
JORNAL EMATER
EDIÇÃO SEMANAL • NOTÍCIAS DA AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA

www.emater.go.gov.br Edição no 56sábado, 09 de abril de 2022

O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

“Goiás tem contribuído de maneira significativa para a
economia nacional e tem impulsionado as exportações.”
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Live

ROTAÇÃO DE CULTURAS E DE HERBI-
CIDAS É ALTERNATIVA EFICAZ PARA 
COMBATER PLANTAS DANINHAS NA 
CULTURA DA SOJA, AFIRMA PESQUI-
SADOR DA EMATER

Em live transmitida nesta quarta-feira 
(06) no canal da Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater) no YouTube, o engenhei-
ro agrônomo e pesquisador da instituição, 
Antônio Carlos, apresentou as estratégias de 
manejo adequadas para combater plantas in-
festantes na cultura da soja, como a rotação 
de culturas e de herbicidas que apresentam 
mecanismos de ação diferentes. 
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CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA 
EMATER BUSCA LEVAR REGULARIZAÇÃO PARA 
AGROINDÚSTRIAS DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater) encerrou nesta sexta-feira 
(08) o curso de Boas Práticas de Fabricação (BPF), minis-
trado em Águas Lindas de Goiás, município do Entorno do 
Distrito Federal. A turma de 32 alunos contou com agriculto-
res familiares, fiscais agropecuários e técnicos extensionistas
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SEAPA

O Estado de Goiás possui apro-
ximadamente 23,6 milhões de cabe-
ças de gado, sendo o segundo maior 
rebanho bovino do País e atualmente 
detém participação de 15% nas expor-
tações nacionais de carne bovina. Des-
sa maneira, Goiás tem contribuído de 
maneira significativa para a economia 
nacional e tem impulsionado as expor-
tações.

Além do destaque em produção 
de proteínas de origem animal, o setor 
é a engrenagem principal para gera-
ção de empregos. Segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), nos últimos 12 meses fo-
ram criados 1.915 empregos na produ-
ção pecuária e 1.701 em atividades de 
apoio à agricultura e a pecuária.

Considerando a força da produ-
ção de alimentos na geração de ren-
da, progressivamente o estado tem se 
preocupado em manter a seguridade 
dos alimentos produzidos, pois, a par-
tir disso, as chances serão maiores em 
acessar mercados mais estruturados.

Nesse contexto, salientam-se me-
didas de vigilância e controle contra a 
febre aftosa, pois é a principal barreira 
sanitária imposta pelos países impor-
tadores de carne bovina. A febre afto-
sa é altamente infecciosa e contagiosa, 
causada pelo vírus do gênero Aphtovi-
rus. 

Em virtude disso, cada vez mais 
os órgãos de defesa sanitária em con-
junto com instituições de assistência 
técnica e extensão rural tem contribu-
ído para levar informações aos produ-
tores sobre a importância de manter 
o gado imunizado de acordo com as 
exigências sanitárias.

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) tem assistido 
produtores rurais, por meio de dias de 
campo, visitas técnicas e capacitando 
o produtor sobre boas práticas de va-
cinação. Os extensionistas da Ema-
ter, devido sua grande capilaridade 
no Estado de Goiás, são os principais 
veículos de difusão de tecnologias e 
conhecimento. Em relação a agricul-
tura familiar, na grande maioria o ex-

tensionista é o apoio principal para 
essas propriedades. Dessa maneira, a 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater) pública tem se afirmado como 
indispensável para garantir rebanhos 
saudáveis. 

Em 2022, para garantir a imuni-
zação do rebanho houve a necessida-
de de inverter as etapas de vacinação, 
devido ao déficit de 37,6 milhões de 
doses de vacina contra febre aftosa. 
Em consequência disso, o Departa-
mento de Saúde Animal (DAS) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), com apoio 
do Sindicato Nacional da Indústria 
de Produtos para a Saúde Animal 
(Sindan), definiram que a estratégia 
ideal para garantir a imunização do 
rebanho contra febre aftosa é a inver-
são das estratégias de vacinação nas 
unidades federativas que compõem 
o Bloco IV do Plano Estratégico do 
Programa Nacional de Vigilância para 
Febre Aftosa (Goiás, Bahia, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, 
São Paulo e Tocantins). 

