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GALERIA DA EMATER

Durante um dia inteiro de atendimentos, os técnicos da 
Emater marcaram presença na edição do Alego Ativa realiza-
da em Novo  Gama no dia 09 de abril. O programa itinerante 
da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) é fruto 
de uma parceria com  outras entidades públicas e privadas. 
O público tem a oportunidade de realizar cursos de qualifica-
ção, receber atendimento jurídico,  emitir documentos, fazer 
exames médicos, cortar o cabelo, e participar de recreação 
para as crianças e apresentações culturais.
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SEAPA

O Estado de Goiás está entre os dez 
mais competitivos no País, puxado por seu 
destaque na área de tecnologia e inovação, 
sendo hoje o segundo maior polo do Cen-
tro-Oeste nessa área. A subida no ranking 
é reflexo das ações que o Governo de Goi-
ás desenvolve, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inovação (Sedi), com 
a implantação de Centros de Inovações, 
difusão da tecnologia, fomento e apoio ao 
surgimento de startups e empresas de base 
tecnológica. Os projetos que fomentam 
essa cadeia são inúmeros: Campus Party, 
Include, Sukatech, Mentores da Inovação e 
Embaixadores da Inovação são alguns de-
les.

A Campus Party é um festival que 
busca promover o conhecimento e inclu-
são digital, possibilitando encontros entre 
atores locais e nacionais (empresas, insti-
tuições de ensino, comunidades, parceiros 
de mídia e instituições públicas), no intuito 
de fomentar novas iniciativas no cenário 
tecnológico. Em 2021, tivemos a Campus 
Party Digital Edition, que, devido à pande-
mia do coronavírus, foi realizada de forma 
híbrida, com centenas de conteúdos gra-
tuitos, palestrantes nacionais e interna-
cionais, transmissão ao vivo por meio das 
redes sociais, além de vídeos on demand. 
Obtivemos 4,5 milhões de pessoas nas re-
des sociais, 198.115.397 pageviews de al-
cance em mídia online, 2.351.884 no Face-
book, 2.069.811 no Instagram, 238.120 no 
Tiktok e 15.350 no Linkedin. Para 2022, a 
Campus Party Goiás está programada para 
ser realizada entre os dias 15 e 19 de junho, 
no Shopping Passeio das Águas, em Goiâ-
nia.  

O projeto Include nasceu com a res-
ponsabilidade de promover transformação 
social por meio de inovações tecnológicas, 
fruto da parceria entre a Sedi e o Institu-
to Campus Party, propondo a formação de 
um grupo de trabalho que envolve iniciati-
va pública e privada, e talentos da própria 
comunidade, com objetivo de capacitar jo-
vens de baixa renda, implantando labora-
tórios por todo o Estado com ferramentas 
básicas de eletrônica e robótica. 

Por meio do conteúdo e da metodo-
logia utilizados, o aluno terá condições de 
desenvolver pequenos projetos tecnológi-
cos, que poderão auxiliar na resolução de 

problemas da comunidade, impactando o 
ambiente com soluções digitais. São ofere-
cidas 7,8 mil vagas e os participantes são 
certificados pelas competências desenvol-
vidas. O Governo de Goiás já inaugurou 
três laboratórios Include: um na capital, 
outro em Aparecida de Goiânia, e um ter-
ceiro em São Luís de Montes Belos. A meta 
é fechar 2022 com 26 unidades entregues.    

Já o Sukatech é o projeto para a estru-
turação e a operacionalização do Centro de 
Recondicionamento e Capacitação (CRC), 
capaz de reciclar e recondicionar resíduos 
eletroeletrônicos, capacitar jovens na área 
e promover a educação ambiental. O ob-
jetivo é a coleta no setor público e privado 
de sucatas eletrônicas, com a reciclagem de 
resíduos, a capacitação de jovens nos cur-
sos de informática básica, manutenção de 
computadores e robótica. Serão recondi-
cionados e doados 1,5 mil computadores, 
recicladas 500 toneladas de lixo eletrônico 
e capacitados mil alunos. A proposta ainda 
prevê a realização de campanhas educacio-
nais ambientais.

