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SEAPA

GALERIA DA EMATER

Os produtores de Santa Rosa participaram de um Dia 
Especial no Campo cheio de conteúdo e troca de in-
formações.  A equipe da Emater ministrou oficinas de 
quitandas e geleias, palestras sobre recuperação de 
pastagem, preservação ambiental e melhoramento gené-
tico e ainda tirou dúvidas que surgiram ao longo do dia. 
 
Uma oportunidade e tanto para incentivar e apoiar a produ-
ção familiar goiana, não é mesmo?
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Doação

O frio chegou em terras 
goianas e a OVG deu largada à 
Campanha Aquecendo Vidas
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Produção

Goiás deve produzir 29,2 
milhões de toneladas de grãos 

na safra 2021/2022
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Turismo

Governo lança editais para 
melhorias da infraestrutura do 

Caminho de Cora Coralina

Página 10

Compliance

Código de Ética foi tema de 
palestra para servidores do 

agro em Goiás
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Podcast

RÁDIO EMATER TRAZ 
NOVIDADES SOBRE O QUEIJO 
CABACINHA

Você conhece o queijo cabacinha? Desde 
janeiro de 2021, ele é reconhecido como Pa-
trimônio Cultural de Goiás, de acordo com a 
sanção da Lei nº 20.963.

A engenheira agrônoma da Emater, Már-
cia Maria de Paula, atua em Mineiros e sabe 
tudo sobre o queijo. Ela foi convidada a falar 
um pouco sobre a muçarela no podcast Rádio 
Emater. A técnica conversou com a jornalista 
Fernanda Garcia sobre essa produção e o tra-
balho para obtenção do selo de Identificação 
Geográfica (IG).
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Mutirão

Seapa, Emater, Ceasa, 
Agrodefesa e Senar levarão 

serviços à população na 
região Oeste de Goiânia
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SEAPA, EMATER, CEASA, AGRODEFESA E SENAR 
LEVARÃO SERVIÇOS À POPULAÇÃO NA REGIÃO 
OESTE DE GOIÂNIA

Mutirão

 Pró-Genética

Emater e ABCZ realizam 
feira na primeira edição do 

Enprogoias
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“A feira Pró-Genética entrega aos produtores locais a oportunidade ímpar de adquirir animais de qualidade, 
com registro genealógico definitivo e exame andrológico positivo, atestando sua qualidade como reprodutor”

Darminda 
Domingos

emater.go.gov.br
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O AGRO NUNCA
ESTEVE TÃO PERTO!
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HÁ 60 EDIÇÕES
COLOCANDO O CAMPO

NA PALMA DA SUA MÃO.
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CÓDIGO DE ÉTICA FOI TEMA DE 
PALESTRA PARA SERVIDORES 
DO AGRO EM GOIÁS

Compliance

Titular a Controladoria-Geral do Estado, Henrique Zilller, destacou os principais pontos do Código de 
Ética e do Programa de Compliance Público do Governo de Goiás em evento realizado na Emater

Durante encontro realizado no 
Centro de Treinamento e Capacitação 
(Centrer) da Emater nesta segunda-
-feira (09/05), o secretário-chefe da 
Controladoria-Geral do Estado, Henri-
que Ziller, disse que a conduta ética no 
serviço público tem de gerar benefícios 
para toda a sociedade, porque pressu-
põe uma gestão baseada nos princípios 
da honestidade, integridade, respeito, 
cordialidade, responsabilidade, agilida-
de, transparência, competência, com-
promisso e empatia.

O encontro intitulado “Prosa do 
Agro” reuniu servidores da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e suas jurisdi-
cionadas – Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater), Agência 
de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) 
e Centrais de Abastecimento de Goiás 
(Ceasa). Para contemplar os servidores 

lotados em outras cidades, a palestra 
também foi disponibilizada pelo canal 
do Youtube da Emater.

Henrique Ziller tratou sobre uma 
série de temáticas de interesse da ad-
ministração pública. “Três valores fun-
damentais do Código de Ética, listados 
no Artigo 2º, incisos I, II e III do Decre-
to 9.837 de 23 de março de 2021, são a 
predominância do atendimento ao in-
teresse público em relação ao interesse 
particular; a boa e regular utilização dos 
recursos públicos com a obtenção dos 
resultados esperados da execução das 
políticas públicas e a promoção da con-
fiança como fundamento das relações de 
trabalho entre os servidores e os demais 
cidadãos”, enfatizou Zilller.

O titular da CGE-Goiás justificou 
que o Código de Ética não é um conjun-
to de normas do que é proibido e do que 
não é, mas uma peça inovadora que traz 
nova perspectiva no trato da coisa públi-

ca pelos servidores. “Antes de ser uma 
lei, o Código de Ética é uma cartilha que 
alinha procedimentos e condutas que 
contribuem para mudar a lógica da de-
confiança para a abordagem da confian-
ça”, asseverou Henrique Ziller. Ele tam-
bém falou da forma democrática como 
foi elaborado o Código de Ética, que teve 
a participação da sociedade em consulta 
pública realizada pela Controladoria.

