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ARTIGO

Hemocentro:
certificação ONA 2

Há dois anos a história do He-
mocentro Estadual Coordenador 
Professor Nion Albernaz estava 
prestes a mudar. Inaugurado em 
18 de agosto de 1988, o Hemocen-
tro de Goiás ficou por décadas sem 
investimentos necessários para a 
melhoria da estrutura física e tec-
nológica. Desde que o governador 
Ronaldo Caiado iniciou o mandato 
em Goiás, uma das metas colocadas 
para a Secretaria de Estado da Saú-
de foi transformar o Hemocentro 
Coordenador em referência nacio-
nal e com isso teve início a obra de 
reforma e ampliação do prédio.

Em 1º de junho deste ano, ti-
vemos a inauguração da unidade 
de saúde. Um ambiente novo, mo-
derno, com tecnologia de ponta 
para os colaboradores realizarem 
o trabalho de maneira segura, além 
de proporcionar um atendimento 
digno para quem vai doar sangue e 

também fazer tratamento de doen-
ças como anemia falciforme, hemo-
filia e outras enfermidades relacio-
nadas ao sangue.

Mesmo durante a reforma, 
novos processos e rotinas foram 
criados. A partir da inauguração, 
os trabalhadores desenvolveram 
uma série de treinamentos, cursos 
e simulados visando o aperfeiçoa-
mento das ações realizadas no He-
mocentro Coordenador, bem como 
estendendo as boas práticas às de-
mais unidades da Rede Estadual de 
Hemocentros - Rede Hemo.

E foi neste período que o He-
mocentro Coordenador apresentou 
mais uma conquista de suma im-
portância para a história da saú-
de no Estado de Goiás: o primeiro 
hemocentro público 100% SUS do 
País a receber o título de acredita-
ção ONA 2 - Pleno, concedido pela 
Organização Nacional de Acredi-

tação (ONA). Isso significa que o 
Hemocentro possui processos de 
qualidade bem definidos e mapea-
dos para promover a segurança da 
assistência e saúde da população.

Tal feito não poderia vir em me-
lhor hora, pois hoje, 25 de novem-
bro, comemoramos o Dia Nacional 
do Doador de Sangue - uma data 
simbólica que move todo o País em 
comemoração a este dia tão impor-
tante, que homenageia pessoas que 
salvam pessoas. Tudo que é plane-
jado e realizado pela Rede Hemo 
é com o objetivo de atender as de-
mandas das unidades de saúde pú-
blicas, filantrópicas e privadas e 
esta conquista deve ser comemora-
da por toda a população de Goiás. 
Parabéns, Hemocentro!

(Artigo publicado no jor-
nal Diário da Manhã no dia 
25/11/2021)
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“Enquanto eu for governador,
o Mutirão vai percorrer Goiás”

goiás para os goianos

Próxima edição já está definida para ocorrer em Aparecida de Goiânia, no mês de dezembro. 
Nesta primeira etapa do projeto, em dois dias de programação, 55 mil pessoas passaram pela 
estrutura montada no Setor Morada do Sol, em Goiânia

O governador Ronaldo Caiado 
celebrou a realização de mais de 70 
mil atendimentos nos dois dias de 
programação da primeira edição do 
Mutirão Iris Rezende Governo de 
Goiás, encerrado neste domingo (21), 
e anunciou a continuidade do projeto 
que deve contemplar todas as regiões 
de Goiás.

Em dois dias de programação, 55 

mil pessoas procuraram os serviços 
no local e tiveram acesso ao modelo 
de atendimento idealizado pelo ex-
-governador Iris Rezende. A próxi-
ma edição já está confirmada para 
ocorrer nos dias 11 e 12 de dezembro 
e será realizada no município de Apa-
recida de Goiânia com um tributo à 
cantora Marília Mendonça. “Enquan-
to for governador, essa estrutura vai 

percorrer o estado de Goiás”, definiu 
Caiado.

O encerramento da primeira edi-
ção do Mutirão Iris Rezende Governo 
de Goiás foi feito pelo próprio gover-
nador que percorreu toda a estrutura 
montada no Setor Morada do Sol, em 
Goiânia, e esteve ao lado da popula-
ção durante os atendimentos ao lon-
go da manhã deste domingo. 
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Imagem: Divulgação/Emater

Caiado também integrou a ação 
final do evento com plantio de mudas 
de ipê, no local onde foi realizado. “É 
a função do estado manter aquela tra-
dição, que foi muito bem colocada pelo 
Iris Rezende, de proximidade com o 
povo, de ouvir a necessidade da popu-
lação e ajudar”, declarou Caiado.

Um dos destaques desta edição, 
com organização do Governo de Goi-
ás, foi a aposta na aplicação de amplo 
aporte tecnológico, estrutural e de re-
cursos humanos para levar o melhor 
atendimento aos moradores da região 
Noroeste.