O primeiro CRC foi inaugurado pelo 
Governo de Goiás, por meio do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS) e da Sedi, no último 
dia 15 de março. A estrutura fica na Escola 
do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt, 
no Bairro Floresta, em Goiânia.

O projeto Mentores da Inovação tem 
o objetivo de apoiar empreendedores que 
estejam desenvolvendo soluções inovado-
ras de base tecnológica em produtos ou 
serviços e que buscam conexão com em-
preendedores mais experientes, executivos 
de médias e grandes empresas, pesquisa-
dores, cientistas e investidores. Na prática, 
esses empreendedores têm acesso à orien-
tação e aconselhamento nas diversas áreas 
de conhecimento para o desenvolvimento 
do negócio, como vendas, tecnologia, de-
sign, finanças, jurídico, entre outras. 

Por fim, apresentamos o projeto Em-
baixadores da Inovação, que fomenta uma 
rede de profissionais e pesquisadores que 
têm a missão de difundir as políticas pú-
blicas, identificar projetos inovadores e fo-
mentar as iniciativas do ecossistema goia-
no em todas as regiões do Estado. Assim, é 
possível gerar novas oportunidades e em-
pregos no mercado de ciência, tecnologia e 
inovação.

GOIÁS, UM ESTADO 
MAIS INOVADOR A 
CADA DIA

Artigo

Lidiane Monteiro de Abreu
Superintendente de Inovação Tecnológica na 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e 

Inovação (Sedi)

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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TRABALHO DA EMATER POR 
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA É REALIZADO 
EM SEIS MUNICÍPIOS DE GOIÁS

Tradição

Selo garante legalidade de um produto como sendo originário de um local, trazendo benefícios a 
região, produtores e consumidores

A Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), em parceria com 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), a Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), o Instituto Fe-
deral de Goiás (IFG) e o Centro Univer-
sitário de Mineiros (Unifimes), retomou, 
no final de 2021, as atividades presen-
ciais de trabalho e diagnóstico para ob-
tenção dos selos de Indicação Geográfica 
(IG) de produtos agrícola em Goiás. De-
vido à pandemia de Covid-19, o trabalho 
estava sendo realizado de forma remota.

Atualmente, as instituições traba-
lham junto a prefeituras, cooperativas 
e associações em seis municípios do es-
tado para a regulamentação de cada IG 
e da marca coletiva Kalunga. Com uma 
equipe fixa que conta com Isabela Lima, 
gestora ambiental da Emater, e o en-

genheiro agrônomo Rodrigo Batista de 
Paula e a técnica agrícola Maria Apare-
cida Pereira, ambos do Mapa. 

“Em cada município, o desenvolvi-
mento da IG está em um passo diferente. 
Por isso, nós estamos realizando reuni-
ões em cada região para ver quais ade-
quações precisam ser feitas para enviar a 
solicitação do selo ao Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (Inpi)”, expli-
ca Isabela. 

A gestora conta que, para reconhe-
cer e defender a Indicação Geográfica, 
é necessário o levantamento histórico 
e cultural do produto na região e defi-
nição da área geográfica e indicação de 
procedência; a elaboração do caderno de 
especificações, que define as regras que 
garantem a qualidade e padronização 
do produto sem perder o modo de pro-
duzir local; a organização dos produto-
res em uma associação ou cooperativa, 

que será a detentora do selo e também 
de um conselho regulador, responsável 
pela gestão, manutenção e preservação 
da IG Açafrão.

 Mara Rosa – Após seis anos de ob-
tenção da IG, o açafrão de Mara Rosa já 
conta com quatro produtores que utili-
zam o selo. O cultivo deve ser realizado 
como indica o caderno de especificações. 
“A cultura de açafrão é de dois anos, en-
tão já temos o pedido de 20 produtores 
que estão se adequando ao caderno. As-
sim, é provável que daqui a dois anos se-
jam mais de 20 produtores utilizando o 
selo”, afirma Isabela.

