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“Hoje, 175 mil empregos, entre diretos e indiretos,  são
gerados em toda a cadeia do setor mineral goiano”Secretário de Indústria, 

Comércio e Serviços de Goiás

Joel Sant’Anna Braga
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Após 70 anos, cidade de Goiás 
volta a ter cavalhadas
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Ajuda

Expresso Balcão chega a 15 
municípios do interior de 

Goiás

Página 11

FCO Rural

Aprovados R$113 milhões em 
financiamentos em Goiás
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Live

ANÁLISE DO SOLO É ESSENCIAL 
PARA UMA BOA CULTURA DE 
MANDIOCA, APONTA PROFISSIONAL 
DA EMATER

Em live transmitida nesta quarta-feira (18), 
no canal da Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater) no YouTube, o técnico agro-
pecuário, Daniel Pereira, trouxe informações 
sobre as características da mandioca produ-
zida em Goiás e sua importância econômica 
para o Estado.
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CONFIRA AS PARCIAIS DE 
TEMPERATURA NO ESTADO DE 
GOIÁS NA PRÓXIMA SEMANA!

Min 8o • Máx. 22o 

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) marcou presença na 19ª 
edição da Agro Centro-Oeste Familiar (Acof), realizada no 
Campus Ceres do Instituto Federal Goiano (IF Goiano). 
O evento reuniu mais de 50 parceiros que desenvolvem 
atividades voltadas à produção familiar goiana. A Emater 
levou estande ao evento, juntamente com a Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), onde os 
produtores serão atendidos por técnicos das instituições. 
Confira os registros da Acof!

emater.go.gov.br
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MINERAÇÃO, A FORÇA 
QUE MOVE A ECONOMIA 
DE GOIÁS

Artigo

Na SIC, Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Serviços de Goiás trabalhamos 
com várias ações para alavancar negócios, 
aumentar a competitividade dos nossos 
produtos goianos, promover a atração de 
investimentos e de empresas para o Esta-
do, além de incentivar o empreendedoris-
mo, seja do pequeno ao grande industrial. E 
uma das nossas principais frentes é a ‘Mine-
ração’ que, desde o princípio, o nosso solo é 
valorizado como grande vetor para o cresci-
mento do Estado.

A Mineração foi a base para a forma-
ção do nosso Estado e deu início à nossa 
economia quando, em 1727, Bartolomeu 
Bueno da Silva, o “Anhanguera”, encontrou 
ouro às margens do Rio Vermelho e fundou 
o Arraial de Sant’anna. Hoje, ela é ativida-
de que destaca Goiás no Brasil e no mundo 
por nossas riquezas naturais, como o ouro, 
o fosfato, o níquel, o cobre e o nióbio, entre 
tantos outros.

Com sua importância ainda desco-
nhecida da maioria das pessoas, que não 
associa sua utilidade no dia a dia, a Minera-
ção é considerada a indústria das indústrias. 
Isso se dá porque temos atividade mineral 
em tudo ao nosso redor: nos alimentos, em 
nossos celulares, nas roupas que vestimos, 
nos aviões nos céus, em tudo há a necessi-
dade da matéria-prima mineral. Além dis-
so, a mineração tem importância significa-

tiva no desenvolvimento econômico e social 
das comunidades onde as mineradoras se 
instalam. Hoje, 175 mil empregos, entre 
diretos e indiretos,  são gerados em toda a 
cadeia do setor mineral goiano, bem como o 
aumento direto nas receitas dos municípios 
onde estão instaladas as indústrias. 

E é através da nossa política de desen-
volvimento do setor que Goiás tem sido um 
dos principais focos para novos investimen-
tos de empresas do setor da Mineração. Isso 
acontece porque estamos assumindo um 
protagonismo fundamental no contexto 
mineral com investimentos do Governo de 
Goiás em pesquisa de mineração e conheci-
mento geológico para mapear nosso poten-
cial de exploração de jazidas e minérios. 

Recentemente, o Governo de Goi-
ás viabilizou R$ 700 mil junto à SUDECO 
para mapear essas novas oportunidades do 
setor e lançaremos neste mês o Plano Goia-
no de Mineração, na Feira da Indústria da 
Mineração (BRASMIN), que será sediada 
em Goiânia, entre os dias 24 e 26 de maio. 
Outra notícia que mostra que Goiás está no 
caminho certo para fortalecer esse segmen-
to são os investimentos que as mineradoras 
Hochschild Mining e Anglo American e ou-
tras empresas farão no Estado, cerca de R$ 
4 bilhões, nas cidades de Mara Rosa, Nique-
lândia, Barro Alto, Minaçu, Catalão, Montes 
Claros de Goiás. 

