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SEAPA

Mark Zuckerberg, diretor execu-
tivo do Facebook, anunciou em 2021 a 
mudança do nome Facebook para Meta, 
alterando todo o conceito do universo 
virtual para os próximos anos. Não se 
trata apenas de uma troca de nome, mas 
de um “nome-conceito” de uma plata-
forma social. Ao propagar sua intenção 
de tornar essa plataforma uma empresa 
“metaverso”, o termo logo ficou em alta, 
e gerou muitas dúvidas sobre um con-
texto ainda não conhecido globalmente.

Mas, afinal, em que consiste o me-
taverso? Existe alguma utilização dele 
em governos digitais? O “metaverso” é 
um dos processos de evolução subjeti-
va que compreende o novo conceito de 
mundo virtual na internet. O termo apa-
receu pela primeira vez que em 1992, no 
livro de ficção científica Snow Crash, do 
romancista americano Neal Stephenson. 

Como um novo mundo, o metaver-
so não está pronto, é necessário criar ele-
mentos e estruturas para utilizá-lo. É real 
a combinação e a comparação entre mun-
do virtual e físico. Fazendo uma analogia, 
é como construir uma casa: primeiro, é 
necessário preparar a fundação, depois, 
as paredes e, por último, o acabamento. 
O fato é que aplicamos e desenvolvemos 
um mundo virtual conectado às nossas 
experiências diárias e prévias de conhe-
cimento, assim, o crescimento do mundo 
virtual não se dá do zero.

Em uma realidade mais próxima e 
incipiente, podemos mencionar alguns 
jogos como Second Life e Fortnite, que 
consistem em um ambiente virtual e tridi-
mensional que simula a vida real e social 
do ser humano por meio da interação en-
tre avatares. Isso também ocorre quando 
comparado ao contexto de toda evolução 
do metaverso. Atualmente, a indústria de 
jogos tem seu valor de mercado de apro-
ximadamente de US$ 176 bilhões, com 3 
bilhões de jogadores em todo o mundo. A 
empresa Epic Games, criadora de Fortni-
te, com mais de 80 milhões de usuários 
ativos, está envolvida em eventos como 
parte da evolução do metaverso.

A evolução exponencial da tecnolo-
gia do mundo virtual, e agora incluindo 
o metaverso, tem impulsionado a jorna-

da da transformação digital em todos os 
tipos de organizações, inclusive a inser-
ção de governos de todo o mundo. Por 
exemplo, na capital da Coreia do Sul, já 
existem serviços de atendimento civil 
e jurídico para cidadãos com avatares 
para facilitar de forma simplificada e 
ágil a comunicação. 

O país está investindo grande par-
te do orçamento em Educação Virtual, 
como concurso para desenvolvedores e 
serviços à comunidade. Esta nova estra-
tégia de interação virtual, definida como 
um plano de governo ligado à solução de 
problemas dos indivíduos, irá reduzir 
as barreiras do analfabetismo digital da 
maneira mais fácil e simples. 

Existe ainda a probabilidade, no 
mundo digital, do metaverso também 
sofrer tentativas de sequestros de dados, 
tornando-se necessário pensar em um 
arcabouço regulatório para garantir a 
integridade das redes sociais como uma 
entidade conectada globalmente. Lem-
brando que toda legalidade do metaver-
so é ainda incipiente, por isso temos que 
trabalhar em políticas púbicas de segu-
rança de dados dos indivíduos.

Em uma pesquisa publicada pela 
Bloomberg, em 2022, com a participa-
ção de mais de 3 mil executivos das áreas 
de Tecnologia da Informação (TI), 53% 
dos entrevistados mencionaram que as 
ameaças à segurança de dados são maio-
res do que há um ano, principalmente 
em empresas de pequeno porte.

