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GOVERNO DE GOIÁS PARTICIPA DA EXPOANA 
2022 COM ORIENTAÇÕES E PALESTRAS 
PARA PRODUTORES RURAIS 

Evento

Estande do Governo de Goiás reúne Seapa, Emater e Agrodefesa, oferecendo informações sobre 
programas estaduais, orientações técnicas e demonstrações 

O Governo de Goiás, por meio da Se-
cretaria de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Seapa), da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e 
da Agência Goiana de Defesa Agropecuá-
ria (Agrodefesa), participa da 63ª Exposi-
ção Agropecuária de Anápolis (Expoana). 
A abertura oficial do evento, ocorreu na 
última quarta-feira (4/5) e a programação 
segue até domingo (8/5), com feirão agro, 
palestras, cursos, rodadas de negócios, 
demonstrações técnicas, shows e rodeio.

Seapa, Emater e Agrodefesa estão 
juntas no Estande do Governo de Goiás. 
Ali o público vai encontrar informações 
sobre programas estaduais, orientações 
técnicas e demonstrações. “A Expoana é 
um dos maiores e mais tradicionais even-
tos agropecuários do Estado. O Governo 
de Goiás não poderia ficar de fora neste 
retorno do público ao Parque de Exposi-
ções de Anápolis. Teremos equipes à dis-
posição do público tirar dúvidas técnicas 
e fornecer informações sobre os nossos 

programas. Vamos nos encontrar, trocar 
experiências e ajudar a fortalecer o agro-
negócio goiano”, diz o secretário estadual 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça.

Ainda dentro da agenda da Exposi-
ção, equipes da Emater ministraram pa-
lestras no Auditório Tatersal do Parque de 
Exposições Agropecuárias de Anápolis. A 
primeira delas ocorreu na última terça-
-feira (3/5), às 20 horas. Fernando Coe-
lho falou sobre “Manejo e recuperação de 
pastagem”. Nesta quinta-feira (5/8), às 
18 horas, Dulce Pereira abordará o “BRS 
Capiaçu: Volumoso de baixo custo e bom 
valor para a pecuária”. No mesmo dia, às 
20 horas, Géssyca Neves explicará a “In-
fluência genética na qualidade da carne 
bovina”. Na sexta-feira (6/5), às 20 horas, 
Álvaro Gonçalo detalhará o tema “Agri-
cultura orgânica: semeando sustentabili-
dade”.

“A Emater estará presente na Expo-
ana com estande próprio, onde são ofe-
recidas orientações técnicas e demons-

trações sobre as iniciativas voltadas ao 
produtor familiar de Goiás. Além disso, 
nossos técnicos realizarão uma série de 
palestras com temas atuais e de interesse 
do produtor familiar. Esta é uma oportu-
nidade de nos aproximarmos ainda mais 
dos agricultores familiares goianos, que 
são o público-alvo da Agência, com o ob-
jetivo de apresentar e esclarecer dúvidas 
referentes aos projetos que desenvolve-
mos, que são voltados especialmente para 
eles”, comenta o presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende.

A 63ª Exposição Agropecuária de 
Anápolis também tem o apoio da Prefei-
tura de Anápolis, do Sebrae Goiás, do Si-
coob e do Sistema Faeg/Senar. O evento 
segue até domingo (8/5), com benefício 
de entrada solidária para o visitante: na 
quarta e na quinta, o ingresso é um quilo 
de alimento não-perecível; na sexta, dois 
quilos de alimentos não-perecíveis; no sá-
bado, haverá cobrança de ingresso no va-
lor de R$ 50, mas quem levar um quilo de 
alimento não perecível pagará meia.
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GOVERNO DE GOIÁS  VIABILIZA  ACESSO À ÁGUA 
PARA A PRODUÇÃO RURAL SUSTENTÁVEL NA 
BACIA DO PIANCÓ, EM ANÁPOLIS

Outorgas

Evento integrou as ações de gerenciamento da bacia. Semad e Seapa também deram orientações 
sobre acesso à agua, conservação de solo e eficiência hídrica na agropecuária

O Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semad) 
e da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), e ain-
da com a participação da Agência Nacio-
nal de Águas e Saneamento Básico (ANA), 
entregou 53 outorgas a produtores rurais 
da Bacia do Ribeirão Piancó, em Anápolis, 
na última terça-feira (3/5). O evento de-
nominado “Acesso à água para a Produção 
Rural Sustentável na Bacia do Ribeirão 
Piancó” ocorreu às 16 horas, no Auditório 
Tatersal do Parque de Exposições Agrope-
cuárias, e fez parte da programação da 63ª 
Exposição Agropecuária de Anápolis (Ex-
poana).