Além de Mara Rosa, o IG contem-
pla os municípios de Amaralina, Estrela 
do Norte e Formoso e tem como par-
ceiros a Cooperaçafrão, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Goi-
ás (Fapeg) e a Prefeitura Municipal de 
Mara Rosa.
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Queijo Cabacinha – O queijo ca-
bacinha, produzido na região do Araguaia, 
é reconhecido como Patrimônio Cultural 
de Goiás desde janeiro de 2021. Compre-
endendo os municípios goianos de Santa 
Rita do Araguaia, Perolândia, Doverlân-
dia, Mineiros e Portelândia, além de Alto 
Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, Ara-
guainha e Ponte Branca, em Mato Grosso, 
o trabalho para obtenção do IG já se en-
contra em fase de conclusão, com a revi-
são do caderno de especificações.

Os esforços para adquirir o selo con-
tam com a parceria da UFG, o Centro 
Universitário de Mineiros (Unifimes), a 
Associação dos  Produtores de Queijo Ca-
bacinha do Araguaia e as prefeituras mu-
nicipais.

Melancia de Uruana – A solicita-
ção do selo foi feita pela cooperativa Co-
operuruana, em 2019, para reconhecer a 
produção de melancia dos municípios de 
Itapaci, Nova Glória, Santa Isabel, Rialma, 
Ceres, São Patrício, Carmo do Rio Verde, 
Rianápolis, Itapuranga, Uruana, Heito-
raí, Itaguaru, Jaraguá, Itaguari, Jesúpolis 
e Itaberaí. No entanto, a cooperativa, que 
seria substituta processual, encerrou suas 
atividades em 2020. 

Atualmente, os produtores estão re-
ativando a Associação dos Produtores de 
Melancia de Uruana, que ficará responsá-
vel pelo selo. Além disso, a equipe está tra-
balhando na identificação dos produtores 
de melancia da região e na atualização do 
caderno de especificações técnicas.

Entre os parceiros, estão a Associa-
ção dos Produtores de Melancia de Uru-
ana e a Prefeitura Municipal de Uruana.

 Mel do Cerrado Norte Goia-
no – O mel do Cerrado Norte Goiano é 
produzido em 23 municípios do estado: 
Alto Horizonte, Amaralina, Barro Alto, 

Bonópolis, Campinaçu, Campinorte, Coli-
nas do Sul, Estrela do Norte, Formoso de 
Goiás, Mara Rosa, Minaçu, Montividiu do 
Norte, Mutunópolis, Niquelândia, Nova 
Iguaçu de Goiás, Novo Planalto, Poranga-
tu, Santa Rita do Novo Destino, São Mi-
guel do Araguaia, Santa Tereza de Goiás, 
Trombas, Uruaçu e Vila Propício.

O trabalho para obtenção do selo ini-
ciou em 2008, por meio das cooperativas 
Coopermel e Apinorte, sendo o segundo o 
substituto processual. Os últimos passos 
para solicitar o selo são a finalização do 
histórico na região, realizado pela UEG, 
e a revisão do caderno de especificações. 
Além das cooperativas, também são par-
ceiros a UEG, UFG e os Colégios Tecnoló-
gicos de Goiás (COTEC).

Banana de Buriti Alegre – A so-
licitação do IG da banana produzida nos 
municípios de Buriti Alegre, Goiatuba, 
Itumbiara, Morrinhos, Água Limpa e Pa-
namá, foi realizada em 2009 junto a As-
sociação dos Hortifrutigranjeiros de Bu-
riti Alegre (AHBA), mas não avançou por 
falta de recursos financeiros. Em 2016, 
o Mapa firmou convênio com a Emater 
para execução das etapas para retomar a 
solicitação do registro junto ao Inpi.

A agência goiana, o Mapa e a AHBA 
trabalham agora na finalização do cader-
no de especificações e do conselho regula-
dor da associação.

