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Osvany Gundim
Superintendente de Ensino

Médio da Seduc-GO

mente no que tange à formação plena 
dos estudantes, com vistas à continui-
dade dos estudos, bem como à cons-
trução do projeto de vida.

A interação entre os jovens de 
diferentes escolas, com realidades 
distintas, favorece a consolidação de 
vínculos e a conscientização acerca da 
importância de se sentirem parte da 
comunidade escolar e, principalmen-
te, da força que possuem como agen-
tes transformadores na sociedade. 
Cada edição reforça o trabalho realiza-
do pela Seduc, porque contribui para 
formação e preparação dos estudantes 
do ensino médio, última etapa da 
educação básica.

O projeto, sem dúvida, promove a 
aproximação entre representantes das 
instâncias administrativas e os 
estudantes da rede estadual de ensino, 
de forma que eles possam se expres-
sar. Enfatiza, ainda, a relevância de 
ouvir, motivar e incentivar os alunos 
sobre como e o quanto podem investir 
na construção de seus projetos de vida 
e, assim, realizar seus sonhos.

(Artigo publicado no  jornal 
Diário da Manhã no dia 
10/08/2021)
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Oportunidade de fala e protago-
nismo. Esses são os principais obje-
tivos do projeto Solta o Verbo 
Agente Jovem, da Secretaria de 
Estado da Educação de Goiás 
(Seduc), realizado pela Superinten-
dência de Ensino Médio (Supem) e 
equipe da Coordenação do Protago-
nismo Juvenil.

Na última edição do projeto, 
promovida em junho, foram 16 
encontros remotos com lideranças 
estudantis, indicadas pelas unida-
des escolares, e equipe pedagógica 
das 40 Coordenações Regionais de 
Educação (CREs). Mais de 800 
pessoas participaram das rodas de 
conversa divididas em três etapas: 
acolhimento, articulação do ciclo de 
debate e encerramento.

A Seduc tem envidado esforços 
para dar voz aos jovens, de modo 
que eles tenham espaço de fala. São 
abordados assuntos relativos à 
rotina das aulas remotas, acesso aos 
conteúdos na plataforma on-line, 
projetos e programas de juventude 
para que os estudantes se apro-
priem das informações e ampliem 
suas formas de aprendizagem.

A iniciativa faz parte de um conjun-
to de ações desenvolvidas para 
contribuir e fomentar o processo de 
ensino e aprendizagem e, principal-
mente, auxiliar na construção dos 
seus projetos de vida. É realizado 
durante todo o ano letivo, tanto pelas 
unidades escolares como pelas regio-
nais.

Assim, busca-se mapear os interes-
ses dos alunos, orientar e esclarecer 
as dúvidas, abrir espaços para expo-
rem seus anseios, emoções, dificulda-
des e trocarem experiências. A cada 
encontro, é perceptível como a parti-
cipação instiga o envolvimento de 
outros estudantes, ampliando a opor-
tunidade aos seus pares. O que forta-
lece, ainda mais, um ambiente em 
que as opiniões, experiências, ideias 
contribuem para novos arranjos e 
ações futuras, tendo como foco as 
prioridades dos jovens do ensino 
médio da rede estadual de ensino.

Durante as rodas de conversa, os 
alunos participam de atividades 
culturais, as quais agregam aspectos 
que impactam na formação integral 
dos estudantes, reiterando, assim, os 
direcionamentos da Seduc, especial-

A voz dos jovens e o compromisso 
com a formação integral
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Goiás Social beneficia
agricultores familiares do Estado

TRABALHO

Iniciativa do Governo de Goiás busca amparar famílias em situação de vulnerabilidade social

 vida. “Agradeço primeiramente a Deus e 
depois à primeira-dama Gracinha 
Caiado e ao governador Ronaldo 
Caiado. Eu já possuía conhecimento em 
plantação e hortas, mas com a presença 
do técnico da Emater e com os cursos que 
realizei pude aumentar meu conheci-
mento e melhorar a renda da minha 
família”, diz.

O técnico da Emater no município, 
Daniel Brito, é o responsável por acompa-
nhar e auxiliar na produção da horta de 
Jorge Tomé. “O trabalho é feito em conjunto. 
Eu busco auxiliar de maneira técnica e 
mostrar alternativas diferentes para melho-
rar a produção do senhor Tomé. Como ele já 
possui um certo conhecimento, nós consegui-
mos otimizar a produção de maneira bem 
tranquila”, conta o profissional.

Programa criado pelo Governo do 
Estado, reunindo várias áreas da Admi-
nistração Pública, o Goiás Social está 
levando, com o apoio da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
benefícios para famílias rurais em situa-
ção de vulnerabilidade. A iniciativa, 
lançada no mês de junho, pelo governa-
dor Ronaldo Caiado e a presidente de 
honra da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), primeira-dama Graci-
nha Caiado, tem como principal objeti-
vo superar a pobreza e as desigualdades 
sociais nos municípios goianos.

O programa, além de viabilizar a 
reconstrução de moradias e a entrega de 
cartões de auxilio alimentação no valor 
de R$ 250, busca amparar a agricultura 

 familiar. Também por meio da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), os pequenos 
agricultores recebem todo o suporte para 
a estruturação de espaços para a criação 
de animais e hortas.

Após a seleção de municípios, feita a 
partir de dados do Cadastro Único (CadÚ-
nico), o Governo Estadual faz a escolha 
das famílias, que serão encaminhadas à 
Seapa e, em seguida, assistidas pelo corpo 
técnico da Emater. A Agência Goiana faz o 
trabalho de identificação das proprieda-
des para usar da melhor maneira o espaço 
disponível e torná-lo mais produtivo.

Um dos beneficiados pelo programa foi 
Jorge Tomé Lara, agricultor familiar de 
Americano do Brasil. O produtor familiar 
destaca como o programa impactou a sua 

Imagem: Acervo Pessoal
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(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

Imagem: Acervo Pessoal

O técnico da Emater no município, Daniel 
Brito, é o responsável por acompanhar e 
auxiliar na produção da horta de Jorge 
Tomé. “O trabalho é feito em conjunto. Eu 
busco auxiliar de maneira técnica e mostrar 
alternativas diferentes para melhorar a 
produção do senhor Tomé. Como ele já 
possui um certo conhecimento, nós conse-
guimos otimizar a produção de maneira bem 
tranquila”, conta o profissional. 

Com o apoio e suporte recebidos, Jorge já 
pensa em melhorar e aumentar a sua área de 

cultivo. “Além de contribuir para a alimen-
tação da minha família, já consigo lucrar e 
melhorar o meu sustento. Como eu adquiri 
mais conhecimento estou disposto a 
inovar a minha horta com o aumento da 
produção. Posso aumentar a variedade de 
plantações e servir de uma maneira 
melhor as pessoas que buscam os meus 
produtos”, conclui.