Uma das características que emergiu 
da pesquisa é estar à frente em tecnologia 
e focar prioritariamente em uma estratégia 
maior de investimento. No total, 61% dos 
entrevistados dizem que esperam aumen-
tar seus gastos com tecnologia. Desses, 
72% provavelmente aumentarão seus or-
çamentos em 9% este ano.

A Secretaria de Desenvolvimento e 
Inovação de Goiás (Sedi), em parceira com 
o Centro de Excelência em Inteligência Ar-
tificial (Ceia), já está trabalhando com ou-
tros estados e países para identificar as ten-
dências de inovação dos serviços públicos 
no mundo do metaverso e expandir cada 
vez mais a transformação digital do Estado 
em benefício dos cidadãos. 

METAVERSO E 
GOVERNO DIGITAL

Artigo
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GOIÁS SOCIAL SOMA MAIS
DE 1300 BENEFICIADOS COM
CURSOS AGROPECUÁRIOS

Capacitação

Cursos de avicultura e olericultura, assistência técnica e orientações sobre crédito rural abrem 
oportunidades para famílias rurais em situação de vulnerabilidade social

Lançado em junho de 2021, o pro-
grama Goiás Social está presente em 
todas as regiões do Estado, levando ca-
pacitação e apoio financeiro para quem 
busca qualificação para o mercado de 
trabalho, empreender na área agrícola 
ou mesmo para melhoria da subsistên-
cia da família rural.

A iniciativa do Governo de Goiás, 
coordenada pela Secretaria de Desen-
volvimento Social (Seds) e pelo Gabi-
nete de Políticas Públicas (GPS), conta 

com o apoio das prefeituras municipais 
e tem o objetivo de promover a inclusão 
produtiva e social, bem como a melhoria 
da renda de milhares de famílias rurais 
em situação de vulnerabilidade social. 
Por meio do recurso recebido através 
do cartão social, as famílias inscritas no 
CadÚnico receberão o valor e poderão 
investir ou iniciar na atividade pela qual 
receberam a capacitação.
 A Emater, junto da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Seapa) e do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural (Senar), 
está oferecendo cursos de avicultura e 
olericultura e, até agora, mais de 1300 
pessoas já participaram dos treinamen-
tos nos municípios de Itajá, Aporé, Ita-
rumã, Caçu, Doverlândia, Caiapônia, 
Piranhas, Caldas Novas, Rio Quente, 
Marzagão, Vicentinópolis, Joviânia, 
Pontalina, Água Limpa, Edealina, Mor-
rinhos, Aloândia, Inaciolândia, Perolân-
dia, Gouvelândia, Montividiu, Quiri-
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nópolis, Rio Verde, Castelândia, Santo 
Antônio da Barra, Porteirão e Acreúna.
 “A Emater é uma das institui-
ções que compõem o Gabinete de Polí-
ticas Sociais e nossa tarefa é conduzir 
as políticas públicas e ações de apoio às 
famílias rurais em situação de vulnera-
bilidade social visando a inclusão socio-
-produtiva das populações domiciliadas 
na zona rural. Para isso, além de capa-

citação e assessoria técnica, a agencia 
tem promovido várias ações visando in-
crementar a renda e a qualidade de vida 
das famílias rurais, como acesso a linhas 
de crédito rural, apoio na comercializa-
ção dos produtos, estímulo ao coope-
rativismo e inclusão digital”, declara o 
presidente da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende.
 Segundo o coordenador do Goi-

ás Social na Agência Goiana, Júlio Cé-
sar de Moraes, a instituição está parti-
cipando mais ativamente na nova fase 
do projeto. “Estamos fazendo uma força 
tarefa agora, junto à Seapa e às prefeitu-
ras, para tentar capacitar 3.500 pessoas. 
A Emater entra agora com a assistência 
técnica e acompanhamento dos proje-
tos, além das capacitações e certificação 
dos participantes”, explica.
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EMATER SEDIA 6° EDIÇÃO DO
DESAFIO AGROSTARTUP 2022

Tecnologia

Evento conta com imersão em conteúdos e técnicas para desenvolvimento de inovações 
tecnológicas para o agronegócio

Buscando soluções tecnológicas 
para aperfeiçoar e facilitar o trabalho no 
campo, o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural em Goiás (Senar Goiás) e 
o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) lançam o Hackathon 
do Agro –  Desafio AgroStartup 2022. 
Nesta edição, a Agência Goiana de As-
sistência Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater) atua como 
parceira pela primeira vez, sendo corre-
alizadora do encontro. 