Próximas Edições

O governador mapeou a sequência 
de continuidade do Mutirão. “A pro-
gramação já está feita”, apontou, ao 
citar a próxima edição, em Aparecida 
de Goiânia, seguida de outros municí-
pios que estarão concentradas na Re-
gião Metropolitana. De acordo com o 
governador, a expectativa é atender o 
extremo Nordeste de Goiás e, depois, o 
Entorno do Distrito Federal.

“O Mutirão Iris Rezende Gover-
no de Goiás superou todas as nossas 
expectativas”, avaliou Aristóteles de 
Paula, o Toti, que atuou nas edições 
de mutirões ao lado de Iris Rezende e 
atuou no planejamento e execução des-
ta edição. “Tudo isso só engrandece a 
administração, todo secretariado par-
ticipou ativamente. Vimos como o go-
vernador trabalha e percebemos como 
ele tem atenção para com o povo”, afir-
mou.

Serviços e atendimentos

Com 70 mil atendimentos e um pú-
blico de 55 mil pessoas, o balanço da 
primeira edição foi considerado muito 
positivo não apenas pela projeção nu-
mérica, mas pela qualidade dos serviços 
oferecidos. “Isso aqui é algo que as pes-
soas se sentem respeitadas. As pessoas 
sentem a presença do Estado”, destacou 
o governador que expressou que não há 
nada mais “gratificante” na vida.

Em dois dias de programação, R$ 
50 milhões em obras de saneamento 
básico foram destinados à região. Um 

total de 3 mil mulheres foram contem-
pladas com o cartão Mães de Goiás que 
garante, mensalmente, R$ 250 para 
alimentação dos filhos entre zero a seis 
anos de idade e que estão na base de da-
dos CadÚnico do Governo Federal.

Paralelamente, equipes da Agência 
Goiana de Habitação (Agehab) atende-
ram mais de mil famílias. Destas, 674 
com entrega de escrituras e outras 332 
com a etapa de coleta de assinaturas 
nos documentos de suas moradias, que 
depois serão encaminhadas pela agên-
cia para registro em cartório antes da 
entrega definitiva.

Já os totens do Expresso, plata-
forma de atendimento digital do Vapt 
Vupt, ofereceram mais de 20 serviços. 
Já o Atende Mais realizou primeira e 
segunda via de CPF, recadastramento 
do Goiasprev, senha para consigna-
ção e itens do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), como acesso a 
boletos on-line do Imposto sobre Pro-
priedade de Veículo Automotor (IPVA), 
multas, licenciamentos e emissão de 
Certificado de Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV).
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Na economia, serviços como 
parcelamento de IPVA e emissão de 
documentos para microempreende-
dor individual e produtor rural. Ci-
dadãos tiveram acesso, ainda, a ser-
viços nos setores de meio ambiente, 
educação, saneamento básico, entre 
outros. Houve também corte de ca-
belo, registro de certidões de nasci-
mento, casamento e óbito, emissão 
de passaporte do idoso, carteira do 
deficiente e do autista. A Secretaria 
de Segurança Pública emitiu 300 
carteiras de identidade.

Com mais de 150 trabalhadores 
da saúde mobilizados em cada dia 
do Mutirão, entre médicos, biomé-
dicos, enfermeiros e administrati-
vos, o Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-GO), facilitou o acesso da po

pulação aos serviços como consul-
tas e exames oftalmológicos. Foram 
distribuídas 1.200 senhas ao longo 
dos dois  dias de Mutirão para os 
procedimentos.

Para a oftalmologia houve seis 
consultórios, sendo quatro na estrutu-
ra física e dois no ônibus da Fundação 
Banco de Olhos de Goiás (Fubog). Au-
to-refração e de tonometria foram os 
exames ofertados. Caso haja necessida-
de de algum procedimento, o pacien-
te já foi regulado para atendimento. 
Quando constatada alguma deficiência 
visual, a pessoa recebeu a receita mé-
dica e um voucher da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) para rece-
ber a doação de óculos.

Na lista de atendimentos dispo-
nibilizados pela SES-GO também 
estavam exames de imagem, como 
ultrassonografia, ecocardiografia e 
eletrocardiografia, além de aferição de 
pressão arterial e glicemia, testagem 
para Covid-19 e vacinação contra a 
doença. Foi disponibilizada uma sala 
para médico clínico, para eventuais 
necessidades de atendimentos no lo-
cal. Ainda a unidade móvel (ônibus) 
do Hemocentro de Goiás estava esta-
cionada na Praça da Feira para doação 
de sangue.