As inversões das etapas de vaci-
nação serão da seguinte maneira, a 1º 
etapa no mês de maio será destinada 
aos bovinos e bubalinos até 24 meses e 
a 2º etapa a se realizar no mês de no-
vembro, disponibilizada para animais 
de todas as idades. Com o objetivo de 
facilitar o manejo dos animais durante 
o período de vacinação e, afim de miti-
gar transtornos aos produtores rurais 
foi determinado que em 2022 a vaci-
nação anti-rábica dos herbívoros na 
primeira etapa, no mês de maio serão 
vacinados animais de até 12 meses, en-
quanto na segunda etapa, em novem-
bro, serão vacinados os animais de to-
das as idades.

Assim, é esperado que, com a 
união de forças das instituições fisca-
lizadoras e Ater pública, consigamos 
manter os produtores antenados sobre 
a mudança da estratégia de vacinação 
contra a febre aftosa. Com esse plano, 
temos expectativa que o produtor rural 
não encontrará dificuldades ao buscar 
imunizar seu rebanho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PARA PROTEÇÃO DO 
REBANHO

Artigo

Ana Kassia Ribeiro de Oliveira
Zootecnista da Emater Goiás

http://www.instagram.com/ematergoias/
https://www.facebook.com/ematergoias
https://twitter.com/ematergoias
https://www.youtube.com/ematergoias
https://www.youtube.com/ematergoias
https://www.instagram.com/ematergoias/
https://www.facebook.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
https://www.youtube.com/ematergoias/
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EMATER LEVA DEMONSTRAÇÕES E 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A 4ª EDIÇÃO 

MUTIRÃO

Evento acontece nestes sábado (09) e domingo (10) na Região Leste de Goiânia. Seapa, Emater, 
Agrodefesa, Ceasa e Senar estão juntos no Estande do Agro

A Região Leste de Goiânia é a próxi-
ma a receber a quarta edição do Mutirão 
do Governo de Goiás, que acontece nes-
tes sábado (09) e domingo (10), a partir 
das 8h da manhã, no Jardim Abaporu, 
em Senador Canedo. 

O Estande do Agro mais uma vez 
estará estruturado, reunindo serviços da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Seapa), Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
Centrais de Abastecimento de Goiás (Ce-
asa), Agência Goiana de Defesa Agrope-
cuária (Agrodefesa) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar Goiás). 

Decorado com itens que remetem ao 
meio rural, o espaço oferece demonstra-
ções técnicas, exposições de máquinas, 
informações sobre programas estaduais 
e atendimentos presenciais. Equipes irão 
esclarecer dúvidas sobre o Agro é Social 
– gerando renda e transformando vidas, 
Goiás Social, Regulariza Campo, Crédi-

to Fundiário, Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), Programa da Cerve-
ja de Mandioca, Mecaniza Campo, Selo 
Arte, Programa Estadual de Bioinsumos 
e outras iniciativas. 

A Emater, além dos profissionais 
para apresentar a entidade ao público 
e tira dúvidas, conta com a demonstra-
ção de um sistema de aquaponia, es-
trutura que integra criação de peixes e 
produção de verduras. Simples e bara-
ta, a tecnologia é ideal para agricultores 
familiares ou para pessoas que queiram 
implantar a atividade no próprio quin-
tal de casa.

Ceasa e Agrodefesa também mar-
cam presença com atendimento pre-
sencial e distribuição de material infor-
mativo sobre ações, leis e programas 
estaduais. Como comercializar frutas e 
verduras nas Centrais de Abastecimen-
to de Goiás e como obter certificado de 
sanidade para vender alimentos em ou-
tros municípios são alguns dos assun-

tos que podem ser tratados no evento. 
Nos totens Expresso, dentro do muti-
rão, é possível ainda emitir licenças e 
outros documentos importantes.

Saiba mais

O Mutirão do Governo de Goiás 
oferece ao público uma estrutura ampla 
que abriga órgãos estaduais e parceiros, 
como a Prefeitura de Goiânia, o Tribunal 
de Justiça (TJGO), o Ministério Público 
Estadual (MPGO) e a Defensoria Pública 
do Estado (DPE). Entre os serviços ofe-
recidos estão: emissão de documentos, 
realização de consultas e exames, oferta 
de vagas de emprego, corte de cabelo, 
informação sobre programas sociais, pa-
lestras e orientações.