A iniciativa integrou a série de ações 
que vem sendo desenvolvidas pelo Gover-
no de Goiás, desde 2019, para aprimorar a 
gestão das bacias do Rio Meia Ponte e do 
Ribeirão Piancó. Em 2021, o Decreto Esta-
dual nº 9.872 estabeleceu prioridades para 
o uso da água e atribuiu responsabilidades 
aos entes parceiros com o objetivo de ge-
renciar o risco de emergência hídrica nas 

duas bacias. À Seapa, coube “implementar 
medidas de apoio e orientação aos agricul-
tores, visando a melhoria da eficiência de 
uso da água nas atividades agropecuárias”.

“Intensificamos as ações de orienta-
ção, como reuniões, palestras e visitas. O 
foco foi tirar dúvidas dos produtores sobre 
boas práticas de conservação do solo e sis-
temas de irrigação mais adequados e efi-
cientes para cada atividade agropecuária”, 
explica o secretário estadual de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, Tiago Men-
donça. De acordo com ele, o trabalho foi 
desenvolvido em parceria com a Semad, 
a Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), os sindicatos rurais e as prefei-
turas municipais.

Durante o evento, a titular da Semad, 
Andréa Vulcanis, fez a entrega de 53 ou-
torgas de uso de água a produtores da re-
gião. A secretária reitera a importância das 
discussões acerca das políticas públicas de 
gestão dos recursos hídricos. E ressaltou o 
diálogo permanente, “que desde o ano de 
2019 tem ouvido e priorizado a população, 

sociedade civil organizada, entidades, se-
tores empresariais e ambientalistas quan-
do da tomada de decisões afetas à proteção 
do meio ambiente, bem como àquelas que 
impactam direta e indiretamente a econo-
mia do Estado”.

Equipes da Semad estiveram presen-
tes no evento para atender produtores ru-
rais e esclarecer dúvidas sobre o acesso à 
agua na Bacia do Ribeirão Piancó. Geren-
te de Agricultura Irrigada da Seapa, Vitor 
Hugo Antunes fez uma palestra sobre efi-
ciência hídrica na produção agropecuária. 
Também estiveram à disposição dos pro-
dutores a gerente de Infraestrutura Rural, 
Claudia Nogueira, e o engenheiro agrôno-
mo e técnico em Gestão Pública da Seapa, 
Alisson Ferreira, bem como o superinten-
dente de Engenharia Agrícola e Desnvolvi-
mento Social da Seapa, José Ricardo Cai-
xeta Ramos.

O evento “Acesso à água para a Pro-
dução Rural Sustentável na Bacia do Ri-
beirão Piancó” teve o apoio do Sistema 
Faeg/Senar, da Prefeitura de Anápolis e 
do Sindicato Rural de Anápolis.
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SECRETÁRIO DIZ QUE SUSPENSÃO DA 
VACINAÇÃO A PARTIR DE 2023 VAI ABRIR 
NOVOS MERCADOS PARA CARNE GOIANA

Aftosa

Primeira etapa da imunização segue até 31 de maio, com a meta de atingir 11 milhões de bovinos 
e bubalinos em Goiás 

O Governo de Goiás realizou, nesta 
quinta-feira (5/5), em Ceres, a abertura ofi-
cial da campanha de vacinação contra fe-
bre aftosa e raiva. Até o dia 31 de maio, 11 
milhões de animais devem ser imunizados 
contra aftosa, conforme estabelecido na 
Portaria nº 192/2022 da Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), ga-
rantindo a sanidade dos rebanhos. O gover-
nador Ronaldo Caiado participou do even-
to no Instituto Federal Goiano (IF Goiano) 
- Campus Ceres, ao lado do secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tia-
go Mendonça, do presidente da Agrodefesa, 
José Essado Neto, e outras autoridades.

Nesta primeira etapa, a vacina biva-
lente contra a aftosa, na dosagem de 2 ml, 
deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de 
zero a 24 meses em todo território goiano. A 
próxima fase, que contemplará outras ida-
des, ocorrerá no mês de novembro. Caiado 
espera que a imunização do penúltimo mês 
do ano seja a derradeira em Goiás. “Se não 
fosse a pandemia, já estaríamos livres. Peço 
que os produtores rurais se conscientizem 
sobre a importância das vacinas. Temos que 
cuidar para manter o controle”, salientou o 
chefe do Executivo Estadual.