O trabalho em conjunto entre diversos 
setores da esfera setores da esfera pública é 
fundamental para a execução do Goiás Social.

 Além do Governo de Goiás, por meio do 
Gabinete de Políticas Sociais (GPS), OVG, 
Seapa, Emater, Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab), Agência de Fomento de 
Goiás (GoiásFomento), Secretaria da 
Retomada e Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Seds), a iniciativa 
recebeu o apoio integral da  Prefeitura de 
Americano do Brasil, do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de Goiás (Senar 
Goiás), e do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

iniciativa viabiliza sustento 
de famílias em risco social
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100 mil famílias em vulnerabilidade social
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Tesouro estadual investirá mais de R$ 219 milhões, por meio do Fundo de Proteção Social do
Estado de Goiás, o Protege Goiás, para garantir segurança alimentar e renda a mulheres que
têm filhos de 0 a 6 anos | Foto: Júnior Guimarães

SOCIAL

O governador Ronaldo Caiado e a 
presidente de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenado-
ra do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha Caiado, lançaram, 
nesta segunda-feira (09), o programa Mães 
de Goiás. A iniciativa garantirá R$ 250 por 
mês a famílias em vulnerabilidade social. A 
expectativa é atender a cerca de 100 mil 
goianas a partir de setembro de 2021. No 
total, o Tesouro estadual investirá mais de 
R$ 219 milhões, por meio do Fundo de 
Proteção Social do Estado de Goiás, o Prote-
ge Goiás.

O auxílio será destinado a mulheres com 
filhos de 0 a 6 anos de idade, tendo em vista 
a assistência social e financeira. Por meio da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social (Seds), o Mães de Goiás quer fortale-
cer o papel protetivo da mãe, com a constru-
ção de caminhos para a superação de riscos 
sociais. Além disso, o programa também visa 
a garantir segurança alimentar, fomentar 
renda e oferecer melhor qualidade de vida, 
bem como assegurar a permanência dos 
filhos na escola.  

“Só uma mãe sabe a importância que é 
colocar um prato de comida para os filhos”, 
destacou Caiado, em seu pronunciamento 
durante ato realizado no Teatro Goiânia. 
“Essa nutrição é fundamental para as 
crianças, e não podemos cerceá-las deste 
direito. Cabe a nós, governantes, termos a 
responsabilidade de provê-las de condi-

las de condições dignas”, pontuou. O 
governador, que também é médico, 
chamou a atenção para a faixa etária 
contemplada pelo novo programa de 
transferência de renda. “A primeira 
infância, entre 0 e 6 anos, é o momento 
de crescimento, principalmente cogniti-
vo, conforme estudo de base internacio-
nal. Um déficit alimentar pode provocar 
sequelas eternas”, salientou.
“Hoje avançamos ainda mais na rede de 
proteção social. Toda renda do Mães de 
Goiás vai chegar às mãos de goianas que 
são o esteio de suas famílias. Nós, mães, 
nunca podemos deixar de sonhar pelos 
nossos filhos”, afirmou Gracinha Caiado. 
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 Para a primeira-dama, a iniciativa é uma 
vitória do Governo de Goiás, em parceria 
com os deputados da Assembleia Legislativa 
e a bancada federal, que abraçaram o 
projeto. Gracinha ainda enfatizou que o novo 
programa de transferência de renda é prote-
tivo e focalizado, ao mesmo tempo em que 
dialoga com todas as ações já ativas na área 
social do Estado. “O foco na primeira infân-
cia e o respeito a cada uma de nossas mães é 
a base desse projeto. É um programa que 
intensifica o trabalho em prol da segurança 
alimentar das famílias, ao mesmo tempo 
em que se articula com a Saúde, Educação, 
proteção social e qualificação profissional”, 
completou.

O vice-governador, Lincoln Tejota, 
reforçou a importância social do projeto. 
“Estamos atingindo uma camada da socieda-
de, na qual muitos sequer sabem o nome dos 
políticos. São pessoas que estão preocupadas 
em comer”, afirmou. “Pela gestão corajosa 
do nosso governador, direcionamos [recur-
sos] para as regiões que mais precisam”, 
disse. O cartão entregue a cada mãe “comba-
terá a fome e levará dignidade às famílias”, 
acrescentou o secretário de Desenvolvimen-
to Social, Wellington Matos de Lima.

Do ponto de vista da neurociência, confor-
me pontuou o deputado federal e médico 
Zacharias Calil, todos nascem com o mesmo 
cérebro e a mesma quantidade de neurônios. 
O que vai proporcionar um melhor desenvol-
vimento são os estímulos recebidos desde a 
tenra idade. “Quanto mais estímulo a crian-
ça recebe, mais ela se desenvolve. É impor-
tante o que o Governo de Goiás está fazendo 
para que possamos alimentar essas crian-
ças”, refletiu. As famílias contempladas terão 
direito ao novo benefício do Governo de 
Goiás por meio de um calendário progressi-
vo,  que incluirá todas as beneficiárias em até 
10 meses.  O programa utilizará a base de 
dados do Cadastro Único do Governo 
Federal (CadÚnico  e será realizado  por 

meio de transferência de renda direta. O 
calendário será divulgado no site da Seds. “É 
muito importante, especialmente para a 
mãe Kalunga”, concordou Neusa da Costa 
Silva, 38 anos, moradora de Monte Alegre de 
Goiás. “Vai ser uma ajuda para dar alimen-
to a meus filhos”, completa. Dos seis filhos de 
Neusa, três estão abaixo dos seis anos.

“Este recurso vai ajudar não só as 
famílias carentes, mas também vai fortale-
cer o comércio local”, pontuou o presidente 
da Federação Goiana dos Municípios (FGM) 
e prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves. 
“Neste governo, em tudo que faz, primeiro o 
dinheiro está na conta, para depois dar à 
população”, afirmou o deputado estadual 
Bruno Peixoto.

O programa

O Mães de Goiás surgiu a partir dos 
estudos e debates do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS) com as prefeituras do Estado. 
Ele integra os trabalhos do Programa Goiás 
Social, ação criada pelo governador Ronaldo 
Caiado para o enfrentamento às vulnerabili-
dades sociais nos municípios goianos. Contu-
do, não é apenas uma iniciativa de transfe-
rência de renda, mas sim um programa 
compensatório.

“Além de repassar R$ 250 para que essa 
mãe possa colocar o prato na mesa da criança 
para ela se alimentar, teremos também um 
amplo controle dos outros filhos e orientação à 
mãe”, afirmou Caiado. Desta forma, as 
beneficiárias devem participar dos cursos de 
capacitação e/ou de qualificação oferecidos 
pelo Governo de Goiás, comparecer, quando 
convidadas, às reuniões socioeducativas em 
parceria com as prefeituras e manter o 
cadastro atualizado junto ao Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS).