A 4ª Edição do Mutirão do Governo 
de Goiás ocorre neste sábado e domingo  
(9 e 10 de abril), na Avenida Firenze com 
Avenida Torino e Rua Cremona, no Jar-
dim Abaporu, em Goiânia (GO).
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EMATER MINISTRA CURSO DE 
PROCESSAMENTO ARTESANAL 
DE GOIABA EM HIDROLÂNDIA

Capacitação

A Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), realizou, entre 
os dias 22 e 24 de março, o Curso de 
Processamento Artesanal de Goiaba, 
em Hidrolândia (GO). A formação con-
tou com a participação de 11 produtoras 
rurais da região.

Segundo Alenir Batista, extensio-
nista da Emater responsável pela or-
ganização da formação, o objetivo do 
curso é capacitar as agricultoras para 
melhorar o aproveitamento da produ-
ção de goiaba da região. Além disso, o 
processamento artesanal da fruta é uma 
maneira de fomentar a economia do 
município e complementar a renda fa-
miliar das produtoras.

A iniciativa contou com o apoio da 

Prefeitura Municipal de Hidrolândia 
por meio da Secretaria de Assistência 
Social. “As produtoras perceberam a de-
manda e a solicitação do curso foi feita 
pela primeira-dama, Carina Carvalho de 
Oliveira. As goiabas foram doadas por 
um produtor e o restante dos materiais 
foram adquiridos pela Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social”, explica Ale-
nir.

Helenildes Marquês de Olivei-
ra, produtora de queijo no município, 
conta que perde muito da produção de 
goiaba da sua propriedade e a capacita-
ção foi muito útil para ampliar o apro-
veitamento da fruta. “O curso foi muito 
proveitoso e versátil.  Agora eu posso 
fazer queijo recheado, goiabada, iogurte 
grego com geleia de goiaba”, comemora.

Ação gera alternativa de fonte de renda para produtoras e fomento à economia do município
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EMATER LEVOU PESQUISA E 
INOVAÇÃO PARA RIO VERDE

Tecnoshow

Em evento, que é um dos maiores do País, reuniu autoridades e produtores rurais para tratar 
sobre tecnologia no campo

A Emater participou nesta sema-
na na 19ª Tecnoshow Comigo, em Rio 
Verde, município da Região Sudoeste 
do Estado. A feira realizada pela Co-
operativa dos Produtores Rurais do 
Sudoeste Goiano (Comigo), que teve 
abertura na última segunda (04) e se-
guiu até sexta-feira (08), já se consoli-
dou como um dos maiores eventos de 
tecnologia rural do Brasil.

“A Tecnoshow é, hoje, a maior 
escola do País para formar e orientar 
produtores rurais. Graças à tecnologia, 
ao avanço apresentado aqui, fazendo 
chegar cultivares, técnicas e tecnolo-
gias mais modernas do mundo ao agri-
cultor, seja o pequeno, o médio ou o 
grande. Goiás bate os demais estados 
em produtividade por hectare. Nosso 
Estado respeita as regras ambientais 
e produz mais em menor número de 
hectares de terra”, disse o governa-
dor Ronaldo Caiado na solenidade de 
abertura.

O presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, destacou que a par-
ticipação da agência na feira é funda-
mental para que as cadeias produtivas 
da agricultura familiar sejam atendi-
das e apresentadas a soluções tecnoló-
gicas voltadas para o segmento. “Nem 
todas as multinacionais agropecuárias 
têm o produtor rural familiar como 
objetivo principal de suas operações. 
Isso demonstra a relevância de uma 
pesquisa pública, de forma a atender 
as dores e as necessidades dessa par-
cela”, explicou.

Já o presidente da Comigo, Antô-
nio Chavaglia, ressaltou a importância 
da feira para o agronegócio brasileiro. 
“Tem máquinas e tecnologia do mun-
do inteiro, para o pequeno e o grande 
produtor”, disse. Ele falou da supera-
ção empreendida pelo setor durante a 
pandemia e dos desafios para as pró-
ximas safras, devido ao cenário ainda 
incerto da economia mundial.