A 6° edição do evento acontece 
dos dias 03 a 05 de junho, no Centro de 
Tecnologia e Capacitação (Centrer) da 
Emater, e reúne equipes que participa-
rão de uma imersão total durante os três 
dias para o desenvolvimento de ideias 
agritechs. O objetivo é apoiar soluções 
inovadoras e levar, de forma colabora-
tiva, tecnologias viáveis aos problemas 
enfrentados pelos produtores rurais, ge-
rando excelência da produção do agro e 
sustentabilidade do meio ambiente.

A programação terá mais de 20 ho-

ras de atividades, com palestras, forma-
ção de times, mentorias, apresentação 
final dos trabalhos e entrega de prêmios. 
As equipes que se destacarem serão 
premiadas com valores de R$2.000 a 
R$5.000. 

Atividades
O Sistema Faeg/Senar selecionou 

150 participantes com perfis ligados às 
áreas de conhecimentos técnicos em 
agronomia, comunicação, design gráfi-
co, ciências da computação e engenha-
ria de software. Os grupos contarão com 
mentorias especializadas para auxiliar 
na busca das soluções aos desafios apre-
sentados, que serão baseados em pes-
quisas de campo realizadas com produ-
tores rurais, técnicos e empresários do 
agronegócio.

“A Emater tem um histórico de 
apoio ao produtor rural e isso é possí-
vel com iniciativas vanguardistas que 
propõe soluções para os desafios do dia 
a dia. O apoio da Agência ao Desafio 

AgroStartup tem a ver com essa neces-
sidade de aliar a modernidade à uma 
atividade tão tradicional, como é a agro-
pecuária no Estado de Goiás. Nossos 
mentores trarão problemáticas viven-
ciadas no cotidiano do campo para que 
os participantes possam propor respos-
tas tecnológicas eficientes e que façam 
diferença nas realidades locais”, afirma 
o presidente da Emater, Pedro Leonar-
do Rezende.

A equipe da Agência Goiana conta-
rá com oito mentores, que atuarão como 
facilitadores no processo do trabalho em 
grupo. Ficarão nas mentorias as zootec-
nistas e assessoras técnicas, Ana Kássia 
Ribeiro e Camila Valadares, a extensio-
nista Clizeide Rezende, a tecnóloga em 
gestão ambiental, Isabela Lima, o enge-
nheiro agrônomo, Juarez Gomes Bucar, 
a supervisora de Desenvolvimento So-
cial, Janete Alves, o gerente de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural, Luiz Cé-
sar Gandolfi e o engenheiro agrônomo, 
Wesley Eloi. 
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TEMPO 
EM GOIÁS 

De segunda a quinta-feira o bloqueio atmosférico 
favorece o tempo com céu claro e temperaturas ame-
nas pela manhã em várias regiões de Goiás. De sexta 
para sábado teremos a pequena possiblidade da for-
mação de áreas de instabilidade na região do extremo 
sudoeste do Estado de Goiás, em detrimento da pas-
sagem de uma frente fria. Nas demais regiões o tempo 
permanece estável com destaque para a umidade rela-
tiva do ar baixa. 

PROGNÓSTICO PARA O ESTADO 
PERÍODO DE 05 A 11/06/2022

INFORMAÇÕES DO TEMPO 
PARA O ESTADO POR REGIÃO 
PERÍODO DE 05 A 10/06/2022

Legenda: Temperatura mínima ºC, Temperatura máxima ºC e precipitação (mm).