As mães devem ainda manter a atualiza-
ção da carteira de vacinação dos menores 

de 10 anos, conforme calendário de vacina-
ção obrigatória do Ministério da Saúde. No 
caso das gestantes, é preciso realizar todos os 
exames relativos ao pré-natal, bem como o 
acompanhamento nutricional e de saúde 
para crianças até o sexto mês de vida. O 
período de permanência no Mães de Goiás 
será de 12 meses, que poderá ser prorrogado 
até 36 meses, desde que cumpridos os 
compromissos assumidos pelas beneficiárias 
no ato de adesão.

Ações conjuntas

A política social do Governo de Goiás não 
se restringe a ações isoladas, consistindo-se 
em um leque de programas e benefícios. Nas 
escolas da rede estadual de educação, os 
alunos, desde o começo da pandemia, conta-
ram com uma rede de segurança alimentar, 
que passou pelo auxílio alimentação, os kits 
alimentação e, agora, o Cartão Alimentação 
que oferece R$ 30, por mês, a todos os mais 
de 530 mil estudantes de Goiás.

Em seguida, o adolescente tem acesso ao 
programa Aprendiz do Futuro que está com 
inscrições abertas, até o dia 15 de agosto, para 
que 5 mil jovens de 14 e 15 anos possam ter 
acesso ao primeiro contato com emprego. 
Eles recebem uma remuneração no valor de 
R$ 516, mais R$ 150 de vale alimentação, 
vale transporte, seguro de vida, uniforme e 
crachá. Já no ensino superior, o Programa 
Universitários do Bem oferece bolsas que 
transformam a vida de quase 10 mil jovens, 
em Goiás.

Até o final de novembro de 2021, a 
administração estadual vai totalizar a entrega 
de mais de 1 milhão de cestas básicas. Com os 
investimentos de mais de R$ 49 milhões, o 
Estado entrou no mês de julho com o total de 
750 mil cestas básicas doadas, além de 456 
mil frascos de álcool 70% e mais de um 
milhão de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI), como máscaras, capotes e prote-
tores faciais. Além disso, R$ 28 milhões 
foram transferidos diretamente às prefeitu-
ras, para que elas pudessem investir direta-
mente em ações sociais.

Durante o evento nesta segunda-feira, a 
deputada federal Flávia Morais destacou o 
repasse do cofinanciamento por parte do 
Governo Estadual para todas as primeiras-
-damas goianas, sem distinção partidária, o 
que só aconteceu nesta gestão. “Um recurso 
que contribui para o fortalecimento dessa 
rede de proteção social. Nós ainda precisa-
mos dos programas de transferência de 
renda, que todos receberam de forma 
republicana”, concluiu a parlamentar

(Secretaria de Estado de Comuni-
cação – Secom)
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  Lazer, preservação ambiental e desen-
volvimento socioeconômico são a base 
dos projetos desenvolvidos dentro da 
Goiás Turismo. A coordenadora do 
Caminho dos  Veadeiros na autarquia 
estadual, Alexandrina Alves, acredita 
que esse tripé é indispensável para o 
sucesso da empreitada. “Temos que 
pensar na preservação do meio ambiente 
e no bem-estar das pessoas que já estão 
no local antes de criar um novo atrativo 
turístico”, explica.  
Outra razão para que a trilha tenha 
sucesso, é o fato do percurso contar com 
várias atrações, como belas paisagens, 
fauna e flora exuberantes, cachoeiras, 
grutas e mirantes. Para o presidente da 
Goiás Turismo, Fabrício Amaral, o Cami-
nho dos Veadeiros se tornará mais um 
dos grandes destinos de ecoturismo de 
Goiás. “É inegável que a trilha tem 

 potencial turístico. Há muito o que se ver e 
fazer ao longo do caminho”, afirma. 

Caminho dos Veadeiros  

O Caminho dos Veadeiros é uma trilha de 
longo curso que passa pelos municípios de 
Formosa, Planaltina, Água Fria de Goiás, 
São João d’Aliança, Alto Paraíso, Colinas do 
Sul e Cavalcante. O percurso integra o 
Caminho dos Goyazes, que relembra a 
estrada real que ligava Goiás a Minas 
Gerais, no tempo em que o Brasil era 
colônia de Portugal.   
A trilha já possui 120 quilômetros imple-
mentados, mas, ao todo, terá 483 quilôme-
tros de extensão para prática de trekking ou 
caminhada e duas rotas para o cicloturismo, 
ambas com mais de 400 quilômetros. Parte 
do caminho passa pela Chapada dos Veadei-
ros, o que inspirou o nome do caminho e a 
marca da sinalização.

NOVIDADE

Trilha já possui 120 quilômetros implementados para prática de trekking ou caminhada e duas rotas
para o cicloturismo, ambas com mais de 400 quilômetros

A Agência Estadual de Turismo de Goiás 
(Goiás Turismo) firmou acordo de 
cooperação para o desenvolvimento do 
Caminho dos Veadeiros. Participam do 
acordo o Instituto Internacional para a 
Sustentabilidade (IIS)  e a Associação de 
Escalada do Planalto Central (AEP). O 
documento já foi publicado no Diário 
Oficial de Goiás. A Goiás Turismo vai 
oferecer apoio técnico e institucional 
para o crescimento do atrativo turístico.  
Dentre os resultados esperados pelo 
acordo, estão a melhoria na governança 
entre as instituições, coordenação e 
voluntários do projeto; maior diálogo e 
estabelecimento de parcerias com 
prefeituras e comunidades locais; maior 
disponibilidade de recursos humanos e 
financeiros para a implementação da 
trilha e o avanço na execução por meio 
de ações de mapeamento, abertura e 
s i n a l i z a ç ã o . 

Foto: Divulgação/Emater

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

Caminho dos Veadeiros é
nova aposta de turismo
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Goiás está na lista de Estados com bônus
para produtos da agricultura familiar
em agosto, aponta mapa

PRONAF

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

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
publicou na última segunda-feira 
(09) a relação dos produtos da agri-
cultura familiar com bônus de 
desconto em agosto aos agentes 
financeiros operadores do Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf). Goiás 
está entre os Estados contemplados 
neste mês pelo benefício. 

O bônus do Programa de Garantia 
de Preços para Agricultura Familiar 
(PGPAF) ocorre quando o valor de 
mercado de algum dos produtos 
enquadrados no programa fica 
abaixo do preço de referência. O 
produtor rural pode utilizar o valor 
como desconto no pagamento ou 
amortização nas parcelas de finan-
ciamento no Pronaf. 

A lista com os produtos e os Esta-
dos contemplados tem validade 
para o período de 10 de agosto a 9 de 
setembro deste ano, conforme a 
Portaria Nº 32, da Secretaria de 
Política Agrícola. 

Os descontos de todos os cultivos 
são calculados mensalmente pela 
Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) e divulgados pelo 
Mapa. 

Para mais informações entre em 
contato com a equipe técnica pelos 
endereços eletrônicos: pgpaf.s-
pa@agricultura.gov.br ou pronaf.s-
pa@agricultura.gov.br.