Matrículas e mais

Alunos e responsáveis puderam tirar 
dúvidas sobre o calendário e o processo 
de matrículas na rede estadual para o 
ano letivo de 2022. Além disso, os alunos 
dos Centros de Ensino em Período Inte-
gral da região participaram do Mutirão 
para apresentar à comunidade as dife-
renças entre as modalidades de ensino 
ofertadas pelo Governo de Goiás. Eles 
explicaram os destaques dos colégios 
que estudam, e que estão em expansão 
no Estado, tanto em número de alunos 
quanto de unidades. O governador Ro-
naldo Caiado já anunciou a abertura de 
mais 105 unidades de ensino em tempo 
integral no ano que vem.

A Agência Estadual de Turismo (Goi-
ás Turismo) esteve presente no Mutirão 
Iris Rezende, com espaço exclusivo para 
oferecer experiências únicas ao público 
do evento. O estande da autarquia con-
tou com um túnel formado por painéis 
de LED, com imagens e sons de cacho-
eiras, trilhas de bike em meio ao Cerra-
do, pesca esportiva no Araguaia, rafting 
no Parque Nacional das Emas e voos de 
parapente, que proporcionam experi-
ências imersivas ao visitante. Vídeos de 
atrativos de Goiás foram transmitidos 
em óculos virtuais (3D), fotos impressas 
em fundos com paisagens dos principais 
destinos goianos e apresentação de ima-
gens de todas as regiões turísticas do Es-
tado. O objetivo foi estimular o turismo 
local.

Presenças

Estiveram presentes no último dia 
de Mutirão o deputado estadual Char-
les Bento; o ex-deputado Daniel Vilela; 
os secretários de Estado César Moura 
(Retomada e Cultura), Tiago Mendonça 
(Agricultura, Abastecimento e Pecuária), 
Andrea Vulcanis (Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável), Ismael Ale-
xandrino (Saúde e Ipasgo), Joel Santana 
Braga (Indústria e Comércio), Wellin-
gton Matos (Desenvolvimento Social), 
Cristiane Schmidt (Economia); os pre-
sidentes Pedro Sales (Agências Goianas 
de Infraestrutura e Transportes e de Ha-
bitação), Marcos Roberto Silva (Depar-
tamento Estadual de Trânsito), Rivael 
Aguiar (Agência de Fomento de Goiás); 
os assessores especiais da Governado-
ria Livio Luciano e Paulo Magalhães.
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(Secretaria de Comunicação - Governo de Goiás)

Um dos destaques desta edição, com organização do Governo 
de Goiás, foi a aposta na aplicação de amplo aporte tecnológico, 

estrutural e de recursos humanos para levar o melhor atendimento 
aos moradores da região Noroeste
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“Números superam expectativas”, 
diz Caiado sobre evento

MUTIRÃO IRIS REZENDE

Primeira iniciativa alcança 70 mil atendimentos oferecidos a um público estimado de 55 mil pessoas. 
Pesquisa da CGE mostra que 98% dos consultados aprovam evento, e 89% dão nota acima de oito 
para forma como foram recebidos. Governador confirma para 11 e 12 de dezembro edição no Bairro 
Independência, em Aparecida de Goiânia, e anuncia dois eventos por mês

O governador Ronaldo Caiado 
falou à imprensa, na manhã des-
ta segunda-feira (22), em coletiva 
realizada no Salão Dona Gercina 
Borges, em Goiânia, para fazer um 
balanço da primeira edição do Mu-
tirão Iris Rezende Governo de Goi-
ás, realizado na Região Noroeste 
de Goiânia. “O evento superou as 
nossas expectativas e das pesso-
as que procuraram atendimento. 
Os dados extrapolaram qualquer 
projeção que havia sido feita ini-
cialmente. Todas as pessoas que 
acompanharam o mutirão, e que 
já haviam participado de outros, 
disseram que o fluxo foi algo ja-
mais visto”, disse Caiado.

Em dois dias de programação, 
55 mil pessoas procuraram por 
serviços, e foram realizados 70 mil 
atendimentos. A próxima edição 
está confirmada para os dias 11 e 
12 de dezembro no Bairro Indepen-
dência, em Aparecida de Goiânia. A 
previsão é de que sejam realizadas 
duas edições por mês. Após a região 
Metropolitana, a ação deve chegar 
ao Entorno do Distrito Federal e as 
demais regiões do Estado.

Além do recorde de atendimen-
tos e de público, a aprovação por 
parte dos usuários foi considerada 
positiva. De acordo com pesquisa 
realizada pela Controladoria-Geral 
do Estado (CGE), 98% das pessoas 

ouvidas afirmaram que gostaram 
da realização do mutirão; 88% en-
contraram o serviço que procura-
vam; 94% gostariam de novas edi-
ções realizadas pelo Governo de 
Goiás; 67% deram nota 10 para o 
atendimento, 12% nota nove e 10%, 
nota oito. Foram ouvidas 262 par-
ticipantes.

