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EMATER INICIA COLHEITA DE 100 HECTARES
DE MILHO PARA DISPONIBILIZAR SEMENTES
A AGRICULTORES FAMILIARES

EMATER ADOTA GESTÃO DE RISCOS NO
ÂMBITO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE
PÚBLICO E APRESENTA RESULTADOS

GOIÁS COMEMORA RESULTADOS JUNTO
À AGRICULTURA FAMILIAR GOIANA

"A PARTIR DE 2019,
O GOVERNO DE GOIÁS
TORNOU OBRIGATÓRIA,
NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO, A
IMPLEMENTAÇÃO DA
GESTÃO DE RISCOS"

baixo custo

RESPONSABILIDADE

CERVEJA DE MANDIOCA

PROJETOS APROVADOS NO FCO IRÃO
GERAR MAIS DE 550 EMPREGOS DIRETOS

veja mais ---------------------->
vídeos, #emater explica, #tbt
e muito mais informações!  

R$ 141,4 MILHÕES
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Adriano Abreu de Castro
é gerente de Auditoria em Compliance da 
Controladoria-Geral do Estado de Goiás

    Na Secretaria da Administração (Sead), 
em 2020, detectou-se economia poten-
cial de R$ 12,3 milhões, derivada da dimi-
nuição no pagamento em duplicidade de 
requisições de pequeno valor. Na Agência 
Goiana de Defesa Agropecuária (Agrode-
fesa) houve redução, respectivamente, de 
28% e 50% no tempo médio de atendi-
mento ao usuário interno e externo.
    Os resultados positivos permeiam por 
toda a administração pública goiana e 
são reflexos do programa adotado e dos 
esforços dos órgãos estaduais que 
implantaram a gestão de riscos como 
ferramenta de governança inerente e 
necessária ao desenvolvimento de suas 
atividades. Porém, queremos mais.
    Vislumbramos o incremento nas áreas 
em que a gestão de riscos já foi implemen-
tada e a expansão para novas áreas. 
Buscamos, sobretudo, a internalização 
cada vez maior dessa cultura em todos os 
níveis dos órgãos e entidades do Estado de 
Goiás, de modo que, assim como ocorre 
no uso do cinto de segurança, essa prática 
seja cada vez mais natural e exigida por 
todos os servidores públicos e pela popu-
lação, principal cliente da ação estatal.

(Artigo publicado no jornal 
Diário da Manhã no dia 
22/06/2021)
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     Em uma viagem de carro, usamos o cinto 
de segurança. Mas por quê? Certamente, 
para reduzir as consequências de um 
eventual acidente. Esse é um exemplo 
simples de que o gerenciamento de riscos é 
aplicável nas mais diversas situações.
     Nas organizações, tal processo deve ser 
estruturado, integrado e sistematizado, 
para proporcionar razoável segurança de 
que os objetivos institucionais sejam 
alcançados. Nesse sentido, a gestão de 
riscos induz à atuação preventiva, na 
medida em que possibilita a identificação 
e adoção de controles administrativos 
que visam reduzir a probabilidade de 
algum evento adverso ao atingimento da 
finalidade organizacional ou, caso este 
ocorra, de suas consequências.
    Assim, a partir de 2019, o Governo de 
Goiás tornou obrigatória, no âmbito do 
Poder Executivo, a implementação da 
gestão de riscos como um dos eixos do 
Programa de Compliance Público, 
figurando a Controladoria-Geral do 
Estado (CGE) como órgão responsável 
pelo desenvolvimento, aprovação e 
supervisão das ações relacionadas.
    As políticas públicas passaram a ser 
implementadas com o respaldo de uma 
metodologia padronizada, alinhada a 
modelos internacionais de boas práti-
cas e técnicas gerenciais, mostrando-se 