(Comunicação Setorial da 
Emater – Governo de Goiás)
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Governo de Goiás orienta municípios sobre criação
e operacionalização do Serviço de Inspeção Municipal

DESENVOLVIMENTO

Em seis reuniões técnicas, abrangendo todo o Estado, técnicos levam informações a gestores
municipais sobre atribuições do SIM e possibilidade de operacionalizar por Consórcios Públicos

O Governo de Goiás, por meio do 
Projeto de Apoio aos Serviços de 
Inspeção Municipais (SIM), levou 
orientação técnica e jurídica aos 246 
municípios goianos, em reuniões reali-
zadas entre abril e julho deste ano. O 
foco desse trabalho tem sido contri-
buir com a criação e a operacionaliza-
ção do SIM em todo os municípios do 
Estado, seja a partir de Consórcios 
Públicos, ou não.

Executado pelas prefeituras, o Servi-
ço de Inspeção Municipal é responsá-
vel pela fiscalização e inspeção das 
agroindústrias de produtos de origem 
animal, comestíveis e não comestíveis, 
adicionados ou não de produtos vege-
tais, preparados, transformados, 
manipulados, recebidos, acondiciona-
dos e em trânsito no município.

Segundo o secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Tiago Mendonça, com o incentivo à 
instituição e à operacionalização do 
SIM, o Governo de Goiás busca propi-
ciar a criação e a regularização de 

agroindústrias em Goiás, agregando 
valor às cadeias produtivas e gerando 
oportunidades de emprego e renda no 
Estado. “Queremos promover circuitos 
curtos de comercialização, facilitando a 
venda e possibilitando a garantia da 
segurança dos alimentos, assim como 
agregação de valor à produção agrope-
cuária”, explica.

Resultados

Ao todo, foram promovidas seis reuni-
ões técnicas, de forma on-line e presen-
cial, com a participação de prefeitos e 
demais representantes do poder público 
municipal. O superintendente de Produ-
ção Rural Sustentável da Seapa, Donal-
vam Maia, afirma que a adesão dos 
gestores municipais foi fundamental 
para o resultado positivo do projeto. 
“Conseguimos compartilhar informações 
sobre as atribuições do SIM e sobre a 
possibilidade de operacionalização por 
meio de Consórcios Públicos. Dessa 
forma, aqueles que ainda não instituíram 

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

Imagem: Divulgação

ou operacionalizaram o Serviço de 
Inspeção em seus municípios puderam 
entender melhor os benefícios para o 
desenvolvimento econômico de suas 
cidades”, informa.

O superintendente acrescenta, ainda, 
que os impactos positivos são percebi-
dos principalmente pela população. 
“Com o SIM, é possível contribuir para 
as boas práticas de fabricação dos 
produtos de origem animal. Isso signi-
fica que clientes e consumidores terão 
acesso a itens de qualidade, dentro dos 
padrões exigidos pela legislação vigen-
te”, diz.

O Projeto de Apoio aos Serviços de 
Inspeção Municipais (SIM) é desenvol-
vido pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), Secretaria de Estado da Reto-
mada, Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) e Agência 
Goiana de Defesa Agropecuária (Agro-
defesa). A iniciativa tem o apoio do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento (Mapa), do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar Goiás), do 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado de Goiás (Sebrae Goiás) 
e da Federação Goiana dos Municípios 
(FGM).

Consórcios Públicos

Com o objetivo de estimular a criação e a 
operacionalização do SIM, o Governo de 
Goiás também orientou os gestores munici-
pais sobre os Consórcios Públicos. A médica 
veterinária e assessora técnica da Seapa, 
Carolina Berteli, informa que consórcio 
público é uma união voluntária com a 
finalidade de executar a gestão associada de 
serviços públicos, em que os entes consorcia-
dos, que podem ser a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no todo ou 
em parte, destinarão pessoal e bens essen-
ciais à execução dos serviços transferidos. 
“Os consórcios públicos intermunicipais 
trazem consigo inovações na gestão que 
propiciam a execução de serviços e de políti-
cas públicas com maior eficiência, agilida-
de, transparência, assim como racionalizar 
e otimizar o uso dos recursos públicos”, 
informa.

Nos municípios

Como a realidade é diferente nos 246 muni-
cípios goianos, alguns já possuem o Serviço 
implementado e em pleno funcionamento, 
enquanto outros ainda não publicaram a lei 
que cria o SIM. “Há muito a ser feito, ainda, 
pelas gestões municipais. Porém, Goiás 
possui ótimos exemplos de Serviços de 
Inspeção Municipais organizados, de forma 
que alguns já estão, inclusive, em processo 
de obtenção de equivalência ao Sistema 
Brasileiro de Inspeção (Sisbi), junto ao 
Ministério da Agricultura”, relata o superin-
tendente Donalvam Maia.

É o caso de Jataí, no Sudoeste Goiano. No 
município, a lei que estabelece o SIM foi 
criada em 2011, e o decreto, em 2014. A 
diretora do Serviço de Inspeção de Jataí, 
Natália Martins, afirma que entre os traba-
lhos desenvolvidos estão o combate à 
clandestinidade, a melhoria do comércio e a 
oferta de produtos inspecionados e seguros, 
entre outros, com o intuito de atrair produ-
tores e estabelecimentos para efetuarem o 
registro. “Produto que tem registro pode ser 
comercializado em todos os locais, como 
em mercados, padarias etc. É a oportuni-
dade de aumentar a gama de comércio 
dentro do município”, relata.

Natália reforça que a necessidade de uma 
comercialização segura também estimulou 
os estabelecimentos a buscarem o registro. 
Porém, ela enfatiza que o Serviço de Inspe-
ção de Jataí adotou diferentes estratégias 
para buscar a maior adesão no município. 
Entre as ações estão parcerias com entida-
des formadoras para descontos em cursos 
de qualificação profissional, graduação e 
pós-graduação, assim como oferta de cursos 
gratuitos, além de campanhas de divulgação 
nas redes sociais, com informações sobre o 
funcionamento do SIM, vantagens, fiscali-
zação, processo de rotulagem, entre outros. 
“Hoje, a gente está visivelmente em uma 
plataforma na qual todos têm acesso. Por 
causa das redes sociais, conseguimos 
construir vínculos, auxiliando em algumas 
dúvidas”, conta.

Natália Martins complementa que, por 
causa da parte de inspeção, documental e 
divulgação, o SIM de Jataí é referência tanto 
em Goiás quanto em outros estados. “Ajuda-
mos a Bahia, onde há um consórcio com 26 
municípios. Recebemos SIMs de outros 
municípios goianos também, como Nique-
lândia, Cachoeira Alta, Trindade, Serranó-
polis e Perolândia. A gente mostra a parte 
documental e os fiscais os levam a uma  visita

para que possam ter uma ideia de 
como é a fiscalização na prática. 
Mesmo não sendo nossa responsabili-
dade, nos comprometemos a auxiliar 
os Serviços de Inspeção Municipais que 
têm dúvidas, que estão com dificuldade 
de implantação de decreto ou mesmo 
de criação da lei. Isso para que a gente 
possa diminuir as irregularidades de 
produtos não registrados e não fiscali-
zados no Estado de Goiás”, informa.