Ainda em sua palestra, Zilller fez 
esclarecimentos sobre o Programa de 
Compliance do Governo de Goiás, que 
está centrado nos eixos da Ética, Trans-
parência Pública, Responsabilização e 
Gestão de Riscos. “Quando os servido-
res públicos atuam com ética, transpa-
rência e gestão de riscos em todos os 
processos administrativos e operacio-
nais, o Eixo Responsabilização se torna 
praticamente marginal, porque os níveis 
de possíveis desvios serão mínimos”, ar-
gumentou ele.
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Ferramentas de gestão

Na abertura dos trabalhos, o pre-
sidente da Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), Pedro Leonar-
do da Paula Rezende, afirmou que “o 
Programa de Compliance Público e o 
Código de Ética dos Servidores são fer-
ramentas de gestão eficientes para todas 
as áreas, o que pode ser medido pelos 
resultados alcançados em cada um dos 
órgãos. Ele disse ainda que no âmbito 
do órgão que dirige, o balanço das ações 
aponta para o comprometimento de to-
dos os servidores com a transparência, 
com a prática da ética e com resultados 
altamente positivos, como ficou de-
monstrado no balanço social da Emater. 
Pedro Leonardo saudou os participan-
tes e agradeceu pela oportunidade de 
estar recebendo o titular da CGE-Goiás 
e os servidores dos demais órgãos do se-
tor público agrícola.

 O presidente da Agência Goiana de 

Defesa Agropecuária (Agrodefesa), José 
Essado, reforçou a importância do Pro-
grama de Compliance, cujos resultados 
são visíveis em todos os órgãos do Esta-
do. Ele também destacou a importância 
do encontro Prosa do Agro. “Com certe-
za temos muito a aprender sobre ética 
com o secretário-chefe da CGE-Goiás, 
Henrique Ziller, que é uma autoridade 
nas questões da ética e do compliance e 
tem conduzido com maestria o PCP do 
Governo de Goiás, contribuindo muito 
para a implementação do Programa em 
todos os órgãos”, disse Essado.

 O secretário da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Seapa), Tiago 
Mendonça, enalteceu a importância do 
PCP lembrando que todas as questões 
que são riscos na Seapa e nas jurisdicio-
nadas (Emater, Agrodefesa e Ceasa) são 
conhecidos e tratados em consonância 
com as diretrizes do programa. “O PCP 
foi decisivo para a correção de rumos 
em várias áreas, uma contribuição mui-
to valiosa dada pelo secretário Ziller”, 

destacou Mendonça. Sobre ética, o titu-
lar da Seapa ponderou que ela se pro-
cessa em várias vertentes, incluindo até 
mesmo aspectos como saúde mental, 
respeito pelo próximo, ajuda ao outro e 
espírito de colaboração, aspectos funda-
mentais para que o trabalho alcance os 
melhores resultados.

O evento foi organizado conjunta-
mente pela Seapa, Emater, Agrodefesa, 
e Ceasa. O objetivo central foi reforçar 
as ações de internalização do conceito 
de ética e do Programa de Compliance. 
Cerca de 200 servidores participaram 
do evento presencialmente e dezenas 
de outros por meio eletrônico, já que os 
trabalhos foram transmitidos pelo canal 
do Youtube da Emater.

Ao fim dos trabalhos, o gerente de 
Planejamento Institucional da Emater, 
Fabiano Vargas, subiu ao palco para me-
diação de perguntas e esclarecimento de 
dúvidas, tanto dos participantes presen-
tes quanto dos internautas, além de tra-
zer reflexões sobre o tema apresentado.
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SEAPA, EMATER, CEASA, AGRODEFESA E 
SENAR LEVARÃO SERVIÇOS À POPULAÇÃO 
NA REGIÃO OESTE DE GOIÂNIA

Mutirão

Estande do Agro oferecerá informações sobre programas estaduais, demonstrações 
de técnicas agrícolas, ações de educação sanitária, orientações sobre procedimentos 
administrativos e exposições de produtos. Evento será realizado neste sábado (14) e 
domingo (15/5) no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia

O Mutirão do Governo de Goiás de-
sembarcará, neste fim de semana, na Re-
gião Oeste de Goiânia. A Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) parti-
cipará ao lado da Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
Agência de Defesa Agropecuária (Agro-
defesa) e Centrais de Abastecimento de 
Goiás (Ceasa). O evento será realizado 
neste sábado (14) e domingo (15/5), le-
vando serviços à população. O Estante do 
Agro terá ainda a participação do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar 
Goiás).