como um caminho viável, seguro e sem 
volta para o fomento às boas práticas 
de governança e à regular aplicação dos 
recursos públicos.
    Decorridos pouco mais de dois anos, 
foram capacitados no tema cerca de 
1.500 servidores, sendo 491 deles 
membros da alta administração (secre-
tários de Estado, superintendentes, 
presidentes e diretores de estatais, 
autarquias e fundações). Os riscos são 
sistematicamente monitorados nos 
órgãos do Estado, parte deles classifi-
cados com maior potencial de impacto. 
Daí a relevância da antecipação.
    Mais de 1.100 controles preventivos 
foram mapeados e encontram-se em 
execução,  sem considerar centenas de 
outros em fase de implantação. Na 
grande maioria, não geraram ônus extra 
aos cofres, uma vez que utilizam as estru-
turas já existentes (recursos humanos, 
unidades administrativas, sistemas, etc).
  A Agência Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos (AGR), por exemplo, foi 
destaque em recente relatório da 
Controladoria-Geral da União (CGU) 
no item relativo aos mecanismos volta-
dos à promoção da integridade, de 
modo a detectar, prevenir e remediar 
possíveis casos de fraude e corrupção. 

A Gestão de Riscos como instrumento de 
governança na administração pública: 

um caminho sem volta

https://instagram.com/ematergoias
https://www.facebook.com/ematergoias
https://twitter.com/EmaterGoias
https://www.youtube.com/channel/UC18XGUxPslfpM2qXJfQOP7Q
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Câmara Deliberativa aprova 138 cartas-consultas
no valor total de R$ 141,4 milhões para FCO Rural

financiamento

Quase 85% do valor se destina a mini, pequenos e pequenos-médios empreendimentos agropecuários

Saiba mais

   Dez cidades onde estão empreendi-
mentos contemplados com mais recur-
sos do FCO na 363ª Reunião da 
Câmara Deliberativa do CDE/FCO:

1º Rio Verde

2º Jataí

3º Mineiros

4º Piracanjuba

5º Palmeiras de Goiás

6º Caldas Novas

7º Edéia

8º São Miguel do Araguaia

9º Ipameri

10º Portelândia

    Em reunião realizada nesta quarta-
-feira (4/8), a Câmara Deliberativa do 
Conselho de Desenvolvimento do 
Estado deferiu 138 cartas-consultas da 
modalidade Rural do Fundo Constitu-
cional do Centro-Oeste (FCO). Os 
projetos aprovados totalizam R$ 
141.409.441,22 em financiamentos, 
com previsão de criação de 575 empre-
gos diretos em 71 municípios goianos.
   Empreendimentos de mini, pequeno 
e pequeno-médio portes terão direito à 
maior parte dos recursos (84,9%). 
Projetos de médio porte ficarão com 
15,1% dos recursos.
    “A grande quantidade de cartas e a 
diversidade de municípios contemplados 
mostram que estamos pulverizando os 
recursos e seguindo a determinação do

governador Ronaldo Caiado de priorizar 
os pequenos produtores”, diz o superinten-
dente de Produção Rural Sustentável da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), Donalvam Maia. 
  As atividades contempladas nesta 
rodada foram soja/milho (71,4%), 
bovinocultura de corte (21%), avicultu-
ra (4,3%), cana-de-açúcar (1,8%), 
suinocultura (1,1%) e bovinocultura de 
leite (0,4%).
     Na lista de itens financiados se desta-
caram máquinas e implementos 
(66,83%), matrizes (14,24%), correção 
de solo (4,35%), fotovoltaicos (3,81%), 
benfeitorias (2,76%), irrigação (2,54%), 
pastagens (2,38%), armazenamento 
(1,06%), cana-de-açúcar (1,06%), avicul-
tura (0,92%) e reprodutores (0,04%).

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

Imagem: Reprodução
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Emater adota Gestão de
Riscos E APRESENTA RESULTADOS

RESPONSABILIDADE

Adequação faz parte do Programa de Compliance, instituído pelo Governo de Goiás para trazer
mais transparência na gestão pública  

Foto: Divulgação

Imagem: Reprodução

Com o intuito de garantir a transpa-
rência e o alcance de resultados das 
políticas públicas, a Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) já 
está aplicando as diretrizes de Gestão 
de Riscos em suas atividades, em cum-
primento ao Programa de Compliance 
Público (PCP) instituído pelo Governo 
de Goiás. A estratégia foi adotada para 
a execução do Programa Produzir 
Brasil e implantada na folha de paga-

da na folha de pagamento e nos proces-
sos de licitações e contratos.    

