Covid-19, o Governo de Goiás dispo-
nibiliza para os médicos um documento único 
para que o paciente comprove a comorbidade no 
momento de aplicação do imunizante.

No modelo de relatório médico padrão, o profis-
sional identificará com um “x” a comorbidade do 
paciente. Esse documento, atestado pelo médico 
e com validade de 12 meses, deverá ser entregue 
pelo paciente na hora da vacinação.

Acesse www.saude.go.gov.br e baixe o for-
mulário.