O governador revelou que, por 
ter acompanhado diariamente a 
evolução do quadro de saúde do 
ex-governador e ex-prefeito Iris 
Rezende, que apresentou vários 
momentos de melhoras durante os 
90 dias de internação, teve a ideia 
de recebê-lo em Goiás com um Mu-
tirão.

Foto: Hegon Corrêa
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“Números superam expectativas”, 
diz Caiado sobre evento

(Secretaria de Comunicação - Governo de Goiás)

“Conversei com meus secretários 
e assessores de governo para proje-
tar o evento e pedi aos familiares, à 
Dona Iris, Ana Paula, Adriana au-
torização para que eu pudesse pro-
movê-lo, ali foi o início dos mutirões 
do Iris. Infelizmente, ele não pôde 
comparecer diretamente, mas tenho 
certeza de que ele, lá de cima, ficou 
alegre ao ver que nós nos dedicamos 
de corpo inteiro para que fosse um 
sucesso”, disse.

O governador deu destaque às en-
tregas de obras de saneamento na re-
gião, que receberam investimentos do 
Governo de Goiás no valor de R$ 50 
milhões; ao programa Mães de Goiás, 
que beneficiou 3 mil mulheres com o 
cartão que garante, mensalmente, R$ 
250 para alimentação dos filhos entre 
zero a seis anos de idade; e, também, 
aos mais de mil atendimentos feitos 
pela Agência Goiana de Habitação 
(Agehab), que fez a entrega de 674 
escrituras e coleta de 332 assinaturas 
nos documentos de suas moradias, 
que depois serão encaminhadas pela 
agência para registro em cartório an-

tes da entrega definitiva. “Essas famí-
lias esperavam, em média, há mais 
de 20 anos pela escritura. Em um 
dos casos, há 35 anos”, disse Caiado.

Sobre a entrega dos cartões do 
Mães de Goiás, o governador ressal-
tou que o programa social cumpriu o 
objetivo de fazer com que a necessi-
dade imediata, que é a alimentação 
das crianças, chegasse com rapidez a 
essas famílias. “Gostaria de ter gra-
vado todos os depoimentos das mães 
que se dirigiam a mim para falar da 
importância de terem recebido aque-
le cartão. São depoimentos maravi-
lhosos: ‘Governador, nunca imagi-
nei, mas meu filho agora vai poder 
ter alimentação correta, terei essa 
segurança para a alimentação dos 
meus filhos”, disse.

O volume de procura por emis-
são de Registro Geral, ou Carteira de 
Identidade, foi um dos maiores e a Se-
cretaria de Segurança Pública (SSP) 
emitiu aproximadamente 300 unida-
des. A alta demanda fez com que o go-
vernador determinasse que o serviço 
continue sendo prestado na unidade 

do Vapt Vupt da Avenida Mangalô 
durante toda esta semana. “Algumas 
pessoas ali só tinham a Certidão de 
Nascimento e nada mais”, observou.

Evolução permanente

Caiado ressaltou que, assim como 
a primeira edição, todas as demais 
vão servir como termômetro para o 
governo adequar suas ações. Segun-
do ele, este é um dos benefícios de 
os governos estarem em constante 
contato com a população. “Ao traba-
lhar mais perto do povo, se traz um 
diagnóstico mais preciso, sem teses 
de gabinete. Se vê a demanda real 
e aumenta a chance de acerto em 
99%”, afirmou

Na Saúde, mais de 150 trabalha-
dores foram mobilizados em cada dia 
do Mutirão, entre médicos, biomédi-
cos, enfermeiros e administrativos. 
Os atendimentos realizados em seis 
consultórios de oftalmologia alcan-
çaram a marca de 1.370. As equipes 
também aplicaram vacina contra a 
Covid-19 em 429 pessoas.
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oportunidade
Feiras livres permitem que agricultor
familiar coloque seus produtos
no mercado a preços justos 
Assunto foi tema abordado por técnica extensionista da Agência no programa semanal de 
webnários Emater ao Vivo, disponível para visualização em youtube.com/ematergoias

Uma das grandes dificuldades en-
frentadas pela agricultura familiar é a 
comercialização, etapa que é majorita-
riamente viabilizada pela realização de 
feiras livres. O assunto foi discutido na 
live transmitida pela Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater), na tar-
de desta quarta-feira (24), no canal da 
instituição no YouTube. 

A extensionista social da Emater, 
Ana Maria de Brito Mendes, explicou 
durante a palestra que as feiras provo-
cam impactos econômicos e sociais im-
portantes para o segmento rural familiar. 
Segundo ela, esses espaços possibilitam 
que os agricultores familiares vendam 
seus produtos diretamente ao público 
consumidor, mitigando a interferência 
de atravessadores que possam prejudi-
car o lucro daquela produção.