A Gestão de Riscos é um dos eixos 
que fundamentam o PCP, ao lado da 
Ética, Transparência e Responsabiliza-
ção. Seu sistema baseia-se na imple-
mentação de práticas de infraestrutu-
ra, políticas e metodologias que possi-
bilitem a identificação de certezas e 
antecipação de desafios, evitando-se, 
assim, eventos que possam provocar 
impactos negativos na instituição.

O Programa de Compliance, conforme 
lembra a chefe de gabinete da Emater, 
Simeire Ribeiro, vem sendo inserido 
desde 2019 em todas as entidades e 
pastas que compõem o Poder Executivo 
do Estado. “Traz como proposta um 
conjunto de procedimentos para que 
um órgão tenha mais e melhor trans-
parência de suas informações. Busca 
eliminar a corrupção na esfera pública 
e desenvolver uma cultura de integri-
dade entre os servidores”, aponta.  
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Na Emater, foram estruturados o 
Comitê Setorial e a Secretaria Execu-
tiva de Compliance Público, integra-
dos pela alta direção da Agência. Os 
departamentos são responsáveis pela 
incorporação das agendas do PCP na 
instituição, junto à Controladoria-Ge-
ral do Estado (CGE), estabelecendo 
uma série de medidas para socializa-
ção das informações e familiarização 
dos colaboradores quanto aos proce-
dimentos do programa.

Programa Produzir Brasil

De maneira inédita na Emater, o 
Programa Produzir Brasil foi submeti-
do à Gestão de Riscos antes mesmo de 
sua execução. Anunciado no final do 
ano passado, o projeto é uma parceria 
firmada entre o Governo de Goiás e a 
Agência Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Anater) 
para viabilizar o oferecimento de 
auxílio técnico a famílias rurais assen-
tadas no Estado.

Segundo a analista de Desenvolvi-
mento Rural, Elen Pacheco, já foram 
realizados os diagnósticos e levanta-
mentos das necessidades para a reali-
zação do programa. As informações 
obtidas serão analisadas para, em 
seguida, iniciar-se a formalização de 
contratos e processos de aquisição.

“Consideramos ser uma metodolo-
gia que tem sua importância nas 
ações a serem implementadas, nos 
permitindo serem implementadas, 
nos permitindo identificar, anali-
sar,avaliar, monitorar e desenvolver 
estratégias que venham a contribuir  

para que possamos mitigar os impac-
tos negativos que poderiam surgir das 
situações de risco”, afirma a analista.

No total, serão cerca de quatro mil 
famílias atendidas, das quais aproxi-
madamente duas mil, habitantes de 51 
assentamentos distribuídos em 30 
municípios, serão de responsabilidade 
da Emater. Goiás é o primeiro Estado a 
operar o Produzir Brasil, que deve ser 
anunciado também no Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Folha de pagamento

A Gerência de Gestão e Desenvolvi-
mento de Pessoas (GGDP) também deu 
início a implantação da Gestão de 
Riscos, no âmbito da folha de paga-
mento. Segundo o gerente da GGDP, 
Natalino José de Almeida, a primeira 
medida tomada para garantir a confor-
midade junto ao PCP foi a identificação 
dos riscos, classificados como baixo, 
médio, alto e extremo. Avaliaram-se as 
classificações iniciais dos riscos levan-
tados, as ações executadas para mitigá-
-los e os resultados obtidos.

Os resultados referentes ao primeiro 
quadrimestre desde a readequação já 
foram apresentados. Ao buscar mitigar 
erros ligados ao pagamento dos contra-
cheques e zerar o pagamento de 
multas, diferenças salariais e demais 
emolumentos devido à demora no 
trâmite das demandas, a economia 
gerada foi de R$ 49.227,37. Para alcan-
çar a redução de riscos, o GGDP implan-
tou uma série de medidas ajustadas às 
exigências do Programa de Compliance. 

Semanalmente, um boletim informativo 
foi encaminhado para todos os servidores 
da Emater, através de variadas platafor-
mas de comunicação, para levar esclare-
cimentos sobre a folha de pagamento. 
“Vejo com muito otimismo, pois estamos 
vendo a evolução disso, tudo em razão 
de comunicados, da divulgação das 
normas e das ações que costumamos 
fazer”, afirmou Natalino.