Polvilho do cará – O polvilho do 
cará é produzido nos municípios de Bela 
Vista, Piracanjuba e São Miguel do Pas-
sa Quatro. Em 2015, a Cooperativa Mis-
ta dos Pequenos Produtores de Polvilho 
e Derivados da Mandioca da Região do 
Cará (Cooperabs) entrou em contato com 
o Mapa para iniciar os trabalhos de regis-
tro. Com o apoio do IFGoiano e do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresa (Sebrae), o histórico do produto 
está sendo finalizado, assim como o ca-
derno de especificações.

A Prefeitura Municipal de Bela Vista 
de Goiás também é parceira na obtenção 
do selo.

Marca coletiva Kalunga – O ter-
ritório Quilombola Kalunga abrange os 
municípios de Cavalcante, Teresina de 
Goiás e Monte Alegre de Goiás. A área foi 
reconhecida pelo Governo de Goiás, em 
1991, como Patrimônio Cultural Kalunga. 
Diante da grande variedade de produtos 
fabricados e comercializados na região, 
surgiu a necessidade do reconhecimento 
de Indicação Geográfica da marca coletiva 
Kalunga.

Em 2021, teve início o diagnóstico e 
levantamento dos produtos na comuni-
dade para a identificação da marca. O tra-
balho para a obtenção do selo conta ain-
da com a parceria da Associação Kalunga 
Mãe e das prefeituras municipais do ter-
ritório. O selo de Indicação Geográfica é 
conferido pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento a produtos ou 
serviços que carregam características úni-
cas graças a seu local de origem. Além de 
diferenciar o produto dos demais, melho-
rando seu acesso ao mercado e impul-
sionando o desenvolvimento regional, o 
reconhecimento proporcionado pelo selo 
protege produtores e consumidores com 
a garantia de origem e qualidade. 

O selo conta com duas modalidades. 
A primeira é a indicação de procedência, 
que é relacionada à tradição e o modo 
como o produto é feito. A segunda moda-
lidade é a denominação de origem, que 
trata do serviço ou produto cujas qualida-
des ou características se devem essencial-
mente ao meio geográfico em que estão 
inseridos.
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EMATER LANÇA PUBLICAÇÃO QUE 
DIVULGA RESULTADOS CONQUISTADOS 
PELA INSTITUIÇÃO EM 2020 E 2021/1

Institucional

Relatório batizado de Emater em Dados mostra que, no período, mais de 18 mil agricultores 
familiares foram atendidos e 14 mil propriedades receberam visita técnica. Números revelam 
missão da Emater pelo aumento da renda e melhoria da qualidade de vida no campo, des-
taca presidente Pedro Leonardo Rezende

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) reuniu infor-
mações sobre os serviços prestados e 
iniciativas operacionalizadas pela ins-
tituição durante o ano de 2020 e o pri-
meiro semestre de 2021 em um único 
relatório, o Emater em Dados. Lança-
do neste mês de abril, a publicação é 
focada nos resultados da Agência tra-
duzidos em informações objetivas de 
cada área de atuação.

Em destaque, o relatório informa 
que mais de 18 mil agricultores fami-
liares foram atendidos pela Emater no 
período e cerca de 14 mil propriedades 
rurais foram visitadas. Ao todo, a edi-
ção contabiliza aproximadamente 40 
mil atendimentos, realizados in loco e 
remotamente.

“Os dados revelam aquilo que já 
tomamos como nossa grande missão: 
a orientação pela geração de emprego, 
aumento da renda e melhoria na qua-
lidade de vida do segmento rural fami-
liar”, declara o presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende.

A liderança destaca que, apesar 

do momento em que o trabalho da en-
tidade foi penalizado pela pandemia, a 
Emater conseguiu entregar excelentes 
resultados e superar as expectativas. 
A publicação mostra que mais de 60 
mil atividades foram realizadas, entre 
dias de campo, capacitações, pales-
tras, reuniões e entrevistas.

“Conseguimos nos reinventar e 
continuar oferecendo apoio ao traba-
lhador do campo, que

também não pôde parar um se-
gundo sequer, em decorrência de seu 
papel primordial na garantia do for-
necimento de alimentos”, acrescenta 
Rezende.