“A relação que passa a existir entre o 
vendedor e o comprador porque o cliente 
sabe de quem está comprando aquele ali-

mento. Para o produtor isso é importan-
te, saber quem é e qual a característica de 
seu cliente. Essa venda direta aumenta a 
renda e melhora o escoamento da produ-
ção”, destacou a extensionista.

Além de ser um canal de comercia-
lização, a feira tem o papel fundamental 
de fomento à cooperatividade entre os 
agricultores, os consumidores e o poder 
público. Ainda de acordo com Ana Maria, 
isso fortalece o comércio local, controla o 
êxodo rural, favorece a sucessão familiar 
e estimula o turismo no município.

Para assegurar a continuidade das 
feiras, conforme a profissional, é neces-
sário o estabelecimento de regulamento 
ou regimento interno, com regras es-
pecíficas para cada caso. A organização 
dos agricultores familiares e o apoio da 
Administração Municipal também são 
essenciais, com a articulação ordenada 
entre os produtores rurais e a institui-
ção por lei da matéria que regulamenta o 
funcionamento da feira.

Experiência em Goianésia

A extensionista apresentou de-
talhes sobre a experiência da Feira 
do Produtor Rural de Goianésia, que 
começou a operar no ano de 1996, 
com a participação de apenas cinco 
produtores. Em poucos meses, a fei-
ra atingiu a marca de 80 agricultores 
familiares cadastrados. Atualmente, 
250 famílias rurais comercializam 
semanalmente seus produtos no es-
paço.

Um dos pontos principais para 
o sucesso é o arranjo de uma equipe 
responsável pela administração da 
feira, a Central de Associações dos 
Pequenos Produtores de Goianésia 
(Ceaprug). Para comercializar os 
produtos no local, o agricultor inte-
ressado deve formalmente se regis-
trar junto à central. A feira é ainda 
regulamentada por lei e regimento 
interno.
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CLIQUE E
ASSISTA!

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)

https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
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“Tem tudo a ver conosco”, diz Caiado durante abertura
 da Festa do Pequi da Ceasa Goiás, evento que ressalta
relevância do fruto nativo do Cerrado para goiano

CELEBRAÇÃO

Governo do Estado investe em pesquisa para melhoramento e proteção da espécie com objetivo 
de gerar mais renda para agricultura familiar e fomentar turismo

O governador Ronaldo Caiado fez a 
abertura da 1ª Festa do Pequi, realizada 
pela Centrais de Abastecimento de Goiás 
(Ceasa Goiás), nesta quinta-feira (25/11). 
O evento tem como objetivo ressaltar a 
importância do fruto para a economia re-
gional, bem como o protagonismo do en-
treposto de Goiânia, que é o campeão na-
cional de vendas.

“O pequi tem tudo a ver conosco. Você 
vê o goiano, de Norte a Sul, de Leste a Oes-
te, todos nós temos esse hábito de comer 
pequi”, disse o governador, que enalteceu 
a relevância do produto nativo do Cerrado 
para o goiano do ponto de vista cultural, 
histórico e nutricional. “É um título que 

ninguém tira do nosso Estado de Goiás”, 
completou.

Goiás é o 2º maior extrator de pequi 
do Brasil e a atividade está em crescimen-
to nos últimos anos. Somente na safra de 
2019/2020 foram 2,58 mil toneladas, um 
aumento de 10,4% em relação ao período 
anterior. Neste ano, de janeiro a outubro, 
a Ceasa de Goiânia já comercializou 5,100 
mil toneladas do fruto, alta de 66,7% em 
relação ao mesmo período do ano anterior.

“Era necessário identificarmos uma 
data para reverenciar o pequi aqui no Es-
tado de Goiás. Esse fruto tão amado pelos 
goianos e tão disputado. É a culinária ma-
ravilhosa que Goiás tem”, afirmou o presi-

dente da Ceasa Goiás, Lineu Olímpio. Se-
gundo ele, na comercialização de pequi nos 
primeiros três meses da safra – setembro, 
outubro e novembro – deste ano, já houve 
uma movimentação econômica superior a 
R$ 5,7 milhões, em relação ao ano passado. 
A expectativa é de bater recorde com a sa-
fra 2021/2022.

A 1ª Festa do Pequi contou com série 
de atividades, desde o descerramento de 
placa que marca a realização do evento até 
apresentações culturais, com participação 
da folia de reis de Petrolina e da Orquestra 
de Violeiros de Goiás. Também foram dis-
tribuídas milhares de refeições, todas feitas 
a partir do fruto.

Imagem: Hegon Côrrea e Junior Guimarães
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Biodigestor

Durante a solenidade, Caiado assinou 
protocolo de intenção para aquisição e im-
plantação de sistema de tratamento de re-
síduos orgânicos no local, com a viabiliza-
ção de um biodigestor para a produção de 
biogás e biometano (gás natural de origem 
renovável). A ação envolve a Secretaria-Ge-
ral do Governo, Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, Ceasa e a Agência Goiana de 
Gás Canalizado S/A (Goiasgás).

