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SEAPA

GALERIA DA EMATER

A 6ª edição do Mutirão Governo de Goiás foi um sucesso! 
Neste final de semana foram mais de 400 atendimentos 
no Estande do Agro, incluindo realização de inscrições para 
os cursos de capacitação em avicultura e olericultura 
oferecidos pela Emater! No próximo fim de semana estare-
mos em Valparaíso para continuar os atendimentos por lá. 
Vamos nessa? 
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“Nossa atuação é no sentido de promover mais um espaço, mais uma 
alternativa para os produtores apresentarem os seus produtos, que 
foram fabricados a partir da agricultura familiar”

Presidente Pedro Leonardo,  sobre
atuação da Emater no Alego Ativa
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PELA PRIMEIRA VEZ, EMATER 
PARTICIPA DO DOMINGO 
CULTURAL, EM ITAPURANGA

Evento

Evento, que retorna depois de dois anos, apresentou atrações culturais, exposição e venda 
de produtos locais

A Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) participou da 
32° edição do Domingo Cultural, que foi 
realizada no último final de semana, na 

Praça Mrechal Castelo Branco, em Itapu-
ranga (GO).

O evento anual, organizado pela Se-
cretaria de Cultura e Turismo de Itapu-
ranga (Secult), é tradicional do município 

e contou com apresentações culturais, 
música, culinária e esportes. Esse ano o 
Domingo Cultural celebrou o retorno às 
atividades, após dois anos sem realização 
devido à pandemia de Covid-19. 
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“É um dia dedicado à exposição 
de artistas e produtos da cidade. Eu 
sempre participo com um grupo de 

mulheres rurais de Itapuranga. Elas 
levam e vendem seus produtos, bolos, 
doces, além de torrar farinha na pra-

ça”, conta Maria Mendes, técnica da 
Emater.

Esta é a primeira edição do even-

to que a agência goiana contará com 
estande próprio, com exposição de 
mudas frutíferas do Cerrado e plantão 

técnico para os produtores rurais, no 
domingo. “Sempre participamos ao 
lado de outros órgãos, sindicatos, mas 

desta vez participaremos com um es-
paço próprio da Emater”, explica Ma-
ria Mendes.
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EMATER LEVA ATENDIMENTO 
PARA RIO VERDE 
Alego Ativa

Agência coordenou Feira da Agricultura Familiar, que reúne produtores rurais da região 
para exporem e comercializarem seus produtos

A Agência Goiana de Assistência Téc-
nica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecu-
ária (Emater) participou, no último sábado 
(28), da 15° edição da Alego Ativa, em Rio 
Verde (GO). O evento, iniciou às 8h, foi re-
alizado na Praça Joaquim Velasco e conta 
com a parceria de mais de 40 instituições, 
públicas e privadas, de Goiás.

A Emater, que é parceira de todas as 
edições do evento, recebe os agricultores 
familiares na Feira da Agricultura Fami-
liar, espaço organizado e estruturado pela 
agência para que os produtores possam ex-
por e comercializar seus produtos na Alego 
Ativa. 

Além disso, o estande da Emater ofe-
receu plantão técnico e tira-dúvidas junto 
aos técnicos extensionistas. A equipe da 
instituição esteve disponível para apresen-
tar detalhes dos programas e projetos des-
tinados à promoção da inclusão produtiva 

rural e fortalecimento da agricultura fami-
liar no Estado.

“Nossa atuação é no sentido de pro-
mover mais um espaço, mais uma alter-
nativa para os produtores apresentarem 
os seus produtos, que foram fabricados a 
partir da agricultura familiar, e também 
realizar um plantão técnico para que os 
produtores possam tirar dúvidas e conhe-
cer toda a carteira de serviços da Emater 
que são disponibilizados ao produtor ru-
ral”, explica o presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende.

Alego Ativa

O programa itinerante da Assembleia 
Legislativa chega à sua 15° edição no muni-
cípio de Rio Verde. O Alego Ativa objetiva 
percorrer os municípios goianos para ofe-
recer serviços gratuitos, disponibilizando 

cursos de capacitação e qualificação, ofici-
nas profissionalizantes, além de assistên-
cia social, médica, rural e jurídica. 

Parceiros

O Alego Ativa conta atualmente com 
40 parceiros, fundamentais para o sucesso 
do programa em Goiás. Além da Emater, 
participam, entre outras entidades estadu-
ais, a Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), Secre-
taria de Desenvolvimento Social (Seds), 
Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) e 
Secretaria de Estado de Segurança Pública 
(SSP-GO).

Nesta 15° edição, a Procon Goiás tam-
bém passou a integrar o grupo de parceiros 
do programa.
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EMATER VALIDA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO 
DE RISCOS EM TRÊS NOVAS GERÊNCIAS E APROVA 
RESULTADOS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE 
(1Q22) DAS QUE JÁ FAZIAM PARTE DO ESCOPO

Compliance

Iniciativa faz parte das ações de Compliance adotadas na Agência

A Agência Goiana de Assistência Téc-
nica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecu-
ária (Emater) validou as etapas de identifi-
cação e mapeamento de riscos dentro das 
gerências de Planejamento Institucional, 
de Pesquisa Agropecuária e do Programa 
de Crédito Rural e aprovou os resultados da 
gerência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas, do Programa Produzir Brasil e da 
Gerência de Compras Governamentais re-
ferentes ao primeiro quadrimestre de 2022.

