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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

“A Emater tem um histórico de apoio ao produtor rural e isso é possível com 
iniciativas vanguardistas, que propõem soluções para os desafios do dia a dia.”

SEAPA

Pedro Leonardo
Artigo

Goiás Social alcança 
mais de dois mil 
certificados entregues 

Capacitação

GALERIA DA EMATER

Durante um dia inteiro de atendimentos, os técnicos da 
Emater marcaram presença na edição do Alego Ativa realiza-
da em Novo  Gama no dia 09 de abril. O programa itinerante 
da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) é fruto 
de uma parceria com  outras entidades públicas e privadas. 
O público tem a oportunidade de realizar cursos de qualifica-
ção, receber atendimento jurídico,  emitir documentos, fazer 
exames médicos.

#Fotografia

Mais Empregos

Em Goiás, agropecuária criou 
9.120 vagas de emprego
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Educação

ProBem abre mais de 4 mil 
novas bolsas de estudo
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Covid-19

A 2o dose de reforço está 
liberada para 50 anos ou mais
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em destaque

Capacitação

Goiás Social alcança mais de dois mil 
certificados entregues 
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Produção

Agro em Dados aponta 
crescimento de 35,7% na 

produção de trigo em 2022 

página 3

Estado deve registar
mínima de 12o e máxima 
de 36o na próxima semana

 Segundo o coordenador do Goiás Social na Ema-
ter, Júlio César de Moraes, a instituição está partici-
pando mais ativamente na nova fase do projeto. “Es-
tamos fazendo uma força tarefa agora, junto à Seapa e 
às prefeituras. A Emater entra agora com a assistência 
técnica e acompanhamento dos projetos, além das ca-
pacitações e certificação dos participantes”, explica.
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Pró-Genética

Emater, Sindicato Rural e 
ABCZ realizam feira em 

Jussara
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NOTAS

#Força Tarefa

Tempo em Goiás

Nesta semana teremos o tempo com céu 
claro e variação de nebulosidade, mas pouca 
possiblidade de formação de áreas de instabili-
dade a massa de ar seco começa a ganhar força 
novamente, o ar frio de origem polar  que vem 
do sul do país não terá força suficiente para der-
rubar as temperaturas em Goiás, com isso tere-
mos somente um leve declínio na temperaturas 
mínimas especialmente na região centro sul do 
Estado de Goiás, a Geada que assustou o produ-
tor rural no mês de maio devido a onda de frio, 
desta vez não vai chegar aqui em Goiás. 
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SEAPA

O Centro de Tecnologia e capacitação 
(Centrer) da Emater foi palco de um dos 
principais eventos do Estado de Goiás, o 
Hackathon do Agro –  Desafio AgroStar-
tup 2022. A proposta do encontro con-
sistiu em buscar soluções tecnológicas 
para aperfeiçoar e facilitar o trabalho no 
campo. Realizado pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar 
Goiás) e o Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), em parceria 
com a Emater, a programação consistiu 
em mais e 20 horas e atividades e reuniu 
150 hackathoners dedicados a solucionar 
os desafios propostos.

O hackathon foi uma oportunidade 
de refletir sobre o potencial inovador do 
nosso Estado, especialmente no que se 
refere à principal atividade econômica 
daqui, que é a agropecuária. As equipes 
participaram de uma imersão durante 
os três dias para o desenvolvimento de 
ideias agritechs e apresentaram, ao todo, 
21 soluções ligadas às cadeias do leite, 
apicultura, corte, fruticultura, grão, hor-
ticultura e piscicultura. 

Os três melhores colocados na ava-
liação dos jurados foram premiados em 
dinheiro. Além do valor destinado pelos 
organizadores, a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) 
anunciou investimento de R$ 60 mil ao 
grupo primeiro colocado, como forma de 
estimular e fomentar o novo negócio, de 
forma que tenha condições de ser apre-
sentado ao mercado de maneira estrutu-
rada.

As equipes foram mentoradas por oito 
técnicos da Emater, que trocaram expe-
riências em campo e auxiliaram nas re-
flexões sobre os desafios apresentados. 
Foram eles as zootecnistas Ana Kássia Ri-
beiro e Camila Valadares, a extensionista 

Clizeide Rezende, a tecnóloga em gestão 
ambiental, Isabela Lima, o engenheiro 
agrônomo, Juarez Gomes Bucar, a super-
visora de Desenvolvimento Social, Jane-
te Alves, o gerente de Assistência Técnica 
e Extensão Rural, Luiz César Gandolfi e o 
engenheiro agrônomo, Wesley Eloi.