O objetivo é gerar biogás, o biometa-
no (gás natural) e biofertilizante, reduzir 
gastos e impacto ambiental com manejo 
de resíduos. “Estamos desenvolvendo aqui 
um projeto de biodigestores. Teremos um 
potencial enorme de aproveitamento da 
casca, na produção de óleo. É uma das 
maiores oleaginosas que temos. Tudo isso 
é para mostrar o quanto o pequi deve ser 
preservado”, afirmou Caiado.

“Nenhum governador fez o que o se-
nhor está fazendo aqui hoje, isso vai ficar 
marcado na história e coloca a Ceasa de 
Goiás como sendo a primeira no Brasil a 
ter um biodigestor e a tratar o seu lixo e re-
síduo”, disse Lineu Olímpio.

O secretário-geral de Governo, Adria-
no da Rocha Lima, apontou os avanços 
com a instalação do sistema. “Produz 
energia, gás natural, reduz custo, protege 
o meio ambiente e usa a tecnologia para 
fazer todo esse ciclo de sustentabilidade e 

proteção ambiental, desenvolvimento tec-
nológico e uma energia limpa. É o que tem 
de mais moderno”, apontou.

Curiosidades sobre o pequi

Além de ser a fonte de renda para mui-
tas famílias goianas que trabalham com 
produção rural, o fruto tem sido explorado 
sob outros aspectos. A Emater lidera pes-
quisa sobre uma variedade de pequi sem 
espinho. O trabalho está em processo de 
registro junto ao Ministério da Agricultura 
para lançamento à sociedade. A expectati-
va é de que a espécie gere mais renda para 
a agricultura familiar e fomente o turismo 
gastronômico.

O trabalho é voltado, ainda, para obter 
produtividade em prazos mais curtos. “Es-
tamos desenvolvendo alguns materiais ge-
néticos bem mais precoces, que o produtor 
poderá colher seu pequi com cinco anos, 
três anos, ou até antes”, disse o presidente 
da Emater, Pedro Leonardo, ao citar que, 
normalmente, o pequizeiro pode demorar 
até dez anos para ter a primeira safra.

A Emater também possui o maior ban-
co de germoplasma de pequi no mundo, 
que conta com mil pés do fruto. Essa ação 
é cultivada há duas décadas, em meio ao 
temor do desaparecimento da espécie. Na 
prática, a área localizada na Estação Expe-
rimental Nativas do Cerrado, em Goiânia, 
funciona como guardiã desse patrimônio 

natural que está na lista de plantas da flora 
brasileira ameaçadas de extinção.

Estiveram presentes na 1ª Festa do 
Pequi da Ceasa Goiás os secretários de 
Estado, Tiago Mendonça (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) e Ernesto Rol-
ler (Governo); os presidentes José Essado 
(Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
– Agrodefesa), Marcelo Alves (Agência 
Goiana de Gás Canalizado S/A – Goiás 
Gás), Marcos Roberto Silva (Departamen-
to Estadual de Trânsito de Goiás – Detran), 
Fabrício Amaral (Agência Estadual de Tu-
rismo – Goiás Turismo), Renato de Castro 
(Companhia de Desenvolvimento Econô-
mico de Goiás – Codego), Reginaldo Jú-
nior (Agência Brasil Central); os assessores 
especiais da governadoria, José de Sousa 
Cunha e Rogério Carlos Troncoso Chaves; 
o presidente da Junta Comercial do Estado 
de Goiás, Euclides Barbo; o ex-deputado 
Ricardo Yano; os vereadores Dr. Gian, Ge-
verson Abel e Leandro Sena.

Estiveram ainda os prefeitos Haroldo 
Naves (Campos Verdes), Paulo Vitor Avelar 
(Jaraguá), Fred Vidigal (Rialma) e Ulisses 
Alves (Santa Rosa); presidente da União 
de Atacadistas e Produtores de Hortifru-
tigranjeiros do Estado de Goiás (Uniap), 
Orlando Tokio Kumagai; o comandante do 
9º Batalhão de Polícia Militar do Estado de 
Goiás, tenente-coronel Daniel Vinícius To-
ledo; diretores e servidores da Ceasa, pro-
dutores rurais e comerciantes.