Também estiveram presentes na 
abertura  presidente de honra da Or-
ganização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado; o secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), Tiago Men-
donça; o governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema; o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz; e outras autoridades, 
como presidentes de autarquias; de-
putados estaduais, federais, vereado-
res, empresários, produtores rurais e 
lideranças regionais.

Soluções para agricultura fa-
miliar

O estande da Emater na Tec-
noshow possuia uma área plantada 
com cultivares de capim, arroz e man-
dioca. O BRS Capiaçu é o carro-chefe 
entre as variedades de gramíneas.
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Desenvolvido pela Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o 
Capiaçu é um clone de capim-elefante, ob-
tido por meio de melhoramento genético. 
É mais produtivo em massa e mais nutriti-
vo em relação a outros materiais, com alta 
demanda entre pecuaristas leiteiros.

Variedades de arroz e mandioca 
também foram plantadas para amostra-
gem. Estão expostas cultivares de arroz de 
terras altas, cultivadas em áreas favoreci-
das pelo regime de chuvas ou sob sistema 
de irrigação por aspersão. Já as amostras 
de mandioca são provenientes da Estação 
Experimental da Emater em Porangatu, 
onde está sendo executada uma pesquisa 
para disponibilizar materiais da raiz mais 
bem adaptados para regiões secas, como o 
Norte e Nordeste Goiano.

O espaço contou ainda com exempla-
res de plantas pesquisadas na Estação Ex-
perimental Nativas do Cerrado e no Horto 
de Plantas Bioativas da Emater. O público 
conheceu de perto as mudas de pequi sem 
espinhos e demais variedades que serão 
disponibilizadas em breve aos produtores 
rurais do Estado. Já as plantas do horto 
constituem espécies medicinais, aromáti-

cas e condimentares, que são comerciali-
zadas a preços acessíveis pela Emater.

Exposição de produtos

Agricultores familiares assistidos 
pela Emater tiveram a oportunidade de 
expor e comercializar seus produtos no 
estande. Simone Paradzinski, produtora 
de Rio Verde, participou como expositora 
na Tecnoshow pela primeira vez, com sua 
marca de doces cristalizados. O processa-
mento de frutas se tornou uma importan-
te fonte de renda extra para a família, que 
mantém a produção de leite como ativi-
dade principal na fazenda.

A agricultora, que começou a fabri-
car os doces para consumo próprio, hoje 
dispõe de uma substancial variedade de 
mercadorias. Ela comercializa doces de 
mamão, laranja, abóbora, banana e goia-
ba. “Recebi o convite da Emater para es-
tar aqui na feira. É uma grande oportu-
nidade para a gente divulgar e crescer”, 
afirma.

Representando o município de Pe-
rolândia, Suelen Conceição Silva, dire-
tora do Departamento de Agricultura 

Familiar da prefeitura, levou para o es-
tande biscoitos, queijo cabacinha, quei-
jo de trança e geleias, todos produzidos 
por agricultores familiares. “Estamos 
aqui para mostrar a força e a importân-
cia do produtor rural familiar”, pontua a 
liderança.

“É um dia muito importante para 
nós. Agradecemos à Emater pela oportu-
nidade de estarmos aqui representando 
os artesãos de Perolândia”, acrescenta a 
diretora do Departamento de Cultura, 
Edilaine Freese. “A gente busca valori-
zar os artesãos e dar todo o apoio porque 
eles merecem. Artesanato é arte com as 
mãos”, celebra.

Transferência da capital

O governador Ronaldo Caiado for-
malizou a transferência da sede do Go-
verno do Estado para Rio Verde durante 
a programação da Tecnoshow Comigo. O 
ato solene atende à lei nº 20.425/2019. 
Até o final da feira, as rotinas e despa-
chos foram executados no município do 
Sudoeste Goiano.
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EMATER LEVA ATENDIMENTO PARA 
POPULAÇÃO DE NOVO GAMA 

Alego Ativa

Instituição coordena Feira da Agricultura Familiar, que irá reunir produtores rurais da re-
gião para exporem e comercializarem seus produtos. Evento acontece neste sábado (09), às 
8h30, no Colégio Estadual Novo Gama

A próxima edição do Alego Ativa, 
programa itinerante da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Goiás (Alego) irá 
acontecer no Novo Gama, município do 
Entorno do Distrito Federal (DF), neste 
sábado (09), a partir das 08h30, no Colé-
gio Estadual Novo Gama. Mais uma vez, 
a Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) estará presente, levando aten-
dimento para a população e reunindo os 
produtores rurais da região.