A partir do ano que vem, a aplica-
ção de doses contra a aftosa não será mais 
obrigatória em Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito San-

to, Tocantins e Distrito Federal. Anunciada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), a suspensão da 
campanha faz parte do projeto de amplia-
ção de zonas livres da doença sem vacinação 
no país. O último registrado em Goiás foi no 
ano de 1995. A meta é que o Brasil se torne 
totalmente livre do vírus sem imunização 
até 2026.

Já a vacinação contra raiva continua 
sendo obrigatória, visto que 121 municípios 
goianos estão em situação de alto risco para 
a doença. A meta em 2022 é vacinar cerca 
de 6 milhões de animais. A ação abrange 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, asini-
nos, caprinos e ovinos de zero a 12 meses.

O prazo para declarar a vacinação do 
rebanho nesta primeira etapa começou no 
último dia 1º de maio e segue até 7 de ju-
nho. Os pecuaristas precisam declarar to-
dos os animais existentes nas propriedades, 
mesmo os não imunizados. O envio dessas 
informações é essencial para garantir o con-
trole e a segurança da pecuária goiana.

Durante o evento, o secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça, lembrou que muitos 
compradores externos evitavam a carne 
goiana justamente por ainda estar subme-
tida à obrigatoriedade da vacina contra fe-
bre aftosa. “A suspensão da vacinação vai 
beneficiar pequenos, médios e grandes pe-

cuaristas porque vai abrir novos mercados 
para o produto de Goiás”, analisou. Men-
donça destacou ainda que a abertura da 
campanha em Ceres simboliza o empenho 
do Governo de Goiás em acelerar o desen-
volvimento das regiões Norte e Nordeste 
do Estado.

Já o presidente da Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária (Agrodefesa), José 
Essado Neto, elogiou o trabalho da equipe 
do órgão para manter em alto nível a ava-
liação de Goiás junto ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
“Com apoio do governador, do secretário 
e de parceiros públicos e privados, conse-
guimos enquadrar Goiás nos criterios do 
Mapa e chegar a esta condição de ficar livre 
da vacinação a partir de 2023”, destacou. 
Segundo ele, a Agrodefesa cresceu e apri-
morou processos nos últimos três anos. 
“Exportamos tecnologia hoje”, pontuou.

Estiveram ao lado do governador na 
agenda em Ceres também o vice-prefeito 
do município, Dino Ayres; a primeira-da-
ma da cidade e secretária municipal de De-
senvolvimento Social, Lucelma Florisbelo; 
o ex-prefeito de Trinade, Jânio Darrot; o 
diretor-geral substituto do Instituto Fede-
ral Goiano (IF Goiano), Hamilton Mendes 
da Cunha; o deputado estadual Talles Bar-
reto e superintendente federal da agricul-
tura em Goiás, José Eduardo França.
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PROSA DO AGRO ABORDA 
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Compliance

Henrique Ziller, chefe da Controladoria Geral do Estado, realiza palestra na Emater para comentar 
o Código de Ética e o Programa de Compliance

A Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa) e suas 
jurisdicionadas – Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), Agência de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa) e Centrais de 
Abastecimento de Goiás (Ceasa) -, realizam 
em conjunto a 1ª edição do Prosa do Agro, 
evento que visa abordar entre os servidores 
diferentes conceitos relacionados ao Pro-
grama Estadual de Compliance Público.

Esta primeira edição será realizada 
no dia 09/05 (segunda-feira), às 15 horas, 
no auditório do Centro de Tecnologia e Ca-
pacitação da Emater (Centrer). O chefe da 
Controladoria Geral do Estado (CGE), Hen-
rique Ziller, é o convidado para palestrar so-
bre o Código de Ética do Estado de Goiás.

O presidente da Emater, Pedro Leo-
nardo Rezende, comenta que essa ação faz 
parte da série de iniciativas que a Emater 
tem realizado com o objetivo de internalizar 
conceitos importantes para a boa execução 
do serviço público. “Desde de 2019, por de-
terminação do Governo de Goiás, temos 
nos adequado às políticas de compliance 
que padronizam as ações e reforçam a ética, 
transparência, responsabilização e gestão de 
riscos durante os processos internos e exter-
nos. A Emater instituiu um Comitê Setorial 
e uma Secretaria Executiva para garantir a 
boa aplicação do Programa de Compliance 
na Agência, percebendo a adesão de todos 
os servidores”, comemora.