Joel de Sant’Anna Braga 
Secretário de Indústria, Comércio

e Serviços de Goiás

Fonte: Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado 
de Goiás (CIMEHGO) da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad)

TEMPO EM 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 APRESENTA BALANÇO 
DE ATIVIDADES DE 2021

Transparência

Divulgados nas Câmaras Municipais de Goiás, relatórios exibem atividades realizadas por meio do 
convênio entre a Agência Goiana e cada município

Profissionais da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) apre-
sentaram, nos meses de março e abril, o 
relatório de atividades executadas pela 
agência em 2021. As apresentações fo-
ram referentes aos municípios de Dio-
rama, Jaupaci, Ivolândia, Jussara, Fa-
zenda Nova, Abadia de Goiás e Alexânia.

O encontro faz parte da prestação 
de contas anual referente ao convênio 
entre a Emater e os municípios goianos, 
que são parceiros no desenvolvimento 
de atividades voltadas ao fortalecimen-
to das cadeias produtivas da agricultura 
familiar.

Diorama

A Unidade Local da Emater sedia-
da em Diorama desenvolve atividades 
também nos municípios de Montes Cla-

ros e Iporá. O relatório foi apresentado 
no dia 10 de março pelo técnico Renato 
Slepicka. O escritório atende 19 comu-
nidades/assentamentos da região e ela-
borou 43 projetos de crédito rural em 
2021, entre Investimentos e Custeios 
Pecuário, em um total de R$ 4.862.600.

Dentre as principais atividades de-
senvolvidas pela Emater, em parceria 
com a Prefeitura Municipal por meio da 
Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, estão a organização de 
associativismo e cooperativismo, a bo-
vinocultura, pastagens, apicultura, pis-
cicultura, a agricultura de milho, arroz 
e hortaliças e projetos de Crédito Rural.

“Desde 2005, Diorama mantém 
um convênio com a Emater, que tem 
sido muito importante para nossa re-
gião”, destaca o prefeito do município, 
Altamiro José de Lima, que esteve pre-
sente na apresentação. “Com o Renato, 

estamos avançando muito na questão 
do crédito rural, ajudando o produtor 
com a documentação e acesso aos crédi-
tos, importante para movimentar a eco-
nomia do município”, completa.

Joaquim José de Rocha Neto, téc-
nico no município de Jaupaci apresen-
tou o relatório no dia 14 de março. A 
unidade atende nove comunidades ru-
rais da região, além do público urbano 
do município e do assentamento Nossa 
Senhora de Fátima, em Fazenda Nova.

Em 2021, a unidade realizou 192 
atendimentos, elaborando sete projetos 
de crédito rural. A bovinocultura de lei-
te e de corte, avicultura, piscicultura e 
as lavouras de soja, milho e mandioca 
estão entre as principais atividades re-
alizadas. 

Em dezembro, em parceria com a 
Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG), com a Secretaria de Estado de 
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) e com o Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), a unidade realizou a en-
trega de 34 cestas básicas às famílias em 
vulnerabilidade social do assentamento 
Garça Branca.

Ivolândia

A Unidade Local de Ivolândia de-
senvolve atividades também nos dis-
tritos de Perolândia e de Campolândia, 
além de oito comunidades rurais da re-
gião. O relatório da unidade foi apresen-
tado pelo técnico Haroldo Miguel Do-
mingues, no dia 17 de março.

Com um total de 395 atendimentos 
e 5 projetos de crédito rural elaborados, 
o escritório Ivolândia desenvolveu suas 
principais atividades na elaboração da 
Declaração de Aptidão ao Pronaf para 
produtores, na correção e adubação de 
solos, trabalho para o aproveitamento 
de cursos d’água e na bovinocultura de 
corte e leite.

Jussara

Em Jussara, o relatório foi apresen-
tado pela técnica Melania Pereira Assun-
ção, no dia 21 de março. A unidade aten-
de também os municípios de Santa Fé de 
Goiás, Montes Claros de Goiás, Itapira-
puã e Britânia, além de comunidades ru-
rais e a população urbana da região. 

O escritório, responsável por 113 
atendimentos em 2021, entregou cestas 
básicas para cinco comunidades acam-
padas e assentadas na região, no mês de 
agosto. Em dezembro, realizou reunião 

sobre a comercialização de mandioca 
para a Ambev, para a produção de cer-
veja, durante a Caravana da Retomada. 