Licitações e contratos

O Departamento de Compras Gover-
namentais também adotou a metodolo-
gia, apontando indicadores de riscos 
nos processos de licitações e contratos. 
O primeiro risco diz respeito à precifi-
cação desvantajosa, que pode ser 
atenuada por meio de treinamentos 
voltados para os servidores e divulga-
ção de manuais de utilização da plata-
forma especializada. Já o segundo risco 
indica quantitativos equivocados e 
aquisição de itens não ou pouco neces-
sários.

Para o último risco citado, o gerente 
do setor, Murilo Macedo Veloso, apre-
sentou propostas que incluem a verifi-
cação prévia do estoque e inserção da 
contagem feita pelo almoxarifado no 
cronograma de aquisição, além de 
capacitações específicas para gestores e 
membros das divisões solicitantes. 
Também foi identificado o risco de 
ineficiência na elaboração de Termo de 
Referência, projetos básicos e instru-
mentos convocatórios, que da mesma 
forma pode ser reduzido com o encami-
nhamento de orientações aos servido-
res.

“A Gestão de Riscos vai impactar 
certamente e de maneira positiva nas 
atribuições e andamentos dos nossos 
processos. Contribuirá, sem dúvida 
alguma, para mitigar os riscos, 
tornando mais eficientes nossos 
processos aquisitivos”, explica Murilo. 
Cada risco, segundo ele, encontra-se 
em fase distinta de avaliação. No 
entanto, alguns já estão em etapas 
avançadas, com ações perpetradas para 
a apresentação de resultados prelimi-
nares em breve.

(Comunicação Setorial da Agên-
cia Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agro-
pecuária  – Governo de Goiás)



Emater inicia colheita de 100 hectares
de milho para disponibilizar sementes

a agricultores familiares
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Foto: Divulgação

Serão comercializados seis mil sacos das variedades AL Bandeirante e Emgopa 501 a preços
acessíveis para produtores rurais de médio e pequeno porte

baixo custo

   A Estação Experimental Santa Vitória, 
unidade de pesquisa da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) em 
Araçu, deu início nesta terça-feira (03) à 
colheita de sementes de milho que serão 
disponibilizadas a preços acessíveis aos 
agricultores familiares do Estado. São 
cerca de 100 hectares plantados de AL 
Bandeirante e Emgopa 501, cultivares com 
propriedades de alto padrão genético.
A iniciativa integra o Programa de 
Produção de Mudas e Sementes da 
Emater, que visa ofertar produtos por 
valores competitivos aos pequenos 

produtores rurais goianos. Nesta safra,  
serão distribuídos seis mil sacos de 
sementes, com 20 quilos cada, para as 
12 Unidades Regionais da instituição, 
que por sua vez são responsáveis pela 
comercialização dos materiais.
   “São cultivares com custo-benefício 
muito bom para os produtores”, expli-
ca o engenheiro agrônomo da Emater, 
Vitor Guerra. De acordo com ele, os 
materiais são ideais para agricultores 
de médio e pequeno porte, já que 
demandam baixo investimento e apre-
sentam elevado potencial produtivo. As 
duas variedades são recomendadas  

para todas as regiões de Goiás, em 
solos de baixa, média e alta fertilidade.
    Todo o processo de produção das 
sementes – do plano anual de trabalho, 
passando pela aquisição de insumos, 
preparo de área, capacitação de equi-
pes, plantio, tratos culturais, colheita, 
transporte e beneficiamento, até a 
destinação dos produtos finais – é 
realizado pela Emater. A Estação Expe-
rimental de Anápolis também é uma 
das áreas responsáveis pela execução 
do projeto e conta com mais 100 hecta-
res de plantio das mesmas cultivares, 
cuja colheita será iniciada em breve.