Ver um evento dessa magnitude e 
importância sendo realizado no Centrer 
é perceber que o Complexo de Inovação 
Rural, ao qual o Centro pertence, tem 
conseguido cumprir seu papel, sendo um 
ambiente de integração entre entidades 
voltadas para o agro, promovendo a capa-
citação desse setor e o desenvolvimento 
de soluções práticas para o campo. Como 
resultado, percebemos que, de forma co-
laborativa, foram propostas tecnologias 
viáveis aos problemas enfrentados pelos 
produtores rurais, gerando excelência da 
produção do agro e sustentabilidade do 
meio ambiente.

A Emater tem um histórico de apoio 
ao produtor rural e isso é possível com 
iniciativas vanguardistas, que propõem 
soluções para os desafios do dia a dia. O 
suporte da Agência ao Desafio AgroStar-
tup tem a ver com essa necessidade de 
aliar a modernidade à uma atividade tão 
tradicional, como é a agropecuária no Es-
tado de Goiás. 

A reestruturação do Centrer foi inau-
gurada em fevereiro deste ano e preen-
cheu a lacuna que havia em relação a um 
ambiente acolhedor para as iniciativas de 
capacitação e tecnologia voltadas para a 
agropecuária e o agronegócio. O Hacka-
thon do Agro refletiu a grandiosidade do 
complexo e reforçou que a Emater está 
de portas abertas para receber eventos 
como este, estreitando laços entre insti-
tuições e acolhendo os produtores e pro-
fissionais ligados ao setor. 

Emater no centro
do desenvolvimento 
tecnológico no campo

Artigo

PEDRO LEONARDO REZENDE
é presidente da Emater Goiás

A Emater se 
comunica com você 
em todos os lugares!
Busque por “Emater Goiás” nas redes sociais 
e acompanhe nosso conteúdo diariamente

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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Agro em Dados aponta crescimento 
de 35,7% na produção goiana de trigo 

em 2022

Produção

Estimativa de recorde em volume de trigo na safra 2022 está entre destaques da 
publicação deste mês, que traz ainda análises e números sobre bovinos, suínos, 

frangos, lácteos, soja e milho

A produção goiana de trigo deve cres-
cer 35,7% em 2022 e chegar a 175,5 mil 
toneladas. A estimativa da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 
aponta para um recorde não só em vo-
lume. Estes e outros números estão na 
edição de junho do Agro em Dados. A ín-
tegra do boletim mensal da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa) pode ser encontrada 
no site: www.agricultura.go.gov.br.

Além de informações sobre trigo, o 
Agro em Dados deste mês traz análises e 
números sobre bovinos, suínos, frangos, 
lácteos, soja e milho. No caso do milho, o 
boletim mostra que, de janeiro a abril, as 
exportações goianas aumentaram 74,1% 
(em valor), na comparação com o mes-
mo período do ano passado. É possível 
acompanhar ainda, por meio de gráficos 
e mapas, indicadores de desempenho 
como Valor Bruto de Produção (VBP), 
séries históricas e rankings de principais 
produtores/exportadores.

“Com estimativa de bater o próprio 
recorde na produção de grãos e de alcan-
çar o terceiro melhor resultado nacional 
em produtividade, o agronegócio goiano 
se mostra cada vez mais forte. O Agro 
em Dados acompanha esse desempenho 
mensalmente, oferecendo um retrato do 
setor primário em Goiás. Conferir o Agro 
em Dados é estratégico para tomada de 
decisões”, avalia o secretário estadual de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça.

O Agro em Dados traz também um ca-
pítulo especial sobre as Centrais de Abas-
tecimento de Goiás (Ceasa). O entrepos-
to registrou R$ 1,1 bilhão em negócios 
no primeiro quadrimestre de 2022, alta 
de 26,7% em relação aos quatro primei-
ros meses de 2021. Os principais produ-
tos comercializados foram aves e ovos, 
hortaliças e frutas. Na edição de junho o 
leitor fica sabendo ainda da evolução de 
preços, mês a mês, de quatro produtos 
(cenoura, tomate saladete, laranja pera 

rio e banana prata) do portfólio da Ceasa.