Infraestrutura

O Emater em Dados também traz 
detalhes atualizados sobre a estrutura 
administrativa e física da agência, que 
passou recentemente por uma intensa 
revitalização assegurada pelo Governo 
de Goiás. Foi inaugurado em 2021 o 
Complexo de Inovação Rural, espaço 
que abriga a nova sede administrativa 
da Emater, o Complexo de Laborató-

rios, o Centro de Tecnologia e Capa-
citação (Centrer), a Agroindústria e a 
Estação Experimental Nativas do Cer-
rado.

Conforme discorre o relatório, o 
local é estratégico porque facilita a in-
tegração entre a pesquisa agropecuá-
ria e a assistência técnica e extensão 
rural, aumenta a eficiência de agili-
dade da gestão, oferece maior visibi-
lidade e reconhecimento entre a co-
munidade goiana e possibilita maior 
interação com meio acadêmico, cientí-
fico e técnico, já que está situado den-
tro da área do Campus Samambaia da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Tudo isso com redução de custos, em 
decorrência da melhor adequação dos 
espaços construídos.

Além disso, a revista apresenta 
a máquina administrativa que faz a 
Emater funcionar. O órgão é estrate-
gicamente dividido em 12 Unidades 
Regionais: Caiapó, Estrada de Ferro, 
Planalto, Rio das Antas, Rio dos Bois, 
Rio Paranaíba, Rio Vermelho, Serra da 
Mesa, Sudoeste, Sul, Vale do Paranã e 
Vale do São Patrício.
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As regionais são setorizadas por 
205 Unidades Locais, representando 
atualmente mais de 83% dos municí-
pios goianos. Aqueles que não dispõem 
de escritório local podem solicitar 
atendimento à Emater mais próxima. 
A entidade conta ainda com quatro Es-
tações

Experimentais, dois Campos Ex-
perimentais e uma Unidade Experi-
mental, onde são realizadas pesquisas 
para o desenvolvimento de tecnologias 
que buscam atender as cadeias produ-
tivas da agricultura familiar.

Programas e serviços

O Emater em Dados destaca os 
programas e serviços executados pela 
instituição, como o Programa de Com-

pliance Público (PCP), instituído pelo 
Governo de Goiás, em 2019. A Ema-
ter ocupou em 2020 o 24º lugar no 
Ranking PCP e a 5º posição no Prêmio 
Goiás Mais Transparente. A evolução é 
nítida no ano seguinte, quando a agên-
cia levou o 3º lugar no Ranking PCP 
e no Prêmio Goiás Mais Transparente 
e o 5º lugar em Inovação em Transpa-
rência Pública.

Os resultados do O Agro é Social 
– Gerando Renda e Transformando 
Vidas também foram divulgados. No 
período avaliado, foram realizados 18 
mil eventos voltados para o desenvol-
vimento social, 30 mil famílias domi-
ciliadas no campo beneficiadas, 246 
municípios alcançados e mais de 500 
toneladas de alimentos distribuídos.

Um dos carros-chefes entre os 

serviços da Emater, a elaboração de 
projetos para aquisição de Crédito Ru-
ral ganhou um capítulo na revista. Em 
2020 e no primeiro semestre de 2021, 
a Emater facilitou o aporte de R$ 239 
milhões em propriedades de médio e 
pequeno porte por meio de linhas de 
financiamento. Aproximadamente 2,6 
mil agricultores familiares foram con-
templados.

Além disso, o Emater em Dados 
aponta números referentes a progra-
mas de desenvolvimento sustentável, 
emissões de Declarações de Aptidão 
(DAP) ao Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), acesso à linha de crédito 
Produtor Empreendedor e ações de 
consolidação da cadeia produtiva de 
mandioca.
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QUIRINÓPOLIS RECEBE CURSO 
DE FRUTAS CRISTALIZADAS

Qualificação

Iniciativa busca estimular empreendedorismo e gerar nova alternativa de renda familiar

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) realizou, entre 
os dias 29 de março e 1° de abril, o cur-
so de Frutas Cristalizadas, ministrado 
no município de Quirinópolis (GO). 
A turma reuniu 17 participantes e foi 
organizada pela extensionista da Ema-
ter, Delmaisa Vieira Borges. 