Foto: Divulgação
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   Recomendado para produção de grãos 
e silagem de planta inteira, o milho AL 
Bandeirante é uma variedade sintética 
oriunda de cruzamentos ao acaso de 
cultivares de ciclo normal.  Seu plantio é 
indicado para qualquer região do Brasil, 
sem restrições, com a primeira safra 
acontecendo entre setembro e dezembro

e a segunda entre janeiro e fevereiro.
   Já o milho variedade Emgopa 501 é 
recomendado apenas para o Estado de 
Goiás, com safra de setembro a dezem-
bro, conforme o zoneamento agrícola. 
Foi desenvolvido pela Emater e apresen-
ta dupla aptidão, direcionado também 
para produção de silagem, já que produz

uma quantidade de massa verde maior do 
que a produzida pelas outras variedades.

(Comunicação Setorial da 
Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária - Governo 
de Goiás)

características
da colheita de milho
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    O curso tem como principal objetivo 
agregar valor aos produtos do PAA 
Estadual, que serão distribuídos para 
pessoas em situação de vulnerabilida-
de, como idosos, famílias carentes, 
crianças e adolescentes em situação de 
insegurança alimentar. Todo o proces-
so de distribuição é preparado e reali-
zado pela OVG, enquanto a Emater fica 
responsável cadastramento e acompa-
nhamento dos agricultores familiares.
   A formação, que terá como público 
específico as mulheres que compõem 
as famílias integrantes do programa, 
tem como instrutora Maria Aparecida 
Pereira, extensionista da Emater. 
“Espero que as mulheres que estão 
participando do curso possam tirar 
todas suas dúvidas e melhorar, assim, 
suas produções. Por meio do processo 
de Boas Práticas de Fabricação, as 
mulheres poderão produzir vários 
tipos de bolos e pães”, diz.

   Todo o processo do curso conta também 
com o importante apoio da Prefeitura de 
Aurilândia, responsável por disponibilizar 
as ferramentas, os objetos de trabalho e o 
espaço onde ocorre a capacitação. Vera 
Lucia de Britto, servidora da Emater, diz 
que está bastante animada com a ação. 
“Nós esperamos que essa formação forneça 
técnicas e receitas de segurança de alimen-
tos para que as pessoas que precisam 
recebam produtos de qualidade”, explica.
    Vera ainda faz questão de lembrar que 
todo o desenvolvimento do curso só foi 
possível graças a junção de esforços do 
Estado de Goiás, por meio da Emater e 
OVG, com o apoio da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa) e da gestão municipal 
da cidade. “É um projeto muito impor-
tante que tem o objetivo nobre de 
compartilhar conhecimento e distribuir 
produtos de qualidade e possível devido 
ao apoio de várias frentes”, conclui.

Emater e OVG realizam curso
de panificação em Aurilândia

PAA ESTADUAL

Ação visa capacitar agricultoras familiares para que agreguem valor a produtos que serão
distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade pelo Programa de Aquisição de Alimentos Estadual

   Ocorre, na cidade de Aurilânida, entre 
os dias 03 e 06 de agosto, de maneira 
presencial, o curso de formação em 
panificação, exclusivo para produtores 
do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA Estadual). Partindo de uma 
demanda dos próprios produtores rurais 
do município, o curso é organizado pelo 
Governo de Goiás, por meio da parceria 
entre a Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) e a Organização 
das Voluntarias de Goiás (OVG).

Foto: Divulgação/Emater

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

Foto: Divulgação
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Foto: Wenderson Araújo / CNA

Emater recebe lideranças agropecuárias para
alinhar ações pela agricultura familiar

CAPILARIDADE

Representantes de Jussara e Silvânia estiveram na nova sede da Agência com objetivo de discutir
estratégias para aprimorar atendimento aos produtores rurais dos municípios

  Com agenda intensa de trabalhos, a 
direção da Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) 
recebeu, na última quinta-feira (05), 
representantes de prefeituras munici-
pais e lideranças agropecuárias para 
ouvir as demandas da agricultura 
familiar de cada região e alinhar ações 
estratégicas para aprimorar o atendi-
mento do segmento em cada cidade. 

O presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, se reuniu com 
lideranças políticas e do setor agrope-
cuário de Jussara, como os ex-verea-
dores Itamar Caiado e Arthur 
Junqueira.

Já o diretor de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, Antelmo Teixeira, 
esteve com a secretária Municipal de 
Agricultura de Silvânia, Cláudia Inês, e o 
secretário de Indústria e Comércio, 
Francisco de Assis.