Cartilha

Além das reuniões técnicas, a Seapa 
lançou o Guia de Orientação para Servi-
ços de Inspeção Municipal Associados 
ou não a um Consórcio Público, com 
informações e orientações para a opera-
cionalização do SIM. A cartilha traz 
explicações sobre o que é SIM, procedi-
mentos para instituição, ações de um 
Consórcio, legislação, perguntas 
frequentes, entre outros. “A cartilha 
surgiu a partir de uma demanda recor-
rente na Seapa. Representantes munici-
pais, frequentemente, buscavam nosso 
apoio para o esclarecimento de dúvidas 
relativas à temática. Assim, a publica-
ção da cartilha é uma das ações do 
projeto, oferecendo orientações técnicas 
e jurídicas para fomentar a instituição e 
o funcionamento de Serviços de Inspe-
ção de produtos de origem animal, 
vinculados ou não a consórcios intermu-
nicipais”, reforça Carolina Berteli. O 
material está disponível no site da 
Secretaria: www.agricultura.go.gov.br.

(Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento) – 
Governo de Goiás
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A estruturação do conteúdo do curso, 
que passa por várias técnicas de 
manejo da mandioca, permite que os 
técnicos compartilhem da melhor 
maneira possível o conhecimento 
adquirido, é o que garante o pesquisa-
dor responsável pelas aulas, o enge-
nheiro agrônomo Ivanildo Ramalho 
Nascimento. “A formação envolve a 
exposição de procedimentos como a 
instalação de sistema de irrigação, 
identificação de pragas e o cálculo de 
adubação. Tudo isso com o principal 
objetivo de elevar o rendimento do 
pequeno agricultor familiar”, conclui.

Cerveja de mandioca

Outro ponto importante que está 
ligado diretamente aos propósitos do 
curso é o aumento da renda e qualidade 
de vida dos produtores por meio do 
projeto da cerveja de mandioca, a 

a Esmera de Goiás, fabricada pela Ambev, 
com o apoio do Governo do Estado. Ivanildo 
ressalta como os projetos se conectam. “Os 
trabalhadores que receberem dos técnicos 
o conhecimento e as informações, com 
certeza terão as suas plantações melhora-
das e aumentadas. Com isso, a Emater 
poderá orientar e auxiliar, caso o produtor 
queira, na venda de parte da sua produção 
para a Ambev”, explica.

A formação, com três dias de duração, conta 
com a participação de três técnicos, entre 
eles o extensionista Jesus Olacir Ferandes. 
“Esses tipos de cursos são muito importan-
tes, pois nós adquirimos o conhecimento 
teórico e prático. Com esse aprendizado 
podemos levar argumentos técnicos para 
os agricultores e ajudar a melhorar as 
produções, e isso é muito gratificante”, 
relata.

(Comunicação Setorial da Emater – 
Governo de Goiás)

Técnicos da Emater realizam
curso sobre cultura da mandioca

FORMAÇÃO

Capacitação coordenada pela Estação Experimental de Porangatu busca difundir novos
conhecimentos sobre a planta 

Acontece até a próxima quinta-feira 
(12), na Estação Experimental da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
em Porangatu, uma formação voltada 
para os técnicos da Regional Rio Paranaí-
ba, centralizada no município de Quirinó-
polis. Elaborado por pesquisadores da 
própria unidade, o curso tem como 
objetivo apresentar aos técnicos novas 
tendências, métodos de cultivo e aspectos 
relativos ao melhoramento de mandioca.

Segundo o pesquisador responsável 
pela estação, Vagner Alves Silva, a capaci-
tação irá compartilhar com os trabalha-
dores rurais familiares, por meio dos 
técnicos da Emater, as novidades sobre a 
produção da raiz. “A formação vai benefi-
ciar de maneira integral os agricultores 
familiares da região. Todo o conheci-
mento adquirido pelos técnicos será 
repassado a essas famílias que garan-
tem o seu sustento a partir da produção 

Foto: Divulgação/Emater
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Em Itapaci, Caiado entrega maquinários

do programa Mecaniza Campo

AÇÃO EFETIVA

O governador Ronaldo Caiado entre-
gou, nesta quarta-feira (11/08), duas 
pás-carregadeiras do programa Meca-
niza Campo, durante as comemorações 
de aniversário de Itapaci, no Vale do 
São Patrício, que completou 76 anos. 
Os maquinários foram adquiridos com 
recursos da Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco), a partir de emenda parla-
mentar do deputado federal Célio 
Silveira, no valor de R$ 579,8 mil. Ele 
também participou da inauguração do 
Lar dos Idosos Padre Pedro Jordá. O 
espaço foi reestruturado para abrigar 
idosos vulneráveis do município.

As pás-carregadeiras serão utilizadas 
para fortalecer ações voltadas ao aten-

dimento do pequeno produtor rural e 
ampliar as atividades da agricultura 
familiar, em Itapaci.

Em discurso, Caiado defendeu o munici-
palismo e a parceria entre o Estado e as 
prefeituras para diminuir as desigualdades 
e ampliar a qualidade de vida da população 
goiana. “Cabe a mim governar com todos 
os 246 municípios. Não há espaço para 
queda de braço, pois as dificuldades já são 
muitas. Temos que ter sensibilidade para 
com as demandas da população”, salien-
tou o governador.

Caiado salientou que Itapaci é referência 
na região e cabe ao Estado catalisar seu 
desenvolvimento. “É um polo, não só na 
área da agropecuária, mas da industriali-
zação. É forte também no comércio do 

Pás-carregadeiras, adquiridas com emenda parlamentar no valor de R$ 579,8 mil, serão
utilizadas para fortalecer ações voltadas para atendimento ao pequeno produtor rural e
ampliar atividades da agricultura familiar

Imagem: Hegon Corrêa

médio-norte goiano, no Vale do São 
Patrício”, afirmou o governador. 

“Mandato e partidos passam, mas o que 
não passa é o que a gente constrói em benefício 
da população. Temos feito, sob liderança do 
governador Ronaldo Caiado, uma gestão 
diferente, inclusiva, com todos os prefeitos, de 
todos os partidos”, destacou o vice-governa-
dor, Lincoln Tejota.