Juntos, os parceiros do setor agro-
pecuário oferecerão informações sobre 
programas estaduais, demonstrações so-
bre cultivo e produção de alimentos em 
pequenos espaços (açúcar mascavo, me-
lado, rapadura, horta urbana, aquapo-
nia, hidroponia e mandioca), exposições 
de mudas e sementes de plantas nativas 
e medicinais, plantões para tirar dúvidas 
sobre técnicas agrícolas, ações de educa-

ção sanitária, orientações sobre procedi-
mentos administrativos e cadastramento 
de interesse para cursos.

Para o presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, esta 5ª edição do Mu-
tirão reafirma o compromisso do Governo 
de Goiás em atender a todos os goianos. 
“Mobilizamos todas as equipes do agro a 
participarem conjuntamente do Mutirão 
com plantão técnico e demonstrações de 
ações que podem ser realizadas de manei-
ra simples, como é o caso da aquaponia. 
Além disso, mostramos à população um 
pouco do que vem sendo desenvolvido 
pela Emater, que está sempre de portas 
abertas para receber o cidadão”, destaca.

No mesmo sentido, o secretário de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça, considera que “o Mu-
tirão do Governo de Goiás é sempre uma 
oportunidade especial de contato direto 
com o público. Hora de mostrar que o Es-
tado não é uma coisa abstrata e inatingí-
vel. Pelo contrário, é muito concreto e se 
importa com as pessoas, sobretudo as que 

mais precisam”, avalia o titular da Seapa, 
Tiago Mendonça. “O sucesso das outras 
quatro edições já mostrou o acerto da ini-
ciativa. Estaremos lá, firmes e fortes, ao 
lado dos demais órgãos do Governo de 
Goiás, para atender o maior número pos-
sível de pessoas e fazer desta nova edição 
um grande sucesso também”, completa o 
secretário.

Em sua quinta edição, o Mutirão 
do Governo de Goiás reunirá novamen-
te órgãos estaduais e municipais. Além 
de secretarias e agências do Governo de 
Goiás, haverá estandes do Tribunal de 
Justiça de Goiás, Ministério Público Es-
tadual, Defensoria Pública, Prefeitura de 
Goiânia, Câmara Municipal de Goiânia, 
Saneago, Enel, Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) e outras entidades. 
Entre os principais serviços oferecidos 
estarão atendimentos oftalmológicos, re-
alização de exames, cadastramento para 
programas sociais, intermediação de va-
gas de trabalho e atividades recreativas 
para crianças.
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EMATER E ABCZ REALIZAM FEIRA NA 
PRIMEIRA EDIÇÃO DO ENPROGOIAS

Pró-Genética

Evento, realizado na Cidade de Goiás, levou novas tecnologias a pecuaristas, com comercialização 
de touros puros de origem e realização de palestras sobre genética e técnicas para produção de 
bovinos

O Governo de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), e a Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ) realizaram, no 
dia 13 de maio, mais uma edição da feira 
do Programa de Melhoria da Qualidade 
Genética do Rebanho Bovino Brasileiro 
(Pró-Genética). A feira Pró-Genética ocor-
reu durante o primeiro Encontro de Pro-
dutores Rurais da Cidade de Goiás (Enpro-
goiás). A programação, realizada durante 
todo o dia, contou com exposição de touros 
puros de origem (PO) e palestras relacio-
nadas ao setor.

A Pró-Genética, que tem como obje-
tivo realizar a venda de touros PO, é orga-
nizada pela Emater, com coordenação da 
assessora técnica Ana Kassia de Oliveira, e 
conta com o suporte da Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento (Seapa). A ABCZ é encarregada pela 
parte de comercialização dos animais. A 
feira também contou com o apoio do Sin-
dicato Rural e demais parceiros da Cidade 
de Goiás que disponibilizaram o parque 
Agropecuário Vale da Serra para realização 
da feira Pró-Genética.

A mobilizadora do evento na cidade 
de Goiás, Darminda Domingos, médica ve-
terinária da Emater, comentou que a feira 
Pró-Genética entrega aos produtores locais 
a oportunidade ímpar de adquirir animais 
de qualidade, com registro genealógico de-
finitivo, exame andrológico positivo ates-
tando sua qualidade como reprodutor. Ou-
tro benefício apontado pela veterinária é a 
negociação, pois a feira permite que seja 
direta, entre vendedor (criadores de zebu) 
e compradores (produtores rurais), onde 
não possui comissões de venda. Enfatizou 
ainda que a feira promove uma grande fa-

cilidade para comercialização de touros 
PO, além de promover o melhoramento 
genético do rebanho do município e região.

Comercialização

Durante a feira, foram ofertados 30 
touros PO de raças zebuínas, Nelore, Ta-
bapuã e Sindi. São animais de excelente 
qualidade, com exame andrológico positi-
vo, registro definitivo, idade até 40 meses, 
comprovação de peso mínimo de acordo 
com a raça e idade, exame negativo para 
brucelose e tuberculose.