O evento é fruto de uma parceria 
da Alego com outras entidades públicas 
e privadas, onde são ofertados diversos 
serviços sociais, de forma gratuita e sim-
plificada. O público terá oportunidade 
de realizar cursos de qualificação, rece-
ber atendimento jurídico, emitir docu-
mentos, fazer exames médicos, cortar o 
cabelo, e participar de recreação para as 
crianças e apresentações culturais.

O segmento rural também será as-
sistido, já que a Emater irá receber os 
produtores da região, estruturando e co-
ordenando um espaço voltado para os 
agricultores familiares exporem e comer-

cializarem seus produtos. O propósito é 
aproximar a cidade e o campo, incluindo 
ativamente o setor rural familiar na pro-
gramação do Alego Ativa. 

Além disso, o estande da Emater 
conta com plantão técnico e tira-dúvidas 
junto aos técnicos extensionistas. Os pro-
fissionais da instituição estarão disponí-
veis para apresentar detalhes dos progra-
mas e projetos executados pelo Governo 
de Goiás destinados à promoção da in-
clusão produtiva rural e fortalecimento 
da agricultura familiar no Estado.

Alego Ativa

Novo Gama recebe a 13ª edição do 
Alego Ativa, programa itinerante da As-
sembleia Legislativa, que objetiva per-
correr municípios goianos para levar 
serviços gratuitamente nas áreas de as-
sistência social, rural, médica, jurídica, 
além de cursos e oficinas profissionali-
zantes. O projeto faz parte de um pacote 
de ações da 19ª Legislatura do Parlamen-
to Goiano, em prol da ampliação da re-
presentatividade e aproximação entre o 

poder público e a sociedade.

Parceiros

O Alego Ativa conta hoje com 39 
parceiros, fundamentais para o suces-
so do programa em todas as regiões de 
Goiás. Além da Emater, participam, en-
tre outras entidades estaduais, a Secre-
taria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Seds), Secreta-
ria de Estado da Educação (Seduc), Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) e 
Secretaria de Estado de Segurança Públi-
ca (SSP-GO).

Serviço

Emater no Alego Ativa
Data: 09/04/2022 (sábado)
Hora: 8h30
Local: Colégio Estadual Novo Gama
Endereço: Av. Perimetral 1, 1 – 

Núcleo Hab. Novo Gama, Novo Gama – 
GO, 72800-000
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EMATER FACILITOU APORTE DE R$ 
189 MILHÕES EM CRÉDITO RURAL

Agro em Dados

Publicação revela também que mais de 1,5 mil agricultores familiares tiveram projetos de financia-
mento aprovados. Assessoria para elaboração do documento é um dos principais serviços execu-
tados pela Agência Goiana

Em 2021, a Agência Goiana de As-
sistência Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater) facilitou 
o investimento de R$ 189 milhões em 
propriedades de agricultores familiares 
por meio da aquisição de Crédito Rural. 
A informação foi publicada na edição de 
abril do Agro em Dados, nesta quinta-
-feira (07), pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa).

Ainda de acordo com a revista, a 
Emater elaborou no período 2.031 pro-
jetos de financiamento para 1.564 pe-
quenos produtores. A soma do benefício 
registrou aumento de 20% em compara-
ção com o ano anterior, quando o valor 
foi de aproximadamente R$ 150 milhões 
e 1.990 contratos foram formalizados.

Números do agro

O principal destaque desta edi-

ção do Agro em Dados se refere ao sor-
go. Goiás é número um na produção do 
cereal e responde por quase metade da 
produção brasileira. Com análises e nú-
meros, o boletim mostra que o sorgo 
pode representar uma opção interes-
sante para as cadeias produtivas que en-
frentam grandes elevações de custos. A 
publicação traz ainda informações sobre 
bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e 
milho. 

VBP

O Agro em Dados também acom-
panha a evolução do Valor Bruto de 
Produção (VBP) da agropecuária goia-
na. O Indicador é divulgado mensal-
mente pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Conforme o Mapa, a estimativa é po-
sitiva para bovinos, soja e milho em 
2022. O VBP de bovinos deve chegar a 

R$ 16,9 bilhões, o que representa uma 
alta de 0,8% em relação ao ano passa-
do. Já o VBP da soja deve atingir R$ 
38,2 bilhões (+4,6%). E o do milho, R$ 
15,9 bilhões (8,7%). 