Foram discutidas estratégias de 
atuação da Emater nos municípios e 
ampliação do corpo colaborativo para 
oferecer apoio técnico aos produtores 
rurais das regiões. Em Silvânia, por 
exemplo, os representantes demonstra-
ram interesse em implementar projetos 
nas áreas de piscicultura e de assistência 
a comunidades quilombolas.

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

Imagem: Divulgação
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No Dia Internacional da Cerveja, Goiás comemora
resultados alcançados com projeto que estimula
produção da bebida a partir da mandioca

DESENVOLVIMENTO

Duas marcas utilizam raiz como matéria-prima para fabricação de cervejas para mercado goiano.
Além da indústria, produção estimula e fortalece a agricultura familiar no Estado

Atuação

O trabalho tem sido realizado para 
contribuir com o mapeamento das 
áreas com potencial para fornecer a 
mandioca, divulgação junto aos produ-
tores e acompanhamento do processo 
produtivo. “O foco tem sido estimular a 
produção e criar oportunidades de 
comercialização. Isso permite a gera-
ção de renda entre os agricultores 
familiares, incentivando as áreas 
econômica e social”, enfatiza o secretá-
rio de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago Mendonça.

O superintendente de Produção 
Rural Sustentável da Seapa, Donalvam 
Maia, acrescenta que a parceria com 
cervejarias, em Goiás, foi uma das 
primeiras iniciativas para buscar o 
fortalecimento de agricultores familia-
res envolvidos nessa cadeia produtiva, 
especialmente aqueles em situação de 
vulnerabilidade social. “O agro tem 
mais motivos para celebrar o Dia Inter-
nacional da Cerveja. Primeiro, porque a 
data é relacionada a um produto que 
tem representado a oportunidade para 
que pequenos produtores possam obter 
e ampliar renda. Em segundo, porque a 
cerveja é tipicamente um item que faz 
parte da cadeia do agronegócio, pois 
envolve diferentes matérias-primas do 
setor em sua fabricação, como mandio-
ca e trigo, por exemplo”, informa.  

O secretário da Retomada, César 
Moura, destaca o papel social e econô-
mico promovido pelas duas cervejarias 
que aderiram ao Projeto da Cerveja de 
Mandioca. “Condicionar a compra de 
mandioca plantada por agricultores 
familiares goianos para produção de 
cerveja é uma iniciativa que beneficia a 
empresa, mas causa impacto positivo 
muito maior nas pessoas e nas comu-
nidades onde elas vivem, por levar 
renda e desenvolvimento regional”, 
ressalta César.

     Nesta sexta-feira (06/08) é celebra-
do o Dia Internacional da Cerveja. 
Neste ano, os goianos podem comemo-
rar de forma ainda mais especial, apre-
ciando as bebidas criadas no Estado 
que utilizam a mandioca como maté-
ria-prima para a fabricação da cerveja. 
Atualmente, são duas marcas goianas 
produzidas a partir da fécula da man-
dioca: Esmera de Goiás, da Ambev, e 
Rensga, da Cervejaria Colombina. 
Além de envolver a parte industrial, a 
produção das bebidas estimula e forta-
lece a agricultura familiar no Estado. 
    Desenvolvido pelo Governo de Goiás, 
o Projeto Cerveja de Mandioca já 
contribuiu para que pequenos produto-
res rurais, em todas as regiões do 
Estado, pudessem comercializar 1,45 
mil toneladas da raiz, em 2021, para a 
fabricação da Esmera de Goiás, lançada 
em dezembro de 2020 pela Ambev. Até 
o momento, 800 famílias foram benefi-
ciadas, desde produtores, arrancadores 
e transportadores, em 24 municípios 
goianos. 

Já no caso da produção da cerveja 
Rensga, foram duas toneladas de fécula de 
mandioca adquiridas pela Cervejaria 
Colombina, desde janeiro de 2021. A maté-
ria-prima foi comprada da Associação dos 
Agricultores Familiares de Bela Vista de 
Goiás (Afabev) e da Cooperativa Mista dos 
Pequenos Produtores de Polvilho e Deriva-
dos da Mandioca da Região do Cará 
(Cooperabs). Com isso, foram impactadas 
positivamente 50 famílias integradas, 
sendo 20 da Afabev e 30 da Cooperabs. 