(Secretaria de Comunicação - Governo de Goiás)

“A Emater trabalha pelo fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura familiar para que os 
produtores possam trazer os seus produtos e fazerem aqui da Ceasa seu canal de comercialização, 

sempre com o objetivo final de melhorar a renda dessas famílias”, afirma presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende
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Abertura da Virada Ambiental 
promove plantio de 1.200 mudas de 
árvores nativas do Cerrado

preservação

Edição deste ano já conta com adesão de 178 municípios goianos, sete cidades de outros Estados 
e três países. Previsão é promover plantio de pelo menos 178 mil mudas de árvores

O projeto Virada Ambiental chegou 
a sua terceira edição nesta segunda-feira 
(22), data em que é celebrado o Dia Es-
tadual da Consciência Ambiental. Ideali-
zado pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG), com apoio da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater), o even-
to promoveu o plantio de 1.200 mudas de 
árvores nativas do Cerrado, no Campus 
Samambaia, em Goiânia.

Neste ano, aderiram à iniciativa 178 
municípios goianos, que também irão 
promover ao longo da semana o plantio 
em massa de mudas e ações de conscien-
tização ambiental. Desde 2019, quando o 

projeto nasceu, a Virada Ambiental conta 
com a adesão de dezenas de municípios, 
inclusive de cidades de outros estados. 
Estima-se que mais de 160 mil árvores já 
foram plantadas em áreas de preservação 
e margens de nascentes ou mananciais.

“Desta vez, tivemos uma adesão mais 
rápida, inclusive em outros países. Em 
Goiás, todos que participaram das edições 
anteriores estão nessa também. É um 
projeto que a comunidade está se apro-
priando”, afirma o diretor de Assistência 
Técnica da Emater, Antelmo Teixeira. 

A previsão é que sejam plantadas pelo 
menos 178 mil plantas nativas do Cerra-
do. A iniciativa foi adotada nas cidades 

de Capivari de Baixo (SC), Divinópolis do 
Tocantins (TO), Nova Ipixuna (PA), Pa-
rintins (AM), Santa Gertrudes (SP), São 
Domingos (BA) e Sarandi (RS). Os países 
que também manifestaram interesse em 
participar são Chile, Portugal e Espanha.

“Já consideramos a Virada Am-
biental como um grande sucesso. Em 
especial porque se transformou não 
só em uma ação do Estado de Goiás. 
É uma ideia que começou bem restrita 
à universidade. Hoje, devido às parce-
rias, consolidou-se uma ação em que 
temos a felicidade de participar”, decla-
ra o professor da UFG e coordenador do 
projeto, Emiliano Godoy. 
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Mais uma novidade desta edição é 
o envolvimento da iniciativa privada. 
Uma concessionária de motocicletas, 
responsável pela doação das mudas 
plantadas na abertura do evento, se 
comprometeu a disponibilizar anual-
mente a somatória de uma muda de 
árvore para cada veículo vendido na-
quele período. 

A Emater, que acompanha a Vi-
rada Ambiental desde o surgimen-
to, é encarregada de supervisionar 
o plantio das espécies para que seja 
realizado de maneira adequada e em 
áreas selecionadas corretamente. Os 
técnicos também auxiliam na mobili-
zação dos municípios, uma vez que a 
instituição está presente em todas as 
regiões do Estado.

Histórico

O projeto Virada Ambiental nasceu 

em 2019, com a Lei 20.552, que institui 
22 de novembro como o Dia Estadual 
da Consciência Ambiental. A escolha do 
mês de novembro se deu, principalmen-
te, em função de coincidir com o início 
do período chuvoso, momento ideal 
para o plantio nas condições do bioma 
Cerrado.

Com a comemoração, toda a comu-
nidade é convidada a plantar mudas de 
espécies nativas em locais selecionados 
por agentes da Emater, preferencial-
mente ao mesmo tempo. É um chama-
do para que o cidadão possa colocar em 
prática ações sustentáveis, contribuindo 
de fato para a preservação do meio am-
biente.

A iniciativa é coordenada pela Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG) e con-
ta com a parceria de diversas instituições 
públicas, governamentais e da sociedade 
civil, entre elas a Associação Goiana de 
Municípios (AGM), Federação Goiana 

de Municípios (FGM), Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa), Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia (Crea-
-GO), Ministério Público do Estado de 
Goiás (MP-GO), Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) e a Companhia de Sa-
neamento de Goiás (Saneago).

A Virada Ambiental também está 
alinhada aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). Eles 
compõem a agenda de ações que devem 
ser implementadas por todos os países 
até 2030. Entre os objetivos, estão me-
didas ligadas à conservação dos recursos 
naturais e a proteção e recuperação dos 
ecossistemas e da biodiversidade.

(Comunicação Setorial da 
Emater - Governo de Goiás)

PRESERVAR É DEVER DE TODOS
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EMPREENDEDORISMO FEMININO

EMATER REALIZA CURSO DE PRODUÇÃO
DE PANETONE EM PETROLINA DE GOIÁS
Intuito da capacitação é gerar mais uma fonte de renda para moradoras do município

O Governo de Goiás, por meio 
da Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesqui-
sa Agropecuária (Emater), reali-
zou, na última semana, o Curso de 
Produção de Panetones em parce-
ria com o Centro de Referência de 
Assistência Social de Petrolina de 
Goiás (CRAS). A capacitação reu-
niu 14 participantes das áreas ru-
rais e urbanas do município. 