O ex-deputado federal Daniel Vilela 
falou sobre a gestão municipalista. “O 
governador Ronaldo Caiado tem feito 
uma gestão que de fato busca contribuir 
com Goiás, independente de siglas parti-
dárias. Ele faz uma transformação na 
prática política deste Estado, que estava 
sendo loteado por interesses outros, que 
não aqueles desejados pela população”, 
pontuou.
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O deputado Talles Barreto celebrou a 
presença de Caiado no aniversário do 
município. “Quero agradecer ao governa-
dor por estar aqui nos 76 anos de emanci-
pação política de Itapaci, ele que também 
tem uma história familiar muito grande 
com essa cidade”, disse. “É um orgulho 
para nós estar com a presença de Vossa 
Excelência, participando e vendo a trans-
formação que Itapaci está tendo”, 
pontuou. “Tenho certeza de que o senhor 
vai nos ajudar muito ainda, com benefícios 
para nossa cidade, sempre tendo em vista 
melhorar ainda mais a vida das pessoas”, 
afirmou.

A emenda que possibilitou a aquisição 
dos equipamentos é de 2018. A atual 
gestão, por meio da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), regularizou o processo junto à 
União e conseguiu recuperar o recurso, que 
já estava quase perdido. “São emendas 
minhas, mas, para elas serem entregues 
hoje, teve que existir a parceria com o 
governador Ronaldo Caiado e com o 
secretário Tiago”, reconheceu Célio Silvei-
ra. O parlamentar reforçou seu apoio, em  
Brasília, ao governador e aos prefeitos do 
Vale do São Patrício na defesa de suas 
demandas. “O dinheiro que chega aqui é 
muito bem aplicado”, arrematou.  Segundo 
o titular da Seapa, Tiago Mendonça, as 
máquinas contribuem para promover 
melhorias em infraestrutura no município. 
“Serão importantes para obras de 
recuperação de estradas vicinais, o 
que vai permitir melhor trafegabili-
dade e escoamento da produção. 

O Governo de Goiás investiu R$ 230 mil na 
Escola Estadual Vicença Maria de Jesus, que 
terá em sua estrutura uma passarela coberta 
e um novo bloco com quatro salas de aula. 

Itapaci também recebeu investimentos na 
área da saúde. De 2019 a 2021, os repasses e 
contrapartidas estaduais totalizam R$ 
2.836.379,71. Desde o início da campanha de 
vacinação contra a Covid-19, o Governo de 
Goiás já distribuiu 18.410 imunizantes ao 
município. Destes, 12.250 foram aplicados 
para primeira dose e 3.989 como reforço ou 
dose única. 

Já nas ações voltadas para o fortalecimento 
da economia local, nos últimos dois anos e 
meio, o Fundo Constitucional do Centro-O-
este (FCO) liberou R$ 33,6 milhões em 
operações de crédito. Foram assinados 139 
contratos, com expectativa de gerar mais de 
1.300 empregos diretos no município de 
Itapaci.

Também estiveram presentes o secretário 
de Estado Tony Carlo (Comunicação); chefe 
de gabinete do governador, Alex Godinho; 
assessor especial da governadoria, Marcos 
Cabral; vice-prefeito Fábio Marcos de Olivei-
ra e a esposa Gisele; presidente da Câmara 
Municipal, Rogério Toureiro, representante 
dos demais vereadores; promotor de Justiça 
de Itapaci, Francisco Borges; coordenadora-
-geral do Lar dos Idosos Padre Pedro Jordá, 
Geralda Maria; os comandantes Coronel 
Maximiliano de Souza Fernandes (10º 
Comando Regional da Polícia Militar – 
Ceres), Tenente Leandro Peterson Kassim 
Costa (3ª Companhia – Itapaci) e Tenente 
Carlos 18º CIBM; padre Rodrigo Carrijo e 
pastor Wemerson Gutenbergh; superinten-
dente executivo da Caixa Econômica Federal, 
Marcelo José Ribeiro; e o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Itapaci, 
Aparício Jorge. 

Ainda os prefeitos Dásio Marques (Amara-
lina), Edmario de Castro Barbosa (Ceres), 
José Antônio da Silva (Guarinos), Eli Siquei-
ra (Hidrolina), Alex de Queiroz (Ipiranga), 
Adriano Peixoto Oliveira (Jesúpolis), Flávio  
Moura (Mara Rosa), Carlos Luiz de Oliveira 
(Nova Glória), Tiago Japiassu (Pilar de 
Goiás), Fred Vidigal (Rialma), Gilber Miran-
da (Rianápolis), Karla Cristina Moreira Alves 
(Santa Terezinha de Goiás), Elieudes Moraes 
(São Luiz do Norte), Nei dos Reis Cruz – Nei 
Canela (Uruana) e Cléber Junio de Souza 
(Nova América); a coordenadora regional de 
Educação, Milene Silva Caixêta Martins; e a 
banda de música do Colégio Militar Geralda 
Andrade Martins, sob regência do maestro 
Supercílio Lopes.

(Secretaria de Estado de Comuni-
cação – Secom)

Isso oferece mais segurança para a popula-
ção e garantia de que o alimento, produzido 
dentro da porteira, chegará à mesa das 
pessoas. É o olhar cada vez mais atento do 
Governo de Goiás para o desenvolvimento do 
nosso Estado”, enfatiza.

Além da entrega de maquinários, Caiado 
participou da inauguração das obras de 
reforma do Lar dos Idosos Padre Pedro Jordá. 
“Em cada detalhe, em cada parte desta 
construção existe respeito e dedicação aos 
idosos”, afirmou o prefeito Mário Macaco, que 
lembrou a contribuição da ex-senadora e 
ex-secretária de governo, Lúcia Vânia, autora 
da emenda para construção da obra, que não 
pôde comparecer ao evento. “Meu sonho era 
trazer essa morada digna para os nossos 
idosos”, afirmou a primeira-dama, Regina 
Salles.

Investimentos em Itapaci

Na educação, o Governo de Goiás, que 
possui seis escolas em Itapaci, investiu R$ 265  
mil na aquisição de tênis, uniformes e material 
escolar para todos os estudantes da rede 
estadual no município. Também estão sendo 
investidos R$ 164 mil na reestruturação da 
Coordenação Regional de Educação da cidade, 
para a implantação de bloco administrativo, 
reforma elétrica e hidráulica. 

Além disso, outras duas escolas de Itapaci 
passam por reformas. O Colégio Estadual Luiz 
Alves Machado recebeu o repasse de R$ 249 
mil para a restauração da cozinha, central de 
gás, despensa, banheiros, parte elétrica, 
pintura e implantação da acessibilidade e do 
sistema de combate a incêndio. 

SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO E GARANTIA DE ALIMENTO
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Emater apresenta proposta inovadora
de produção de água para Serranópolis

Meio Ambiente

Iniciativa que sugere execução de ações específicas para aumento de armazenamento
de água em lençóis freáticos deve ser incorporado ao projeto Ser Natureza

O engenheiro agrônomo e coordenador 
regional da Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), José Luiz Pereira, 
apresentou nesta quinta-feira (12), em 
reunião virtual, uma proposta de produ-
ção de água para ser incorporada ao proje-
to Ser Natureza, em Serranópolis, municí-
pio da Região Sudoeste de Goiás. A finali-
dade é acrescentar ao empreendimento 
um trabalho específico que viabilize o 
aumento de armazenamento de água nos 
lençóis freáticos, reservatórios subterrâ-
neos responsáveis por alimentar diversos 
rios, lagos e até oceanos.agroindústrias em 
Goiás, agregando valor às cadeias produti-
vas e gerando oportunidades de emprego 
e renda no Estado. 

O Ser Natureza, que vem sendo executa-
do pelo Ministério Público do Estado de 
Goiás (MP-GO) desde 2016, com apoio de 
várias entidades, busca articular uma rede 
ambiental estabelecendo soluções susten-
táveis para o campo. As atividades envol-
vem a aplicação e acompanhamento de 

técnicas de conservação da água, solo e 
vegetação em estabelecimentos rurais.

Segundo a assessora jurídica do 
MP-GO, Gabriella Parrode, a Prefeitura de 
Serranópolis, em reunião anterior, solici-
tou a participação da cidade no programa, 
momento que pareceu favorável para a 
apresentação da nova proposta, tornando 
o município o berço do projeto piloto de 
produção de água. Conforme levantamen-
to da Administração Municipal, Serranó-
polis conta hoje com aproximadamente 
40 propriedades rurais, sendo que três 
delas abrangem cerca de metade da área 
da bacia hidrográfica do Córrego do 
Moranga.

O superintendente acrescenta, ainda, 
que os impactos positivos são percebidos 
principalmente pela população. “Com o 
SIM, é possível contribuir para as boas 
práticas de fabricação dos produtos de 
origem animal. Isso significa que clientes 
e consumidores terão acesso a itens de 
qualidade, dentro dos padrões exigidos 
pela legislação vigente”, diz.

Imagem: Divulgação

Durante a reunião, foram discutidas 
metodologias adequadas para a retenção de 
água nesses espaços e definidas as próximas 
etapas de trabalho. A princípio, será selecio-
nado um estabelecimento agropecuário 
interessado em participar e que obedeça aos 
critérios técnicos necessários para implanta-
ção de uma Unidade Demonstrativa. No 
local, deverão ser empregados procedimen-
tos não só de conservação, mas também de 
aumento do volume de água.

No próximo encontro da equipe, o coorde-
nador regional da Emater irá apresentar o 
projeto escrito, elaborado após a realização 
de visitas técnicas em Serranópolis para 
conhecimento e avaliação de áreas, delimita-
ção de diretrizes e definição de metodolo-
gias. Integram o grupo representantes, além 
da Emater e MP-GO, da Companhia de 
Saneamento de Goiás (Saneago), Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Secretaria 
Municipal de Agricultura e Pecuária.

(Comunicação Setorial da Seapa 
– Governo de Goiás)
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Emater e Embrapa firmam parceria para
pesquisas de seleção e clonagem de pequi

Convênio

Representantes da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) e da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa) unidade Cerrados firma-
ram, nesta sexta-feira (13), a intenção de 
formalização de um termo de cooperação 
técnica para o desenvolvimento de pesqui-
sas com variedades de pequi. O intuito é 
disponibilizar materiais selecionados e 
com alto padrão genético no mercado, 
beneficiando agricultores familiares, 
extrativistas e todos os envolvidos na 
cadeia produtiva do fruto em Goiás.di-
mento do pequeno produtor rural e 
ampliar as atividades da agricultura 
familiar, em Itapaci. 

Durante a reunião, foram discutidos os 
avanços já conquistados até aqui, as estra-
tégias de estruturação dos resultados e o 

cronograma de execução do plano de 
trabalho. A pesquisa, coordenada pela 
pesquisadora da Emater, Elainy Botelho, 
compreende a seleção e clonagem de 
plantas que apresentam maior qualidade 
produtiva, inclusive a variedade sem 
espinhos. Todas elas estão reunidas na 
Estação Experimental Nativas do Cerrado, 
em Goiânia, onde fica o maior banco de 
germoplasma de pequi do mundo.médio-
-norte goiano, no Vale do São Patrício”, 
afirmou o governador. 

A equipe da Embrapa visitou a unidade 
e também esteve na Estação Experimental 
de Anápolis, local em que foi instalado, em 
2016, o segundo banco de germoplasma de 
pequi da Emater. O espaço abriga 55 
clones de pequi oriundos de plantas do 
banco de germoplasma em Goiânia e 200 
pés-francos, ou seja, árvores provenientes 

Intuito é disponibilizar materiais selecionados e com alto padrão genético no mercado, beneficiando
agricultores familiares, extrativistas e todos envolvidos na cadeia produtiva do fruto em Goiás

Imagem: Hegon Corrêa

obtidas a partir do enraizamento direto da 
estaca produtora, funcionando como um 
laboratório inédito de validação de cultiva-
res de pequi.
Para o presidente da Emater, Pedro Leonar-
do Rezende, o acordo que será formalizado é 
um marco nas mais de três décadas de 
parceria entre as duas instituições, que tanto 
fomentam a pesquisa pública no Estado de 
Goiás e no Brasil. “Temos uma possibilidade 
muito maior de vencer os entraves juntos. A 
pesquisa pública tem padecido no nosso País, 
e se temos condições de juntar esforços para 
fortalecê-la, isso é fantástico”, diz. Além 
disso, a liderança atenta para a determina-
ção do governador Ronaldo Caiado de 
impulsionar as cadeias produtivas da 
agricultura familiar, sendo a do pequi uma 
cadeia “extremamente promissora”.  

Imagem: Fernanda Garcia
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O diretor de Pesquisa Agropecuária da 
instituição, João Asmar, acrescenta que a 
cooperação com a Embrapa é fundamen-
tal para a produção de pequi com quali-
dade e sanidade, oferecendo uma oportu-
nidade viável ao agricultor familiar. “A 
missão da pesquisa da Emater é fazer 
com que seus resultados levem ao peque-
no produtor alternativas para sua 
sobrevivência. O pequi é uma dessas 
opções para gerar renda e sustentabili-
dade entre as famílias rurais”, afirma.-
máquinas contribuem para promover 
melhorias em infraestrutura no municí-
pio. “Serão importantes para obras de 
recuperação de estradas vicinais, o que 
vai permitir melhor trafegabilidade e 
escoamento da produção.