Dentre as principais atividades de-
senvolvidas pela unidade estão a atua-
lização das Declarações de Aptidão do 
Pronaf dos produtores da região, análise 
de solo e doação de mudas de cultivar 
BRS capiaçu e a realização de palestras 
on-line.

Fazenda Nova

No dia 22 de março, foi realizada 
apresentação do relatório da unidade 
de Fazenda Nova, pelo técnico Apolônio 
Gomes de Sousa. O escritório desenvol-
ve atividades também nos municípios de 
Bacilândia, Serra Dourada, Três Marcos 
e São Sebastião do Indaiá, além de sete 
assentamentos da região.

A unidade de Fazenda Nova reali-
zou 202 atendimentos e emitiu 43 De-
clarações de Aptidão Pronaf. Dentre 
suas principais atividades estão a reu-
nião com a GoiásFomento para a divul-
gação de linhas de crédito rural; promo-
ção de palestras durante a Caravana da 
Retomada, e o plantio de mais de 1000 
mudas nativas para preservação da nas-
cente de rios, durante a Virada Ambien-
tal.

Abadia de Goiás

Apresentado no dia 5 de abril, pe-
los técnicos Sandra Vieira de Santana e 
Márcio Mesquita, o relatório de Abadia 
de Goiás exibe um total de 311 atendi-
mentos do escritório, em 2021. Dentre 

as principais atividades desenvolvidas, 
estão aquelas voltadas para a alimenta-
ção e nutrição, geração de renda, gestão 
social, juventude, saúde familiar, agroin-
dústrias e educação ambiental.

O relatório destaca ainda projetos 
na área do cooperativismo, bovinocul-
tura de corte e leite, piscicultura, pasta-
gem, agroecologia e culturas de banana, 
pimenta, cana de açúcar, citrus e horta-
liças. Além da implantação da unidade 
demonstrativa de produção de alimen-
tos para organizações quilombolas.

Os eventos realizados pelo escritó-
rio ao longo do ano reuniram uma total 
de 1.462 participantes. A equipe con-
tou ainda com o apoio das unidades de 
Guapó, Trindade, Aragoiânia e Nerópo-
lis no atendimentos aos produtores.

Alexânia

No município de Alexânia, o relató-
rio foi apresentado no dia 5 de abril, pela 
técnica Gezilene de Oliveira. A unidade 
atende nove comunidades rurais dos ar-
redores, além da população urbana. 

Foram realizados 315 atendimen-
tos, desenvolvendo atividades com oito 
agricultores no Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e cinco no Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae). Além disso, o Programa de Fo-
mento às Atividades Produtivas Rurais 
beneficiou 67 produtores da região.

Entre os principais projetos desen-
volvidos pela unidade estão a bovino-
cultura de leite, pastagens, piscicultura, 
avicultura, apicultura, produção de mi-
lho, mandioca, tomate e hortaliças.
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EMATER PARTICIPA
DO JATAÍ AGRO 2022

Evento

Evento reúne produtores rurais da Região Sudoeste do Estado para discutir temas atuais ligados a 
diferentes cadeias produtivas

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) estará presente 
no Jataí Agro 2022, que será realizado 
entre os dias 24 e 26 de maio no Parque 
de Exposições de Nélio de Morais Vile-
la, em Jataí (GO). O evento é promovido 
pelo Sindicato Rural de Jataí, em parce-
ria com a Universidade Federal de Jataí 
(UFJ) e o Centro Universitário Una. 

A Emater está entre os apoiado-
res do evento, que contará com feira de 
agronegócios, palestras, workshops e 
debates sobre variados temas do setor 
agropecuário como piscicultura, horti-
fruti, pecuária, apicultura e agricultura 
familiar. 

O presidente da Emater, Pedro Le-
onardo Rezende, destaca que a região é 
referência em produção agropecuária. 
“O Sudoeste goiano é um importante 
polo de desenvolvimento agrícola do es-
tado e um evento desse porte vem para 
agregar o setor e discutir informações 

relevantes para o setor. A expectativa 
da Emater ao participar do encontro é 
contribuir nas discussões das ações de 
fortalecimento da agricultura familiar 
não só no município, como de toda a re-
gião. Além disso, é uma grande oportu-
nidade de interagirmos com os produ-
tores locais, levando informações sobre 
as tecnologias desenvolvidas pelas pes-
quisas da Emater e sobre as políticas 
públicas de apoio à agricultura familiar 
executadas pela Agência”, afirma.