Tiago Mendonça, secretário estadual 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) reforça o comprometimento do Go-
verno Estadual com a temática. “O Dr. Hen-
rique Ziller é uma das maiores autoridades 
nacionais em ética e compliance público, e 
este encontro com ele é uma oportunidade 
como poucas para atualizar conceitos, reci-
clar conhecimentos e tirar dúvidas. A Seapa 
e nossas jurisdicionadas Agrodefesa, Ceasa 
e Emater têm feito um grande trabalho para 
alcançar os mais altos padrões de ética e 
compliance no Serviço Público. Somos refe-
rências em transparência. Então vai ser um 
grande momento de troca de experiências.”

Compliance

As ações de internacionalização do 
conceito de ética fazem parte do o Programa 
de Compliance Público do Poder Executivo 
do Estado de Goiás (PCP), instituído em 19 
de fevereiro de 2019, por meio do Decre-
to nº 9.406/2019. O PCP é definido como 
o conjunto de procedimentos e estruturas 
destinados a assegurar a conformidade dos 
atos de gestão com padrões morais e legais, 
bem como garantir o alcance dos resultados 
das políticas públicas e a satisfação dos ci-
dadãos. O PCP, cuja participação é obriga-
tória para os entes da administração direta e 
indireta, é composto por quatro eixos prio-
ritários: Eixo I – Ética, Eixo II – Transpa-
rência, Eixo III – Responsabilização e Eixo 

IV – Gestão de Riscos.
O diretor-presidente da Ceasa, Jadir 

Lopes de Oliveira, destaca que as Centrais 
de Abastecimento de Goiás têm percebido 
uma evolução de gestão desde a implemen-
tação do Programa. “O Programa de Com-
pliance do Governo acabou por estabelecer 
na Ceasa um padrão de excelência, qualida-
de e lisura. Desde nossa primeira participa-
ção, os servidores da Ceasa vêm se empe-
nhando para acompanhar os preceitos do 
programa. Conseguimos ver alguns resulta-
dos positivos e isso nos motiva a fazer cada 
vez melhor.”

Já o presidente da Agrodefesa, José 
Essado, considera que “o objetivo do evento 
é mostrar a relevância da Ética no âmbito da 
administração pública, com base nos prin-
cípios da moralidade, probidade, imparcia-
lidade, transparência e eficácia nas ações e 
procedimentos operacionais voltados ao 
atendimento das demandas da população.”

O encontro Prosa do Agro tem o intui-
to de reforçar os conceitos de ética entre os 
servidores e promover um diálogo e troca de 
conhecimentos entre as pastas que tratam 
da agricultura, pecuária e abastecimento 
no Estado de Goiás. Para os servidores que 
não forem lotados na cidade de Goiânia ou 
não puderem participar presencialmente, o 
encontro será transmitido ao vivo pelo ca-
nal do YouTube da Emater. Além disso, ele 
será gravado e disponibilizado para acesso 
posterior.
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Notas

Atingimos 5 mil contratações de 
alunos com o programa Aprendiz 
do Futuro!
Após a admissão, os jovens rece-
bem um tablet com internet para 
cursos de formação, uniformes, 
direito a salário, férias, décimo 
terceiro, vale alimentação, vale 
transporte e seguro de vida.
Sabemos que uma oportunidade 
pode mudar todo um futuro e esta 
é a chance de garantir a capaci-
tação e inserção de milhares de 
jovens no mercado de trabalho.

Pode comemorar, produtor rural goiano. 
A partir de 2023, a vacinação contra a 
febre aftosa não será mais obrigatória!
 Mais uma vez saímos na frente, cum-
prindo todas as metas estabelecidas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e estamos fazen-
do de Goiás uma zona livre da doença.
Mas vale lembrar que a campanha deste 
ano está mantida. A primeira etapa 
começou no último dia 1º e segue até o 
dia 31 de maio. Para garantir a suspen-
são da vacinação para o ano que vem, é 
essencial que você, pecuarista, imunize o 
seu rebanho.

Estamos investindo perma-
nentemente para oferecer um 

atendimento de excelência 
ao cidadão. Em apenas um 

ano, aplicamos mais de R$ 5 
milhões em reforma e aqui-

sição de novos mobiliários 
para os Vapt Vupts de todas 
as regiões do Estado. Desde 

abril de 2021, 10 unidades já 
foram entregues à população 

completamente reformadas 
e outras quatro estão com 

reforma em andamento.
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