Saiba mais

O Agro em Dados é produzido pelo 
Governo de Goiás, por meio da Seapa. 
O levantamento e a edição das infor-
mações estão sob a responsabilidade 
da Gerência de Inteligência de Merca-
do da Superintendência de Produção 
Rural Sustentável. As fontes são: Ema-
ter, Instituto para o Fortalecimento da 
Agropecuária de Goiás (Ifag), Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e Ministério da Economia. A 
periodicidade é mensal.
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ESTABELECIMENTOS RURAIS GOIANOS 
TERÃO MAIS R$ 90,5 MILHÕES

FCO

Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado aprovou 80 cartas-consulta 
para novos financiamentos junto ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, na modalidade Rural 

Oitenta estabelecimentos rurais goia-
nos receberam, nesta sexta-feira (8/4), au-
torizações para captar empréstimos no va-
lor total de R$ 90,5 milhões junto ao Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste (FCO). As 
cartas-consulta foram aprovadas pela Câ-
mara Deliberativa do Conselho de Desen-
volvimento do Estado, em reunião reali-
zada em Rio Verde, durante a Tecnoshow 
Comigo. A maioria dos recursos, 73,4%, é 
destinada a estabelecimentos de pequeno 
e pequeno-médio portes.

Os projetos deferidos preveem a cria-
ção de 119 empregos diretos em 47 muni-
cípios de Goiás. Rio Verde, Jataí, Itaberaí, 
Mineiros, Chapadão do Céu, Caiapônia, 
Goiatuba, Santa Helena de Goiás, Minaçu 
e Quirinópolis concentram os maiores vo-
lumes de financiamentos. De acordo com 
as propostas, os recursos devem ser inves-
tidos na aquisição de máquinas e imple-
mentos, matrizes e reprodutores bovinos, 
sistemas fotovoltaicos, benfeitorias, pasta-
gens e outros itens.

Com esta nova rodada de avaliações, 
a Câmara Deliberativa do Conselho de 
Desenvolvimento do Estado chega a 290 

cartas-consulta aprovadas apenas este ano 
para o FCO Rural. O valor total de finan-
ciamentos autorizados é de R$ 309,7 mi-
lhões, com previsão de criar 457 empregos 
diretos em 92 municípios. As atividades 
contempladas com as maiores fatias de re-
cursos a serem captados são produção de 
grãos, bovinocultura de corte, avicultura, 
bovinocultura de leite, silvicultura e cana-
-de-açúcar.

“O FCO é um dos principais instru-
mentos de incentivo à produção agrope-
cuária na Região Centro-Oeste, e não é 
diferente em Goiás. Estes recursos vão 
possibilitar que os produtores goianos in-
vistam em tecnologia, expandindo e me-
lhorando a eficiência das suas atividades”, 
destaca o secretário estadual de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, Tiago Men-
donça.

“Os grandes resultados que o agrone-
gócio vem alcançando no cenário nacional 
e até internacional se devem, em primeiro 
lugar, ao trabalho do produtor; e em se-
gundo lugar, a políticas públicas como o 
FCO Rural, desenvolvidas em parceria por 
governos, entidades e produtores”, reco-

nhece o superintendente de Produção Ru-
ral Sustentável da Seapa, Donalvam Maia.

Saiba mais
 

O Fundo Constitucional do Centro-Oeste 
(FCO) foi criado pela Constituição Federal 
de 1988 e regulamentado pela Lei nº 7.827, 
de 27/09/1989. Seu objetivo é promover o 
desenvolvimento econômico e social dos 
Estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul e do Distrito Federal, mediante 
programas de financiamento aos setores 
produtivos. É dividido em duas modalida-
des, FCO Empresarial e FCO Rural, abaste-
cidas com recursos provenientes de alíquo-
tas de 0,6% do Imposto de Renda (IR) e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), bem como dos retornos dos financia-
mentos. Podem pleitear recursos do FCO: 
produtores rurais e empresas, pessoas físi-
cas e jurídicas, e cooperativas de produção.