Confira a programação do Jataí 
Agro 2022

24/05 – 08h – Abertura: café com 
prosa

Tema: O Brasil é Agro
24/05 – 10h – Brasil presente e fu-

turo – Alexandre Garcia (jornalista)
24/05 – 13h – Os desafios da ca-

deia produtiva de leite – Alexandre 
Scarpa

25/05 – 08h – Gestão do Negó-
cio Rural: desafios e estratégias – Agri-
Company

25/05 – 09h – Vencendo no Agro 
– Marcos fava Neves (USP e FGV | Dou-
torAgro.com)

25/05 – 13h – Agroindústria fa-
miliar – Natalia Martins Ferreira (pós-
-graduação em bovinocultura leiteira e 
pastagem)

25/05 – 15h – Perspectiva da fru-
ticultura em Goiás – José Luiz Ferreira 
Lopes (Técnico da Emater)

25/05 – 16h – Novas tendências 
da piscicultura e mercado em Goiás 
– Francisco Cabral Neto (Técnico da 
Emater)

26/05 – 08h – Pó de rocha: a revo-
lução do agronegócio – Antônio Alexan-
dre Bizão (Pesquisador e agrônomo)

25/05 – 09h – O desenvolvimento 
da agricultura no Centro Oeste brasi-
leiro – Alysson Paolinelli (agrônomo e 
ex-ministro da agricultura)
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EMATER CONTRATA 120 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS 
PARA O ESTADO DE GOIÁS

Oportunidade

As inscrições para processo seletivo são gratuitas e devem ser feitas até o dia 29 de maio pelo site 
da Escola de Governo. A lotação dos profissionais será realizada em 93 municípios e remuneração 
chega a R$ 3.000

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater) publicou edital do 
processo seletivo simplificado para a con-
tratação de 120 técnicos agrícolas tempo-
rários para todo o Estado de Goiás.  As 
inscrições são gratuitas e devem ser reali-
zadas pelo site da Escola de Governo (ht-
tps://selecao.go.gov.br/). O prazo para 
se inscrever será entre os dias 20 e 29 de 
maio.

Podem participar profissionais téc-
nicos de nível médio em uma das moda-
lidades de formação de profissionais téc-
nicos agrícolas (Resolução n°32, de 26 
de maio de 2021 do Conselho Federal de 
Técnicos Agrícolas – CFTA), com carga 
horária mínima de 1.200 horas. É neces-
sário registro no conselho profissional, 
quitação da anuidade do conselho profis-
sional, Carteira Nacional de Habilitação e 
disponibilidade para viagem.

O presidente da Emater, Pedro Leo-
nardo Rezende, explica que essa contra-
tação vem para suprir o déficit de profis-
sionais que irão atuar nas ações de apoio 
a agricultura familiar, já que a última 
contratação foi realizada há mais de três 
décadas. “A Emater tem atuação em todo 
o Estado e a contratação de novos técni-
cos vem para potencializar o trabalho de 
assistência técnica e extensão rural juntos 
aos produtores goianos. Com a chegada 
desses novos profissionais, a expectativa é 
conseguir beneficiar mais ainda mais pes-
soas, aprimorando os serviços e políticas 
públicas oferecidos tendo como resultado 
a melhoria da renda e qualidade de vida 
de centenas de famílias rurais em todo o 
Estado”, afirma o presidente.

Após as inscrições on-line, o proces-
so seletivo será composto por três etapas: 
análise curricular, entrevista e avaliação 
por equipe multiprofissional. O resultado 

final será publicado no dia 27 de junho, 
sendo que as contratações serão realiza-
das imediatamente. O edital completo, 
com todas as informações sobre o proces-
so seletivo, e a área a de inscrição estão 
disponíveis no site da Escola de Governo, 
no link 

Atuação

Os técnicos contratados pelo pro-
cesso seletivo deverão cumprir 40 horas 
semanais, com vagas destinadas a 93 mu-
nicípios goianos, conforme disposto no 
edital.