A capacitação foi uma parceria 
entre a agência goiana e Secretária 
Municipal de Promoção e Assistência 
Social de Quirinópolis, ministrada pe-
las extensionistas Rosângela Caparro-
sa e Maria José Chaves. Com o obje-
tivo de desenvolver as habilidades na 

área e melhorar o orçamento familiar, 
a iniciativa foi voltada para os usuá-
rios do Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) do município. 

Célia Félix Gonçalves, cabelei-
reira em Quirinópolis, participou do 
curso e já está trabalhando na produ-
ção de frutas cristalizadas. “Eu sou ca-
beleireira e na pandemia houve uma 
queda muito grande nessa área. Por 
isso, eu estava procurando outra área 
para me aperfeiçoar e gosto muito da 
parte de confeitaria”, explica. Ela sou-
be do curso pelo site da prefeitura e já 
espera novas capacitações.

O coordenador regional da Ema-

ter, Sérgio Martins, ressaltou que a for-
mação impacta também no agronegó-
cio local, agregando valor à agricultura 
familiar. “Nós precisamos fomentar as 
cadeias produtivas, principalmente a 
cadeia produtiva da fruticultura e das 
hortaliças em geral”, disse. 

A secretária municipal de promo-
ção e assistência social e primeira-da-
ma, Geiciane Souza, esteve presente 
na entrega de certificados do curso. 
Ela destacou que a pandemia foi um 
período difícil para muitas famílias e 
que esse é um momento de retomada 
e novas oportunidades para quem de-
seja empreender.
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COM ALTO POTENCIAL PRODUTIVO, BRS 
CAPIAÇU ALIMENTA REBANHO NA SECA

Pesquisa

Variedade de capim é bastante procurada por pecuaristas leiteiros. “A silagem ensacada é 
uma opção de baixo custo, acessível a qualquer produtor e tem durabilidade superior a 12 
meses”, destaca médica veterinária da Emater

Favorita entre os pecuaristas lei-
teiros, o BRS Capiaçu tem sido funda-
mental para produtores de Anápolis, 
município da Região Metropolitana de 
Goiânia, assistidos pela Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater). Com 
a silagem do capim, tem sido possível 
estocar alimento para que o rebanho 
possa se alimentar adequadamente no 
período de entressafra.

“A silagem ensacada é uma opção 
de baixo custo, acessível a qualquer pro-
dutor e tem durabilidade superior a 12 

meses”, explica a médica veterinária da 
Emater, Dulce Pereira Primo. A profis-
sional destaca ainda que o material é 
fácil de ser armazenado, transportado 
e fornecido aos animais. “O produtor 
pode também vender o excedente e as-
sim obter uma renda extra”, acrescenta.

Com quatro alqueires, a proprie-
dade do pecuarista Roberto Augusto 
Monteiro, conta com 40 cabeças de 
gado para a produção de leite. Há cer-
ca de dois anos, o produtor recebeu 
25 mudas de BRS Capiaçu da Emater 
para implantar uma capineira. “Achei 

vantagem. Eu coloco lá no cocho, com 
o capim verde do pasto, as vacas co-
mem e a produção não diminuiu. É 
um excelente capim”, declara.

“A Emater ajudou muito. Plantei 
as mudas, zelei e ficou bom. O BRS 
Capiaçu tem bem mais vitaminas. 
Estou tratando dos bezerros com ele 
puro e os bezerros estão melhorando. 
Isso porque esse capim tem proteína 
boa”, finaliza. Roberto conta que o re-
sultado tem sido tão positivo que ele 
já distribuiu mudas para os produto-
res rurais vizinhos.
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Silagem

Dulce Pereira orienta que o pro-
cesso de silagem do Capiaçu deve ser 
realizado quando o material apresentar 
volume de 18% a 20% de matéria seca. 
Isso acontece entre 90 e 110 dias após a 
rebrota do capim. Ainda segundo a mé-
dica veterinária, o capim a ser ensilado 
precisa ser picado em partículas de 10 a 
15 milímetros, compactado e ensacado 
manual ou mecanicamente.