A comercialização é direta entre cria-
dores das raças melhoradas e produtores 
rurais que desejam adquirir touro PO, 
não havendo porcentagem de comissão de 
venda no valor do touro comercializado. O 
valor sugerido de comercialização fica en-
tre 40 a 60@ do boi gordo.
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GALERIA DA EMATER
Os produtores de Santa Rosa participaram de um Dia Especial no Campo cheio de conteúdo e troca de informações.  
A equipe da Emater ministrou oficinas de quitandas e geleias, palestras sobre recuperação de pastagem, preservação 
ambiental e melhoramento genético e ainda tirou dúvidas que surgiram ao longo do dia. Uma oportunidade e tanto 

para incentivar e apoiar a produção familiar goiana, não é mesmo?
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Saiu Na Mídia

Você conhece o queijo cabaci-
nha? Desde janeiro de 2021, ele é re-
conhecido como Patrimônio Cultural 
de Goiás, de acordo com a sanção da 
Lei nº 20.963.

A engenheira agrônoma da Ema-
ter, Márcia Maria de Paula, atua em 
Mineiros e sabe tudo sobre o queijo. 
Ela foi convidada a falar um pouco 
sobre a muçarela no podcast Rádio 
Emater. A técnica conversou com a 
jornalista Fernanda Garcia sobre essa 
produção e o trabalho para obtenção 
do selo de Identificação Geográfica 
(IG).

O cabacinha é um dos queijos 
com maior destaque em Goiás, sendo 
produzido por mais de 500 agriculto-
res familiares. Isso porque a muçare-
la de origem italiana virou tradição e 
faz parte da cultura de diversos muni-
cípios do Sudoeste goiano, como Mi-
neiros, Santa Rita do Araguaia, Porte-
lândia, Doverlândia e Perolândia.

O reconhecimento como Patri-
mônio Cultural é um importante pas-
so para a obtenção do selo de Identifi-
cação Geográfica (IG), conferido pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) a produtos ou 
serviços que carregam características 
únicas graças a seu local de origem. 
Esse trabalho de IG já vem sendo rea-
lizado há mais de 10 anos, estando em 
sua reta final.

Para saber tudo sobre o queijo 
cabacinha e entender um pouco mais 
sobre o trabalho de Indicação Geo-
gráfica, ouça a edição #7 o podcast da 
Emater.

Para ouvir, basta acessar a 
página na plataforma do Spotify.

RÁDIO EMATER TRAZ 
NOVIDADES SOBRE O 
QUEIJO CABACINHA

Podcast

https://open.spotify.com/episode/6HDz5TLRudZukuMyNCLWUl?go=1&sp_cid=f57ed01ba3eb5331844215f933920556&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
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Notas
O frio já está chegando em 
terras goianas e a @ovg.org.
br deu largada à Campanha 
Aquecendo Vidas 2022. O ob-
jetivo é arrecadar agasalhos 
e cobertores para pessoas em 
situação de rua e vulnerabilida-
de social. Para complementar 
a ação, vamos distribuir 70 mil 
cobertores novinhos para aque-
cer quem mais precisa, nos 246 
municípios goianos. Confira os 
pontos de arrecadação e faça 
parte dessa corrente do bem.

A produção goiana de grãos deve registrar 29,2 
milhões de toneladas na safra 2021/2022. Di-

vulgado nesta quinta-feira (12/5) pela Conab, o 
8º Levantamento da Safra de Grãos 2021/2022 
aponta um crescimento de 18,8%, em relação à 
safra 2020/2021 e coloca Goiás como terceiro 

maior produtor nacional de grãos, entre todos os 
Estados e o Distrito Federal. A área plantada deve 

aumentar 2,3% e a produtividade média, 16,1%.
A soja e o milho possuem a maior contribuição 

para o bom desempenho de Goiás na safra atual. 
De acordo com a Conab, a estimativa é de produ-
ção de 16,0 milhões de toneladas de soja nesta sa-

fra e crescimento de 10,2% em comparação com a 
safra anterior

Goiás é bonito demais e nosso turismo ala-
vanca a cada dia! E para melhorar ainda 
mais, abrimos licitação para contratação de 
empresa que fará a estruturação da rampa 
de voo livre no Parque Estadual da Serra de 
Jaraguá.
Só nesta obra da trilha do Caminho de Cora 
Coralina investiremos mais de R$ 722 mil.
A licitação, na modalidade tomada de preço, 
será realizada em 17 de maio, às 9 horas. 
Para conferir os editais e anexos, basta aces-
sar o site da @goiasturismo, comparecer 
na sede da Agência ou solicitar os documen-
tos pelo e-mail:
cpl1@goiasturismo.go.gov.br.
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