A remuneração é composta por sa-
lário base e vale alimentação, chega a R$ 
3.000 mensais. O período de contratação 
é de três anos, com possibilidade de pror-
rogação até cinco anos

Inscreva-se aqui!.

https://selecao.go.gov.br/edital/edital-n-0042022-%E2%80%93-processo-seletivo-simplificado-emater_processo-seletivo-simplificado_emater%7C34 
https://selecao.go.gov.br/edital/edital-n-0042022-%E2%80%93-processo-seletivo-simplificado-emater_processo-seletivo-simplificado_emater%7C34
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GALERIA DA EMATER
AGRO CENTRO-
OESTE FAMILIAR

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) marcou presença na 19ª edição da Agro 
Centro-Oeste Familiar (Acof), realizada no Campus Ceres do Instituto Federal Goiano (IF Goiano). O evento reuniu mais de 50 parcei-
ros que desenvolvem atividades voltadas à produção familiar goiana. A Emater levou estande ao evento, juntamente com a Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), onde os produtores serão atendidos por técnicos das instituições. 
Confira os registros da Acof!a
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EMATER NO 
GOIÁS SOCIAL

GALERIA DA EMATER

Mais de 500 pessoas participaram dos cursos oferecidos pelo projeto Goiás Social nos municípios de Itajá, Aporé, Itarumã, Caçu, Caiapônia 
e Doverlândia. A iniciativa é realizada pelo Governo de Goiás e parceiros, levando serviços à população com o objetivo de enfrentar as 

desigualdades sociais nos municípios goianos.  
Confira os registros desta edição!
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Em live transmitida nesta 
quarta-feira (18), no canal da 
Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater) 
no YouTube, o técnico agrope-
cuário, Daniel Pereira, trouxe 
informações sobre as caracte-
rísticas da mandioca produzi-
da em Goiás e sua importância 
econômica para o Estado. 

Segundo Daniel Pereira, 
a cultura da mandioca possui 
baixo risco de perda, sendo re-
sistente ao solo característico 
do Cerrado. Além disso, seu 
alto potencial de produtividade 
permite com que ela seja apro-
veitada de forma integral, agre-
gando valor à sua produção.

A raiz, que está presente 
na produção de 182 municípios 
do estado de Goiás, deve ser 
plantada em solos profundos 
e arenosos, com terreno plano 
ou levemente ondulado. Evi-
tar terrenos com possibilidade 
de alagamentos e solos muito 
compactados garantirá uma 
boa produtividade, explica o 
técnico.

“A rotação e consorciação 
de cultura é de suma importân-
cia para ter uma boa produtivi-
dade e controlar a infestação de 
pragas e doenças. A prática de 
conservação do solo também é 
imprescindível para evitar ero-
sões”, destaca Daniel.

ANÁLISE DO SOLO É 
ESSENCIAL PARA UMA BOA 

CULTURA DE MANDIOCA, 
APONTA PROFISSIONAL 

DA EMATER

Live

Durante live transmitida 
pelo canal da instituição, 

Daniel Pereira, técnico 
da Emater, apresentou 

informações sobre 
produção de mandioca 
na agricultura familiar

Saiu Na Mídia
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Notas

Em reunião nesta terça-feira 
(17/05), a Câmara Deliberativa do 
Conselho de Desenvolvimento do 
Estado aprovou 108 cartas-consulta 
ao Fundo Constitucional do Cen-
tro-Oeste, na modalidade Rural. Os 
pedidos de financiamentos somaram 
R$ 113,5 milhões. Deste total, 51,0% 
foram destinados a empreendimen-
tos rurais de pequeno-médio porte, 
33,2% a empreendimentos de peque-
no porte e 15,8% a empreendimentos 
de médio porte. Os projetos aceitos 
preveem a criação de 341 empregos 
diretos em 55 municípios goianos. 

Segura a emoção que a notícia 
é boa! Após 70 anos, a cidade 
de Goiás volta a ter Cavalha-
das.
A cidade histórica é berço da 
cultura goiana e a retomada 
dessa linda festa popular é 
uma honra às nossas tradi-
ções.
O município recebe o espetá-
culo nos dias 11 e 12 de outubro 
e fecha com chave de ouro o 
Circuito de Cavalhadas 2022.
Quem aí também já está an-
sioso para curtir a festa?

É mais praticidade para todos os 
goianos! O Expresso Balcão já está 
em funcionamento nas cidades de 

Carmo do Rio Verde, Cristianópolis, 
Divinópolis, Gameleira, Goianápo-

lis, Joviânia, Montividiu, Mundo 
Novo, Nova América, Porteirão, Rio 
Quente, São Domingos, São Miguel 
do Passa Quatro, Silvânia e Varjão.  

Até o final deste semestre serão 30 
cidades contempladas com os mais 
de 90 serviços estaduais digitaliza-
dos e, agora, com auxílio dos servi-
dores municipais nos locais onde os 

balcões forem instalados.
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