“A compressão é necessária para 
expulsar a maior quantidade de oxigê-
nio possível, já o saco em que for arma-
zenado é preciso ser cuidadosamente 
fechado para permitir uma boa fermen-
tação”, explica Pereira. Ela revela tam-
bém que, além da silagem ensacada, os 
produtores que a Emater tem atendido 
já estão produzindo e utilizando silo de 
superfície e Capiaçu verde picado no 
cocho.

BRS Capiaçu

A variedade BRS Capiaçu é um clo-
ne de capim-elefante, obtido através de 
um programa de melhoramento condu-
zido pela empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), unidade Gado 
de Leite, em Minas Gerais, no ano de 
2016. 

Com alto rendimento para suple-
mentação volumosa na forma de sila-
gem ou picado verde, chegando a até 
4,20 metros de altura, a cultivar apre-
senta maior produção de matéria seca a 
um menor custo em relação ao milho e 
a cana-de-açúcar, possuindo ainda boa 
tolerância aos períodos de seca.

A silagem do BRS Capiaçu é indica-
da para bovinos de corte, leite e peque-
nos ruminantes, mas também pode ser 
utilizada para a produção de biomassa 
energética devido ao seu elevado poten-
cial de produção (50t/ha/ano). Além 

disso, é ainda bastante responsivo quan-
to ao uso de fertilizantes e irrigação.

Unidades de distribuição

Desde 2020, a Emater vem insta-
lando por Goiás unidades de distribui-
ção de mudas de BRS Capiaçu. Os locais 
são implantados em propriedades assis-
tidas pela entidade e já somam mais de 
160 espaços em todas as regiões do Es-
tado. 

As mudas são distribuídas pela 
Embrapa aos escritórios locais da 
Emater, que por sua vez as destina aos 
produtores interessados em participar 
do projeto, que se tornam agentes da 
rede de Unidades de Multiplicação. O 
propósito é que esses pecuaristas rea-
lizem a doação das mudas para outros 
produtores rurais da região, articulan-
do entre si um sistema de compartilha-
mento da tecnologia.
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PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES EM ESPAÇOS DE 
DECISÃO É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
NO CAMPO, AFIRMA SUPERVISORA DA EMATER

Live

Supervisora de Desenvolvimento Social, Janete Alves, fala da importância da capacitação 
das mulheres do campo para ocupar lugares de gerência

Em live transmitida nesta quar-
ta-feira (13), no canal da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) no YouTube, a supervisora 
de Desenvolvimento Social da Ema-
ter, Janete Alves, falou sobre a impor-
tância da participação feminina para 
o desenvolvimento rural.

As mulheres produtoras, que fa-
zem parte da história da extensão ru-
ral, foram o foco da fala da supervi-
sora, que apresentou a realidade da 
participação feminina em contexto 
nacional e regional. 

Segundo pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), dos 5,07 milhões de estabe-
lecimentos rurais presentes no País, 
4,1 milhões são dirigidos por homens, 
enquanto 947 mil são administrados 
por mulheres. No Centro-Oeste, 6% 

das propriedades são gerenciadas por 
elas.

De acordo com a supervisora, a 
participação das mulheres do campo 
em movimentos sociais é uma manei-
ra de romper com a rígida divisão de 
papéis, com o lugar já predetermina-
do na família e no trabalho, incenti-
vando a população feminina a ocupar 
o espaço no campo político. 

“Muitas vezes, nosso trabalho é 
o responsável para que a extensão ru-
ral entre nas propriedades e comece a 
ganhar corpo. Para que o desenvolvi-
mento ocorra, é a mulher que dá esse 
pontapé”, ressaltou Janete.