Com o natal chegando, a pro-
cura pelo alimento tão tradicional 
da época aumenta, e assim surgiu 
a demanda pelo curso na região. 
Segundo a Extensionista Social da 
Emater que organizou a ação, Ma-

ria José Chaves Gomes, a solicita-
ção foi realizada por uma turma já 
assistida pela Agência no municí-
pio.

“Nós realizamos um curso de 
produção de salgadinhos e aí o 
grupo disse que gostaria de fazer 
um de panetone porque agora é 
época de natal e elas poderiam co-
mercializar e fazer também para a 
família”, explica a profissional.  

As extensionistas Janete Alves 
Soares da Rocha e Neurileide de 
Oliveira Leão foram as instrutoras 
da capacitação, que contou tam-
bém com uma palestra sobre auto-
estima, dinâmicas e um sorteio de 

brindes doados por proprietários 
do comércio local. 

“Foi uma experiência muito 
boa, foi um curso rápido e o pane-
tone ficou muito bom”, conta San-
dra Prado, produtora rural de Pe-
trolina que participou da formação. 
“Eu já tinha feito outros cursos da 
Emater, fiz de derivados do leite, 
fiz de salgados. São cursos muito 
bons porque ajudam a aumentar a 
renda”, completa.

(Comunicação Setorial da 
Emater - Governo de Goiás)

Im
ag

em
: R

ep
ro

du
çã

o



   | Goiânia, 27 de novembro de 2021 | Jornal Emater14

NOTAS

Vitória! Goiás é o 7º Estado 
com mais qualidade nas in-
formações contábeis e fiscais, 
conforme o Ranking da Se-
cretaria do Tesouro Nacional 
(STN), divulgado hoje. Desde 
2018, Goiás subiu 12 posições 
entre os 27 estados brasileiros. 
“Começamos a colher hoje 
o que estamos plantando 
desde janeiro de 2019. Este é 
mais um bom resultado de uma 
gestão ética, técnica e eficaz”, 
diz a secretária da Economia de 
Goiás, Cristiane Schmidt.

Estamos muito bem representados nas Paralimpía-
das Escolares. Nossos atletas conquistaram 11 meda-

lhas para a delegação, todas no atletismo. Foram 
quatro de ouro, quatro de prata e três de 

bronze. Goiás possui 51 inscritos na competição, que 
acontece em São Paulo, e todos contam com o apoio 
integral de logística e transporte do Governo Esta-

dual, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer. O evento, que começou no dia 23 de novembro, 

foi até esta sexta-feira, 26, e recebeu paratletas de 11 
a 16 anos, de 24 estados, mais o Distrito Federal, que 
competem no Centro de Treinamento do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro. Parabéns a todos os atletas que 

têm nos representado. Foto: Marcelo Zambrana/CPB

A Goias Fomento começou a Campanha 
de Recuperação de Crédito 2021, com 
condições especiais para a regulariza-
ção de débitos vencidos há mais de 60 
dias. Os inadimplentes têm desconto de 
até 100% nos juros e mantêm o cadastro 
positivo para obter novos financiamen-
tos. A ação, lançada durante o Mutirão 
Iris Rezende, no último final de sema-
na, vai até o dia 20 de dezembro. Saiba 
como aproveitar a oportunidade aces-
sando o site www.goiasfomento.com 
ou entrando em contato pelos fones (62) 
3216-4900 (WhatsApp) 3216 4999 e (62) 
3216-4958.
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Dado o primeiro pas-
so para criação do 
Aluguel Social, dentro 
do Programa Pra Ter 
Onde Morar, em Goiás. 
Projeto de lei de inicia-
tiva da Agehab está em 
votação na Assembleia 
Legislativa. Programa 
poderá beneficiar com 
R$ 350 por mês até 30 
mil famílias no Estado. 
Iniciativa inovadora 
visa combater de ma-
neira imediata, com 
subsídio para locação 
de imóveis, a falta de 
moradias.

NOTAS
Conhecido por suas propriedades 
antioxidantes, graças às altas quan-
tidades de vitamina A e C e compos-
tos fenólicos presentes no fruto. Seu 
consumo previne tumores, problemas 
de coração e ajuda a retardar o enve-
lhecimento precoce. O pequi ajuda 
a promover a saúde da visão e 
óleo de pequi ajuda a controlar 
a pressão arterial, contém nu-
trientes como o potássio e possui 
propriedades anti-inflamató-
rias. Ele relaxa os vasos sanguíneos, 
prevenindo complicações e problemas 
cardíacos.
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