Parceira de décadas da Emater no 
desenvolvimento da pesquisa agropecuá-
ria pública, a Embrapa anda ao lado da 
agência, tendo participação efetiva em 
todas as atividades, oferecendo capital 
intelectual para a execução das ações de 
propagação da fruteira, de acordo com o 
pesquisador da entidade, Ailton Pereira, 
que já trabalha com a seleção e clonagem 
da espécie ao lado de Elainy Botelho. 
Segundo os cientistas, os impactos 
esperados alcançam a esfera ambiental, 
com a recuperação de áreas degradadas, 
recomposição de reserva legal e coleta e 

do Cerrado, Marcos Alves, o gerente da Estação 
Experimental de Anápolis, Marcos Coelho, e o 
pesquisador da mesma estação, Sidney Cunha. 
Pela Embrapa, o chefe geral, Sebastião Pedro da 
Silva, o chefe de Transferência de Tecnologia, 
Fábio Faleiro, e o pesquisador, Ailton Pereira.

germoplasma; socioeconômico, com amplia-
ção da base alimentar da população e geração 
de emprego e renda; e científico, com aumento 
do conhecimento a respeito das espécies 
frutíferas do Cerrado.

“Aqui tem uma história muito bonita, de 
décadas de trabalho. Você vê culminando 
em estarmos muito próximos de entregar 
para a sociedade o produto desses anos 
todos de pesquisa. Isso emociona a gente”, 
declara o chefe de Transferência de Tecnolo-
gia da Embrapa Cerrados, Fábio Gelape 
Faleiro. 

“Vamos fazer uma força-tarefa para 
chegar ao objetivo que é ofertar qualidade 
ao produtor rural. Nossas dificuldades já 
foram mapeadas e agora vamos somar 
forças para superá-las. Hoje estamos 
fazendo um laço indissociável, é um 
momento muito especial”, inclui o chefe 
geral da unidade, Sebastião Pedro da Silva. O 
próximo passo é aprovar junto à instituição o 
plano de trabalho apresentado durante a 
reunião, que já foi validado pelos dirigentes 
da Emater. 

Estiveram no encontro o presidente da 
Emater, Pedro Leonardo Rezende, o 
diretor de Pesquisa Agropecuária, João 
Asmar, a diretora de Gestão Integrada, 
Maria José Del Peloso, a gerente de 
Pesquisa Agropecuária, Cláudia Pimenta, 
a pesquisadora, Elainy Botelho, o gerente 

Durante o encontro, o presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende, apro-
veitou para entregar ao chefe geral da Embrapa Cerrados, Sebastião Pedro da 
Silva, o Balanço Social, publicação que reúne todas as informações que 
demonstram como as atividades executadas pela entidade foram convertidas 
em benefícios para a sociedade goiana. A metodologia adotada para a elabora-
ção do relatório foi implementada a partir de treinamento realizado pela 
Embrapa ao corpo técnico da Agência Goiana.

Compromisso com o agricultor 
familiar

Segundo a cientista Elainy Botelho, 
coordenadora do banco de germoplasma 
de pequi em Goiânia, a procura por 
plantas originárias do Cerrado tem 
crescido nos últimos anos em decorrên-
cia das exigências legais para readequa-
ção ambiental das propriedades e da 
possibilidade de complementação de 
renda. O empenho da Emater é atender 
essa demanda, com produção e disponi-
bilização de mudas que obedeçam a 
critérios específicos quanto à produtivi-
dade, resistência a pragas e doenças, 
espessura e coloração da polpa. 

Essas são características primordiais 
para agricultores familiares e coletadores 
que dependem do fruto para a sobrevi-
vência. A avaliação é um dos pilares do 
trabalho desenvolvido nas unidades de 
armazenamento de germoplasma, que 
também viabilizam outras análises que 
têm sido desempenhadas pela Emater, 
como a investigação da quebra de 
dormência de sementes de pequi, 
posição de semeadura da espécie e 
adubação adequada para mudas em 
tubetes e em sacos plásticos.

Goiás hoje encontra-se na terceira 
colocação entre os Estados com maior 
volume de produção de pequi do País. A 
Radiografia do Agro, publicação da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
aponta que a safra de 2019 foi de mais 
de duas mil toneladas, com valor da 
produção na extração vegetal estimada 
em R$ 3 milhões. O Estado conta com 
433 estabelecimentos agropecuários 
produtores espalhados em 56 municí-
pios e um mercado consumidor que 
adquiriu mais de seis mil toneladas de 
pequi naquele período.

Imagem: Fernanda Garcia

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)
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É através da Educação que transformamos nossa 
realidade para melhor. Já investimos R$1,35 
bilhão para proporcionar um ambiente escolar 
preparado para receber nossas crianças, jovens e 
adultos. E esses benefícios já podem ser vistos no 
dia a dia. Volta às aulas check:

Infraestrutura de qualidade
Material escolar completo
Uniforme + tênis
Investimento em tecnologia
Kit Alimentação
1º lugar no Ideb

É seu direito! A identificação dos 
produtos e os valores mostrados no 

monitor dos caixas deverão ser de fácil 
visão e compreensão. Não pode ter 

produto, propaganda ou objeto que 
obstrua a tela ou te impeça de ver o que 

está sendo registrado. Baixe o app do 
#TánaLei e acompanhe mais sobre a 

legislação em Goiás.

Na última terça-feira (10/08), o Corpo de Bombei-
ros Militar, em Luziânia, recebeu uma nova 
unidade de resgate, além de equipamentos de 
proteção e operações. A solenidade de entrega foi 
presidida pelo Comandante-Geral do CBMGO, 
Coronel Lemos (@comandantelemos), e diversas 
autoridades civis e militares prestigiaram a 
solenidade. Os novos equipamentos vão otimizar o 
trabalho do CBMGO na região.

notas
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Nossos alunos da rede estadual estão 
mega equipados para o Enem 2021. O 
Governo de Goiás já iniciou a entrega 
de 60 mil chromebooks para estudantes 
da 3ª série do Ensino Médio, com 
investimento de quase R$ 145 milhões. 
Todos irão levar os computadores para 
casa, onde poderão estudar e participar 
das aulas remotas. Alguém duvida que 
o sucesso no Enem tá garantido pra 
essa galera? #EuAcreditoNaEducação

Você sabia que, no ano passado (2020), o Egito 
habilitou 42 novos estabelecimentos brasileiros a 
exportarem carne ao seu mercado? Entre eles, 15 

frigoríficos de carne bovina e outros 27 de aves. 
Estes e outros dados e análises da relação comer-

cial entre Brasil/Goiás e Egito você encontra na 
Série Análises de Comércio Exterior elaborada 

pela
Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. A cada 

quinzena é publicada uma análise de mercado 
internacional, que pode subsidiar as relações 

comerciais entre empresas goianas e do exterior. 
Os dados e análises também são referências para 

investidores e pesquisas acadêmicas.

A resposta é sim! Se tem uma coisa que o 
goiano tá sempre preparado é pra chegada 
de vacina. O Governo de Goiás recebeu, 
entre a madrugada de quarta (11) e 
quinta-feira (12/08), um total de 71.940 
imunizantes contra a Covid-19. São 37.440 
unidades da Pfizer e 34.500 da AstraZeneca. 
Já prepara o look do dia da vacinação, 
porque tá chegando a hora!

notas

CLIQUE E
ASSISTA!