Em Goiás as chuvas estiveram abaixo da média cli-
matológica em maio, a tabela abaixo demonstra a condi-
ção registrada em alguns municípios. O Destaque de maio 
foi para o frio intenso atípico para época em Goiás que 
levou os termômetros a registrarem temperaturas baixas 
e a presença da geada em alguns municípios Goianos pro-
vocou prejuízo ao produtor rural.  

BALANÇO DO MÊS DE MAIO

BOLETIM DE QUEIMADAS 
PERÍODO 26 DE MAIO AO DIA 3 DE JUNHO 

RISCO DE INCÊNDIO – ÍNDICE 
HAINES
PERÍODO DE 05 A 11/06/2022

Confira as análises divulgadas pelo 
Centro de Informações Meteorológicas 
e Hidrológicas do Estado de Goiás 
(CIMEHGO) da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad)
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EMATER LANÇA NOVA EDIÇÃO
DO BALANÇO SOCIAL

Institucional

Revista aponta que produtores rurais assistidos pela instituição na metodologia da Rede de 
Inovação Rural tiveram elevação de 55,46% em suas rendas

A Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) lança neste mês 
de maio a segunda edição do Balanço So-
cial, com informações sobre os resulta-
dos alcançados pela instituição em 2020. 
Em destaque, a revista divulga que a ren-
da dos agricultores familiares atendidos 
dentro do programa da Rede de Inova-
ção Rural teve aumento em suas de, em 
média, 55,46%.

Conforme a publicação, a Rede de 
Inovação Rural é uma metodologia apli-
cada de maneira contínua, por meio da 
realização da assessoria técnica agro-
pecuária e comportamental de maneira 
personalizada e em rede. Os principais 
públicos atendidos são as famílias, co-
munidades, produtores rurais e suas or-
ganizações.

Em 2020, o programa foi imple-
mentado em 36 grupos, integrados por 
376 produtores de 31 municípios. Sobre 
o aumento da renda, a média foi obtida 
em comparação à renda registrada no 
início da execução do projeto, em 2017. 
“Em três anos de implantação houve 
evolução significativa nos indicadores 
econômicos, sociais e ambientais, o que 
contribuiu para uma significativa melho-
ria da qualidade de vida das famílias”, 

descreve o relatório.
Além disso, a edição mostra como O 

Agro é Social – Gerando Renda e Trans-
formando Vidas, programa operado em 
conjunto com o Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), revolucionou a situação das 
famílias domiciliadas no campo e social-
mente vulneráveis. Com a etapa de paga-
mento das parcelas do Programa de Fo-
mento às Atividades Produtivas Rurais, 
mais de 1.500 famílias de 50 municípios 
conseguiram realizar investimentos es-
truturais em suas propriedades e assim 
aumentar o ganho com as atividades.

Por meio da iniciativa, cada con-
templado recebeu o total de R$ 2,4 mil, a 
primeira parcela no valor de R$ 1,4 mil e 
a segunda R$ 1 mil. O montante disponi-
bilizado foi de R$ 3,8 milhões, aplicados 
com o acompanhamento profissional da 
Emater, que foi responsável também por 
realizar a triagem das famílias beneficia-
das e identificar a vocação produtiva de 
cada uma para que o dinheiro fosse em-
pregado de maneira adequada.

“A grandiosidade desse trabalho é o 
somatório de um esforço coletivo de ex-
tensionistas, pesquisadores e servidores 
administrativos da Emater, que deram 
credibilidade aos resultados da Agência 
por meio de serviços de geração e trans-

ferência de tecnologias disponibilizadas 
pela pesquisa agropecuária, assistência 
técnica e extensão rural”, declara o presi-
dente do órgão, Pedro Leonardo Rezende.