A supervisora destacou ainda 
que, nas modalidades de programas 
de incentivo à agricultura familiar, 
como o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), a presença de mu-
lheres cresce a cada ano. Em 2019, 

segundo levantamento da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
a participação feminina chegou a 80% 
em comparação à masculina. 

Ações da Emater

A atuação da Emater no empode-
ramento feminino é contínua, como 
explicou Janete. Por meio de oficinas, 
cursos e campanhas, a agência desen-
volve projetos de segurança alimentar 
e nutricional, saúde familiar, geração 
de renda, associativismo e cooperati-
vismo e empreendedorismo rural. 

“Dezenas de capacitações têm 
sido ministradas, ligadas principal-
mente ao beneficiamento de produtos 
e boas práticas de fabricação, uma vez 
que é notório o envolvimento delas na 
direção de agroindústrias”, salientou 
a supervisora
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GALERIA DA EMATER
Durante um dia inteiro de atendimentos, os técnicos da Emater marcaram presença na edição do Alego Ativa realizada em Novo 
Gama no dia 09 de abril. O programa itinerante da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) é fruto de uma parceria com 
outras entidades públicas e privadas. O público tem a oportunidade de realizar cursos de qualificação, receber atendimento jurídico, 
emitir documentos, fazer exames médicos, cortar o cabelo, e participar de recreação para as crianças e apresentações culturais. 
A Emater recebe os produtores da região, estruturando e coordenando um espaço voltado para os agricultores familiares exporem e 
comercializarem seus produtos. Confira as fotos do evento!
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Notas

O Detran-GO, por meio da Escola Pública 
de Trânsito, realiza ações e palestras edu-
cativas e ministra cursos com o objetivo 
de melhorar a qualidade do trânsito em 
todo o Estado de Goiás. Escolas, empresas 
ou municípios interessados devem enviar 
ofício ao Detran-GO solicitando a presen-
ça da equipe de da Gerência de Educação 
de Trânsito em seu município.
A Escola Pública de Trânsito realiza cur-
sos, ministra palestras, promove ações e 
blitzes educativas com o intuito de sensi-
bilizar pedestres, ciclistas, motociclistas 
e motoristas a adotarem uma postura 
segura e preventiva no trânsito.

E aí, já tirou o seu título 
de eleitor? Se você tem 15 
anos e completa 16 até 2 
de outubro, solicite o seu 
documento. Não esque-
ça: 4 de maio é o últi-
mo dia para solicitar a 
emissão de novos títulos, 
alteração de informações 
cadastrais ou regula-
rização da situação na 
Justiça Eleitoral. Confira 
o passo a passo no site do 
tsejus: www.tse.jus.br

O  Embaixadores 
da Cidadania já 

começou! 
Se você foi se-
lecionado, um 
e-mail foi en-
viado a você. 
Lembre-se de 

checar a caixa 
de spam! Leia as 
instruções e seja 
bem vindo(a) ao 

Embaixadores 
da Cidadania! 
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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

O Morce-GO Vermelho Goiás 
Horror Film Festival chega à 
sua 6ª edição! As inscrições 
para filmes estão abertas até 
15 de abril, gratuitamente, pelo 
site morcegovermelhofestival.
com.br.
O evento será de 26 a 29 de 
maio. Além das mostras com-
petitivas de filmes, o evento 
terá debates com produtores 
audiovisuais.
Esta edição do Morce-GO Ver-
melho conta com apoio do Fun-
do de Arte e Cultura de Goiás!

Mais saúde para os goianos!
O Hospital Estadual Dr. 
Alberto Rassi (HGG), refe-
rência nos serviços de trans-
plantes renais e hepáticos, 
inicia a obra da nova Unida-
de de Transplantes.
Com investimento de R$ 2 
milhões, as novas instalações 
contarão com um total de 32 
novos leitos, sendo 26 para 
rins, fígado e rim/pâncreas, 
e outros seis para transplan-
te de medula óssea.
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