Os números citados acima não in-
cluem projetos aprovados e financiamentos 
autorizados na Região Integrada de Desen-
volvimento do Distrito Federal e Entorno 
(Ride).
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CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 
DA EMATER BUSCA LEVAR REGULARIZAÇÃO 
PARA AGROINDÚSTRIAS DE ÁGUAS LINDAS

Treinamento

Instituição treinou turma de 32 alunos, formada por agricultores familiares, fiscais agropecuários e 
técnicos extensionistas. “É preciso preparar as agroindústrias da agricultura familiar”, afirma super-
visora de Desenvolvimento Social da Emater, Janete Alves

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater) encerrou nesta sex-
ta-feira (08) o curso de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), ministrado em Águas 
Lindas de Goiás, município do Entorno 
do Distrito Federal. A turma de 32 alunos 
contou com agricultores familiares, fiscais 
agropecuários e técnicos extensionistas

Instrutoras da Emater, as profis-
sionais Zilene do Nascimento Araújo e 
Rosângela Caparrosa Pedroso foram res-
ponsáveis pelo treinamento. “O curso é 
destinado principalmente a fiscais da vi-
gilância sanitária e do Serviço de Inspeção 
Municipal e produtores rurais que já têm 
negócios em andamento ou têm interes-
se em abrir um empreendimento”, conta 
Rosângela.

 Entre os tópicos abordados na for-
mação estiveram a qualidade na agroin-
dustrialização, noções de microbiologia e 
análise e interpretação da legislação. Os 
alunos também viram detalhes sobre o 
Selo Arte, certificado que assegura que o 

produto alimentício de origem animal foi 
elaborado de forma artesanal, com recei-
ta e processo que possuem características 
tradicionais de determinada região.

“O objetivo é levar conhecimento e 
informação não somente sobre as BPF, 
mas também sobre os passos para a regu-
larização de uma agroindústria”, pontua 
a supervisora de Desenvolvimento Social, 
Janete Alves Soares. “Vimos que os parti-
cipantes avaliaram positivamente o curso. 
É preciso preparar as agroindústrias da 
agricultura familiar para melhorar o sis-
tema de comunicação com os mercados 
institucionais”, acrescenta.

A ação foi realizada em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Águas Lindas 
de Goiás, por meio da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Econômico e 
Agricultura, e o Serviço de Inspeção Mu-
nicipal (SIM). O encerramento contou 
com a presença do coordenador regional 
da Emater, Alexandre Santiago, e do en-
genheiro agrônomo da Emater em Águas 
Lindas, Daniel Pereira.
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Saiu Na Mídia

Em live transmitida nesta quarta-
-feira (06) no canal da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Ru-
ral e Pesquisa Agropecuária (Emater) 
no YouTube, o engenheiro agrônomo 
e pesquisador da instituição, Antô-
nio Carlos, apresentou as estratégias 
de manejo adequadas para combater 
plantas infestantes na cultura da soja, 
como a rotação de culturas e de herbi-
cidas que apresentam mecanismos de 
ação diferentes. 

Segundo o especialista, a planta 
infestante é aquela que não é deseja-
da. Sua presença a faz competir com os 
outros vegetais por água, nutrientes e 
espaço, causando problemas sérios na 
produção. As plantas daninhas podem 
ainda transferir grande quantidade de 
impurezas, são hospedeiras de pragas e 
doenças e liberam substâncias alelopá-
ticas.

Para evitar a ocorrência dessas 
espécies, o agricultor pode alternar o 
cultivo de soja com o cultivo de milho, 
sorgo e algodão. Antônio Carlos atenta 
para a realização de rotação de cultu-
ras utilizando outra leguminosa, como 
feijão e arroz. “As características, como 
doenças e pragas, se repetem. Normal-
mente, as pragas que são comuns na 
soja são comuns também no feijão”, 
alerta.

Além disso, existem métodos de 
controle preventivo, mecânico, cul-
tural, biológico e químico. Ao utilizar 
herbicidas é importante trabalhar com 
produtos de maneira alternada ou até 
misturar os materiais, já que as subs-
tâncias perdem o efeito a longo prazo, 
ao serem aplicadas com frequência.