O Projeto da Cerveja de Mandioca foi 
criado para fortalecer a cadeia produtiva da 
mandioca, gerar emprego e renda no 
Estado, além de fazer parte das ações de 
fortalecimento da economia no período de 
pandemia da Covid-19. A ação envolve 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), Secre-
taria da Retomada e Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater), além do 
Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

Imagem: Divulgação
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   Recomendado para produção de grãos 
e silagem de planta inteira, o milho AL 
Bandeirante é uma variedade sintética 
oriunda de cruzamentos ao acaso de 
cultivares de ciclo normal.  Seu plantio é 
indicado para qualquer região do Brasil, 
sem restrições, com a primeira safra 
acontecendo entre setembro e dezembro

e a segunda entre janeiro e fevereiro.
   Já o milho variedade Emgopa 501 é 
recomendado apenas para o Estado de 
Goiás, com safra de setembro a dezem-
bro, conforme o zoneamento agrícola. 
Foi desenvolvido pela Emater e apresen-
ta dupla aptidão, direcionado também 
para produção de silagem, já que produz

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

O presidente da Emater, Pedro 
Leonardo de Paula Rezende, ressalta 
que o projeto atende um dos princi-
pais gargalos dos pequenos produto-
res, que é a comercialização. “Eles 
têm toda a expertise da produção, 
produzem com qualidade, mas têm 
dificuldade no momento da venda. 
Essa é uma das razões deste projeto 

 ser tão especial para a nossa agricul-
tura familiar”. Ele explica que para 
fomentar a cadeia e dar mais condições 
de produtividade e lucratividade às 
famílias, o Governo de Goiás, por meio 
da Emater, oferta assistência técnica 
gratuita, desenvolve pesquisas que 
ofertarão a esse público uma mandioca 

ainda mais produtiva e rentável e 
disponibiliza aos produtores acesso a 
linhas de crédito rural para investi-
mentos nessa e em outras culturas. 
“Tudo isso com o único objetivo de 
transformar a vida das famílias 
rurais goianas por meio da geração 
de renda”, finaliza. 

APOIO ESTRATÉGICO

Projeto foi criado para fortalecer a cadeia produtiva da mandioca, gerar emprego e renda no 
Estado, além de fazer parte das ações de fortalecimento da economia no período de pandemia da 

Covid-19. A ação envolve Seapa, Retomada, Emater e Gabinete de Políticas Sociais

Imagem: Divulgação
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Canal AgroMais: Pesquisadora da Emater
fala sobre nova fase de investigação da

praga que ataca pequizeiros

PESQUISA

    A pesquisadora da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater), 
Karin Collier, participou, na última 
segunda-feira (02), de programa 
veiculado pelo Canal AgroMais para 
falar sobre a nova fase da investigação 
a respeito da broca-do-tronco, praga 
que vem atacando pequizeiros em Goiás.

 Já foram instaladas duas unidades de 
ensaios em propriedades onde foram 
registradas ocorrência do inseto.
    A broca-do-tronco atinge o tronco e 
as raízes do pequizeiro, construindo 
galerias em seu interior, fazendo com 
que o fluxo da seiva seja obstruído e 
dificultando a absorção de nutrientes 
pela planta. O intuito dos ensaios é 
estabelecer medidas paliativas e poste-
riormente determinar tratamentos 
adequados definitivos.

(Comunicação Setorial da 
Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária - Governo 
de Goiás)

Confira o vídeo completo:

CLIQUE E
ASSISTA!

Lagarta da broca-do-tronco do
pequizeiro | Foto: Herick Nogueira

Imagem: Divulgação

https://www.youtube.com/watch?v=2Kl1oZXlPtA&feature=emb_title
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notas

O governo de Goiás, por meio 
da Secretaria da Economia, 
prorrogou o prazo para 
pagamento do IPVA e Licencia-
mento Veicular dos veículos 
com placas finais 1 a 6. Os 
proprietários terão, agora, até 
o dia 10 deste mês para quitar o 
tributo que venceria nesta 
quinta-feira, 5/8. A alteração 
da data foi necessária devido 
ao relato de lentidão no sistema 
por causa de problemas na 
arrecadação pela Caixa Econô-
mica Federal, que não estava 
conseguindo processar os 
boletos.