Saiba mais

O Agro em Dados é produzido pelo 
Governo de Goiás, por meio da Secre-
taria de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa). O levantamento e a 
edição das informações estão sob a res-
ponsabilidade da Gerência de Inteligên-
cia de Mercado da Superintendência de 
Produção Rural Sustentável. As fontes 
são: Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP), 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), Instituto para o Fortalecimen-
to da Agropecuária de Goiás (Ifag), Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 
Ministério da Economia. A periodicida-
de é mensal.
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AGROEM

DADOS
JUNHO | 2022

A edição completa 
do Agro em Dados de 
junho/2022 pode ser 
acessada clicando aqui

https://www.emater.go.gov.br/wp/agro-em-dados-aponta-crescimento-de-357-na-producao-goiana-de-trigo-em-2022/
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/AgroemDados-junhode2022.pdf
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/AgroemDados-junhode2022.pdf


 Jornal Emater  |  Goiânia, 11 de junho de 2022  05

Capacitação

Capacitações em cursos agropecuários são oferecidas Emater e já chegou a dezenas 
de municípios goianos 

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) em conjunto 
com a Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Sea-
pa), a Secretaria da Retomada, a Secre-
taria de Desenvolvimento Social (Seds) 

e o Sistema Faeg Senar, alcançou a en-
trega de dois mil certificados em cursos 
de capacitação oferecidos pelo progra-
ma Goiás Social.

Os cursos oferecidos são voltados 
àavicultura, olericultura, mandiocul-
tura e apicultura. Além dos cursos, os 

beneficiários podem receber investi-
mentos para iniciar sua produção. Re-
passado por meio do cartão social, os 
valores são destinados às famílias ins-
critas no CadÚnico para que possam 
iniciar na atividade pela qual recebe-
ram a capacitação.

Goiás Social alcança mais 
de dois mil certificados 

entregues AGROEM

DADOS
JUNHO | 2022

https://www.emater.go.gov.br/wp/agro-em-dados-aponta-crescimento-de-357-na-producao-goiana-de-trigo-em-2022/
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Força Tarefa

Segundo o coordenador do Goiás Social 
na Emater, Júlio César de Moraes, a insti-
tuição está participando mais ativamente 
na nova fase do projeto. “Estamos fazen-
do uma força tarefa agora, junto à Seapa e 

às prefeituras. A Emater entra agora com 
a assistência técnica e acompanhamen-
to dos projetos, além das capacitações e 
certificação dos participantes”, explica. 
O esperado é que, até o final do mês de ju-
nho, o programa consiga alcançar a meta 
de 3.500 pessoas certificadas, com des-

taque para as ações no Nordeste goiano. 
“Flores de Goiás, por exemplo, já está na 
quarta etapa de formação, é o município 
do Estado que mais teve capacitações do 
Goiás Social. Nessa nova etapa serão tre-
ze cursos, que envolverão mais de 600 
famílias”, conta Júlio César.
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Pró-Genética

Evento conta com palestras e promove comercialização de touros puros de origem para 
pecuaristas da região

O Governo de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuá-
ria (Emater), e a Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), reali-
zam, nos dias 10 e 11, a feira do Progra-
ma de Melhoria da Qualidade Genética 
do Rebanho Bovino Brasileiro (Pró-Ge-
nética), no município de Jussara (GO).

A feira Pró-Genética é organizada 
pela Emater, em conjunto com o Sindi-
cato Rural de Jussara, com coordenação 
a nível estadual da assessora técnica da 
Emater, Ana Kassia de Oliveira, e mobi-
lização de produtores pela técnica e en-
genheira agrônoma Mellânia Assunção. 

A ABCZ é responsável por selecionar os 
animais ofertados na feira e convidar os 
criadores.

O evento, que conta ainda com 
o suporte da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), tem o objetivo prioritário de le-
var tecnologias a pequenos pecuaristas 
por meio da oferta de touros puros de 
origem (PO), além da realização de pa-
lestras sobre genética e produtividade 
bovina.

Os touros que serão comercializa-
dos na feira são considerados melhora-
dores por serem puros de origem e, por 
isso, conseguem imprimir uma genéti-

ca superior aos animais reproduzidos a 
partir deles, visando o aumento e o me-
lhoramento da produção de leite e car-
ne. Serão ofertados 32 touros das raças 
Nelore e Tabapuã e, para a exposição, 
serão 12 touros da raça Sindi.

Os ofertantes, além de possuírem o 
registro definitivo da ABCZ, que certifi-
ca que o animal é puro de origem, ne-
cessitam apresentar diversos exames: o 
andrológico positivo, atestando a quali-
dade do animal como reprodutor; exame 
negativo para brucelose e tuberculose; 
idade de até 42 meses e a comprovação 
de peso mínimo de acordo com a raça, 
idade e regime alimentar. 