O glifosato é um dos herbicidas 
mais empregados na agricultura. Para 
o manejo de plantas daninhas na soja, 
o produto deve ser aplicado antes da 
semeadura e alguns fatores devem ser 
levados em conta pelo produtor rural. 
Conforme o pesquisador, a baixa umi-
dade do solo e do ar, poeira nas folhas 
e baixa luminosidade podem afetar a 
eficiência do glifosato.

ROTAÇÃO DE CULTURAS E DE 
HERBICIDAS É ALTERNATIVA 

EFICAZ PARA COMBATER 
PLANTAS DANINHAS NA 

CULTURA DA SOJA, AFIRMA 
PESQUISADOR DA EMATER

Live
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Notas

Galera, bora vacinar! A Campanha Na-
cional de Vacinação contra Influenza já 
começou! Até o dia 3 de junho, Goiás vai 
imunizar os grupos prioritários, confor-
me definido pelo Ministério da Saúde. 
Serão 965 postos de vacinação fixos 
nos municípios e 1.860 profissio-
nais a postos para a campanha.
A campanha será realizada em duas 
etapas: até 2 de maio, serão vacinados os 
idosos com 60 anos e os trabalhadores da 
Saúde e na segunda etapa, de 3 de maio 
a 3 de junho, serão imunizados os demais 
grupos prioritários.

As vagas são para profissionais temporários nas 
áreas de Direito, Administrativo nível su-
perior, Engenharia Civil, Intérpretes de 
Libras, profissional de Tecnologia da Infor-
mação, profissional de Recreação e Técnico 
da área de Saúde para o atendimento de necessi-
dade temporária de excepcional interesse público da 
SEDS, por tempo determinado. As inscrições serão 
realizadas exclusivamente via internet, conforme as 
datas estabelecidas no cronograma do edital, que 
encontra-se disponível no site da SEDS. Veja link na 
bio. As informações no site encontram-se na coluna 
localizada do lado esquerdo, último tópico, “Gestão 
de pessoas”, “Processo Seletivo Simplificado”.

Tem Expresso para todo lado no nosso 
Estado! Confira no mapa os municípios 

com serviços do Expresso Correios. Legal, 
né? Esse é mais um canal de atendimen-
to ao cidadão, desenvolvido por meio da 

parceria entre o Governo de Goiás e os 
Correios. A modalidade já está pre-

sente em 62 cidades goianas.
Os serviços são ofertados nas agências 
da instituição federal. São disponibili-

zados atendimentos das Secretarias de 
Economia, de Segurança Pública (SSP) 

e também do Instituto de Assistência dos 
Servidores Públicos do Estado de Goiás 

(Ipasgo).
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A Secretaria da Economia ado-
tou desde ontem (06/04) serviço 
inédito na Plataforma Digital de 
Processos (PDP) , o que facili-
ta em muito o trabalho do 
contribuinte de IPVA (Im-
posto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores). A 
inovação tecnológica praticamen-

te elimina o protocolo em papel 
apresentado de forma física na 
Pasta pelo interessado ao pedir 

isenções no imposto, seja pessoa 
física ou jurídica

Notas

Com mais de R$ 20 milhões em inves-
timentos, demos mais um passo na 
regionalização da saúde em Goiás, com 
a entrega de uma policlínica, dessa vez 
em São Luís de Montes Belos.
A unidade tem capacidade para reali-
zar 23 tipos de exames, oferece 20 espe-
cialidades e beneficia 72 municípios da 
macrorregião Centro-Oeste de Goiás.
Além de São Luís de Montes Belos, já 
estão em pleno funcionamento as poli-
clínicas de Posse, Goianésia, Quirinó-
polis e Formosa, e deve ser inaugurada 
em breve a unidade da cidade de Goiás.

O boletim Agro em Dados de abril de 
2022, desenvolvido pelo @governo-
goias por meio da @seapagoias, 
mostra o desempenho de Goiás na pro-
dução do sorgo. O Estado é campeão 
na produção do cereal amplamente 
utilizado em rações, forragens, silagens 
e combustíveis, e que pode crescer como 
alternativa para reduzir custos.
A @conab_oficial também é uma 
fonte para o Agro em Dados, e afirma 
que a produção goiana de sorgo deve 
atingir 1,2 milhão de toneladas na sa-
fra 2021/2022, um volume correspon-
dente a 43,9% da produção nacional!
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