Norte ou Nordeste. Uma das duas regiões 
será contemplada em breve com a chegada 

de uma fecularia. A cidade ainda não foi 
escolhida. E nem a região. Mas a decisão está 

tomada pela Ambev, que busca parceiros 
para investir no projeto de produção de 

fécula de mandioca, matéria-prima de uma 
das marcas da indústria, a Esmera. E para 

isso, executivos da Ambev se reuniram com o 
titular da SIC, José Vitti, que informou sobre 

o trabalho que está sendo realizado para 
encontrar empresário interessado em fazer a 
parceria. Hoje a Ambev produz a cerveja que 
traduz vários elementos da cultura goiana e é 
fonte de renda para pequenos produtores das 

regiões mais carentes do Estado, que produ-
zem a mandioca que é vendida à indústria 

para produção da bebida..



14 | Goiânia, 07 de julho de 2021 | Jornal Emater

notas
Alô, moradores da região do Entorno! O 
Governo de Goiás, por meio da Goinfra, 
executa a recuperação de quase 80 
quilômetros de rodovias em perímetros 
urbanos de nove cidades do Entorno, com 
investimentos que ultrapassam R$ 18 
milhões. Em apenas 7 meses, já são mais 
de mil quilômetros de rodovias recupera-
das em todo o estado! Os investimentos do 
Programa Goiás em Movimento – Eixo 
Manutenção já somam mais de R$ 220,8 
milhões.

Confira as cidades da região do Entorno 
que serão beneficiadas:

Formosa (GO-116 e GO-330)
Padre Bernardo (GO-230)
Novo Gama (GO-520)
Planaltina de Goiás (GO-430)
Cidade Ocidental (GO-521)
Santo Antônio do Descoberto (GO-225)
Água Fria (GO-517)
Águas Lindas de Goiás (Ligal Norte e 
GO-547)
Mimoso (GO-230).

Novidade | O Natal do Bem, 
promovido pela OVG e pelo Gover-

no de Goiás, será realizado, neste 
ano de 2021, no Centro Cultural 

Oscar Niemeyer (CCON). A Praça 
Cívica, que nos anos anteriores foi o 

local do evento, está passando por 
reformas. Nesta quinta-feira 

(05/08), a primeira-dama Graci-
nha Caiado, junto da equipe da 

OVG, se reuniu com o presidente da 
Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e 

com o diretor do CCON, Rubens 
Artero, para ver o ambiente e 

combinar detalhes.
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notas

Atenção tecnólogos em constru-
ção civil e edificações! A 
Agehab abriu inscrições para o 
processo seletivo simplificado 
para a contratação de 30 
profissionais com salários que 
variam entre R$ 3,5 mil e R$ 
7,7 mil. A disponibilidade para 
a realização de viagens é um 
dos requisitos exigidos. As 
inscrições seguem abertas até o 
dia 13 de agosto e podem ser 
realizadas diretamente no link 
https://bit.ly/3s2LQRl . A 
seleção dos candidatos será 
realizada em 02 (duas) etapas: 
Análise Curricular e entrevista, 
ambas de caráter classificató-
rio e eliminatório. O endereço 
eletrônico do certame para 
dúvidas após a leitura do edital 
é pss@agehab.go.gov.br .

Você já conhece a unidade do Ipasgo 
Clínicas que é referência em pediatria e 

saúde da mulher? Localizada em Apareci-
da de Goiânia, a unidade realiza atendi-
mentos de urgência e de emergência em 

pediatria, enquanto às mulheres, oferece 
consultas ginecológicas, mastologistas e 

clínico geral. Além disso, os usuários têm 
acesso a exames laboratoriais, a ultrasso-

nografias, a Raios-x e a mamografias. 
Ligue no telefone (62) 3248-1449 e 

agende sua consulta! Endereço: Av. 
Independência, 03 - Quadra 08, Lote Sala 

02 - St. Serra Dourada - 3ª Etapa, 
Aparecida de Goiânia.

http://bit.ly/3s2LQRl