A ação faz parte das iniciativas do Pro-
grama de Compliance Público do Poder 
Executivo do Estado de Goiás, criado em 
2019 e implementado na Emater desde en-
tão. O objetivo do mapeamento de riscos é 
reduzir impactos negativos que possam al-
cançar a Agência, com eventuais prejuízos à 
prestação de serviços ao cidadão.

A validação foi realizada durante reu-
niões que ocorreram nos dias 13 e 26 de 
maio de 2022, quando os proprietários de 
riscos apresentaram suas demandas e ex-

puseram as causas aos membros do Comitê 
Setorial de Compliance, bem como os avan-
ços relacionados às metas e indicadores. 
Após a exposição, os membros do Comite 
Setorial discutiram e aprovaram os pontos 
argumentados.

Durante as apresentações, os proprie-
tários de riscos mostraram os resultados 
alcançados em relação às demandas apre-
sentadas anteriormente. Ainda durante a 
reunião, os membros do Comitê Setorial de 
Compliance da Emater se posicionaram fa-
voráveis em manter o apetite ao risco como 
baixo, de maneira que qualquer outro nível 
merecerá algum tipo de tratamento/ miti-
gação. Mesmo com todos os esforços em-
preendidos para atingimento e manutenção 
dos riscos em nível baixo, caso algum man-
tenha-se acima deste nível (por causas, por-
tanto, externas), o risco poderá ser tolerado 
em deliberação do Comitê Setorial.

Outra avaliação, tendo sido conso-
nante aos membros do Comitê Setorial 

presentes, quanto ao nível de maturi-
dade, que será mantido o nível 3 (com a 
meta de subir p/ 55% de atendimento ao 
questionário de avaliação da maturidade 
em Gestão de Riscos, ofertado pela CGE).

Participaram da reunião os mem-
bros do Comitê Setorial de Compliance, 
Pedro Leonardo de Paula Rezende, Ma-
ria José Del Peloso, João Asmar Júnior, 
Antelmo Teixeira Alves, Simeire Perei-
ra Gomes Ribeiro, Ana Flávia Olivei-
ra Marinho; os membros da Secretaria 
Executiva de Compliance, Fabiano Sou-
sa Vargas, Elton Minelli, Marlene Sô-
nia Araújo, Júlio César de Moraes, Elen 
Maria Pacheco e Alessandra Cartafina 
Vaz da Costa Barbosa; além dos demais 
servidores ligados aos riscos à serem va-
lidados: Claudia Barbosa Pimenta, Ana 
Kássia Ribeiro de Oliveira, Juarez Go-
mes Bucar, Natalino José de Almeida e 
Murilo Velozo Macedo, e dos consultores 
Tiago Borges e Darlene Carvalho. 
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GALERIA DA EMATER
Neste fim de semana a Alego Ativa desembarcou em Rio Verde. A Emater marca presença, organizando a feira 

do produtor rural e valorizando a agricultura familiar do Estado. Desta vez foi apresentada a aquaponia, que alia 
produção de hortaliças e peixes no mesmo sistema. Bacana, né?
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GALERIA DA EMATER
A 6ª edição do Mutirão Governo de Goiás foi um sucesso! Neste final de semana foram mais de 400 atendimentos 
no Estande do Agro, incluindo realização de inscrições para os cursos de capacitação em avicultura e olericultura 

oferecidos pela Emater! No próximo fim de semana estaremos em Valparaíso para continuar os atendimentos por lá. 
Vamos nessa? 
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Saiu Na Mídia
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Notas

Acessar a fatura de água e esgoto nunca foi 
tão fácil! Com o serviço digital da @saneago, 
você pode verificar o detalhamento de seus 
gastos com total comodidade e segurança.
Para aderir à fatura eletrônica, basta aces-
sar o site www.saneago.com.br ou fazer a 
solicitação via Whatsapp (62) 3269-9115. 
Assim, ao aceitar o Termo de Adesão ao Ser-
viço de Fatura Digital, o boleto passará a ser 
enviado para o e-mail cadastrado.
 Além de gerar mais praticidade para o ci-
dadão, a ação ajuda na preservação do meio 
ambiente, já que reduz o consumo de papel.

Goiás tem a 7ª menor taxa de desem-
prego do Brasil! Nosso Estado regis-
trou o percentual de 8,9% no primei-
ro trimestre de 2022, segundo dados 

do IBGE. De acordo com o órgão, a 
população desocupada no Estado, 

em números absolutos, foi estimada 
em 343 mil pessoas.

Na comparação com o mesmo 
trimestre do ano anterior (505 mil 

pessoas), houve redução de 162 mil 
pessoas desempregadas. Isso é resul-
tado do comprometimento da nossa 

gestão com os goianos.

E as vacinas, como estão? Se você tem mais 
de 60 anos ou é servidor da Saúde, corre que 
ainda dá tempo de se imunizar contra a gri-
pe (Influenza).

Veja como se proteger é fácil: basta ir até a 
unidade básica de saúde mais próxima de 
sua residência e solicitar a atualização do seu 
quadro vacinal.

Ah, vale lembrar que mesmo quem se imuni-
zou contra Influenza em 2021 deve tomar a 
vacina novamente, ok?

Não fique dando bobeira, vacine-se!
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