Primeira edição
A primeira edição do Balanço Social 

da Emater foi lançada em 2021. A revis-
ta trouxe minuciosamente a análise dos 
dados dispostos nos sistemas da Emater 
referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019. 
Em destaque, a publicação mostrou que 
em 2019, a cada R$ 1 investido nos servi-
ços da Emater, retornaram mais de R$ 4 
para a sociedade goiana, ou seja, os bene-
fícios foram quatro vezes maiores que os 
valores gastos.

Também constam no relatório apre-
sentações sobre os principais projetos da 
Emater e metodologias aplicadas no cam-
po. O documento revela os números con-
quistados por programas e serviços como 
a Rede de Inovação Rural (RIR), implan-
tação de Sistema de Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta (iLPF), elaboração de 
projetos para aquisição de Crédito Rural, 
projeto O Agro é Social – gerando renda e 
transformando vidas, Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA), projeto Vira-
da Ambiental, Programa de Produção de 
Mudas e Emater MOBI.
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Saiu Na Mídia

Em live transmitida nesta quar-
ta-feira (01), no canal da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa Agropecuá-
ria (Emater) no YouTube, engenheira 
agrônoma e doutora em agronomia 
da Emater, Taís Ferreira, apresentou 
as particularidades das sementes no 
cultivo de hortaliças.

As principais qualidades em re-
lação às sementes estão ligadas ao seu 
potencial físico, fisiológico e sanitá-
rio. De acordo com a especialista, uma 
semente íntegra, sem ação de insetos 
e danos causados pelo armazenamen-
to, irá interferir no seu potencial fi-
siológico, isto é, na sua capacidade de 
germinação. 

“A qualidade sanitária é a in-
tegridade da semente em relação à 
infecção e contaminação por outros 
agentes patogênicos”, explica Taís 
Ferreira. Segundo ela, quando ocorre 
a contaminação da semente, é pos-
sível recuperar seu potencial de ger-
minação por meio de tratamento. No 
caso das sementes infectadas, é ne-
cessário o uso da termoterapia para a 
recuperação de sua integridade. 

A engenheira agrônoma destaca 
ainda que o trabalho na preservação 
da qualidade da semente garantirá 
maior uniformidade da hortaliça, me-
lhor qualidade sanitária, menor custo 
de produção e perpetuação da espé-
cie, eliminando etapas de tratamento 
e recuperação das sementes. 

USO DE SEMENTES DE 
QUALIDADE PERMITE MENOR 
CUSTO DE PRODUÇÃO, INDICA 

ESPECIALISTA

Live
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Conhecimento salva vidas!Muitas pessoas 
não sabem a importância dos primeiros-
-socorros e nem como agir diante de uma 

situação emergencial. Pensando em nossas 
gestantes e mães de primeira viagem do 

Programa Meninas de Luz, proporcionamos 
um momento com muita informação. Em 

parceria com o @cbmgo, elas participaram 
de um bate-papo, no 2º Batalhão, sobre as 

primeiras medidas a serem adotadas diante 
de algumas situações do dia a dia, como o 

engasgo, durante ou após a amamentação, 
uma queda e até mesmo em caso de queima-

dura, além de noções de auto-salvamento.

Notas

Atenção, meu 
povo!

A dose de 
reforço da 
vacina contra 
a Covid-19 já 
está autori-
zada e reco-
mendada pelo 
Ministério da 
Saúde para 
adolescentes 
entre 12 e 17 
anos.

A primeira etapa da campanha de 
vacinação contra febre aftosa e rai-
va foi realizada com sucesso! O foco 
agora é na declaração dos animais 
vacinados, bem como de todos os 
animais da propriedade. O prazo 
para envio da declaração vai até 7 
de junho.
As declarações de propriedades que 
tenham acima de 50 cabeças de 
bovinos e/ou bubalinos deverão ser 
feitas obrigatoriamente via eletrô-
nica no Sistema de Defesa Agrope-
cuária de Goiás (Sidago). 
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