Emater, Sindicato Rural
e ABCZ realizam feira

em Jussara
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TEMPO
EM GOIÁS 

Nesta semana teremos o tempo com céu claro e va-
riação de nebulosidade, mas pouca possiblidade de forma-
ção de áreas de instabilidade a massa de ar seco começa 
a ganhar força novamente, o ar frio de origem polar  que 
vem do sul do país não terá força suficiente para derrubar 
as temperaturas em Goiás, com isso teremos somente um 
leve declínio na temperaturas mínimas especialmente na 
região centro sul do Estado de Goiás, a Geada que assus-
tou o produtor rural no mês de maio devido a onda de 
frio, desta vez não vai chegar aqui em Goiás. Os destaques 
ficam para a amplitude térmica que é a diferença entre 
a temperatura mínima e máxima durante o dia e para a 
queda na umidade relativa do ar no período da tarde. 

PROGNÓSTICO PARA O ESTADO 
PERÍODO DE 12 A 18/06/2022

INFORMAÇÕES DO TEMPO PARA O 
ESTADO POR REGIÃO 
PERÍODO DE 13A 17/06/2022

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

SEMAD/CIMEHGO LANÇA MONITOR 
DE QUEIMADAS PARA PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS RURAIS E FLORESTAIS

BOLETIM DE QUEIMADAS 
PERÍODO DE 5 A 10 DE JUNHO 

RISCO DE INCÊNDIO – ÍNDICE HAINES
PERÍODO DE 12 A 18/06/2022

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)

O período de estiagem que em Goiás que vai de maio 
até meados de outubro, traz preocupação aos produtores 
rurais, pois neste período os riscos de queimadas aumen-
tam e podem provocar prejuízos nas lavouras.

Pensando em minimizar os riscos a SEMAD/CI-
MEHGO lança a ferramenta “Monitor de Queimas” que 
alia precisão de satélites ambientais com geotecnologia 
e detecta focos de incêndios em todos os 246 municípios 
goianos, como também em áreas de preservação ambien-
tal as informações serão compartilhadas em tempo real 
com a Defesa Civil /Corpo de Bombeiros Militar do Esta-
do de Goiás (CBMGO), defesas civis municipais, Secreta-
rias de Meio Ambiente dos Municípios, Coordenações de 
Unidades de Conservação e demais órgãos da Adminis-
tração Pública.
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Escola de Governo convoca 
candidatos ao processo seletivo 

da Emater para entrevista

Institucional

Contratações devem ser realizadas ainda no mês de junho

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater) já iniciou as entrevistas 
com os técnicos agrícolas que se candida-
taram ao processo seletivo simplificado da 
instituição. As entrevistas são realizadas 
na Escola de Governo Henrique Santillo 

(R. C-135 – Jardim América, Goiânia – 
GO) e seguem até o dia 15 de junho.

Os candidatos devem acessar o edi-
tal de convocação no site da Escola de Go-
verno. No documento constam a lista dos 
candidatos selecionados, as datas e horá-
rios de cada entrevista.

Esta é a penúltima etapa do processo 
seletivo. Em seguida, os candidatos sele-
cionados passarão por uma avaliação por 
equipe multidisciplinar. O resultado final 
será publicado no dia 27 de junho, sendo 
que as contratações serão realizadas ime-
diatamente.
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GALERIA DA EMATER
Dos dias 03 a 05 de junho, o Centrer da Emater foi palco de um dos principais eventos de tecnologia aqui de Goiás: o Hackathon 
do Agro - Desafio AgroStartup. Foram três dias de trabalho dedicados à solucionar algumas dores enfrentadas pelos produtores. 
Ao todo, 150 hackathoners participaram da imersão, que resultou em 21 projetos de startups e premiação dos melhores colocados 
de acordo com a avaliação dos jurados. Nossos técnicos foram mentores dessa turma e puderam compartilhar um pouquinho da 

expeciência em campo. Para a próxima edição, o convite já foi feito: a Emater deve sediar novamente o evento! 

“O grande desafio foi 
desenvolver tecnologias 
aplicáveis às realidades 
produtivas dos produtores 
da agricultura familiar”

Pedro Leonardo Rezende, presidente
da Emater Goiás

#INOVAÇÃO
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#DESAFIO
“Está nas mãos dos

jovens encontrar 
soluções que possam 

resolver problemas para 
as pessoas e contribuir 

com o mundo [...]”

Tiago Mendonça, secretário de 
Agricultura, Pecuária e

Abastecimento de Goiás
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Saiu Na Mídia
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Alô, estudantes universitários! O 
edital para novas bolsas de estudo 
de formação superior do ProBem 

já está no ar! A @ovg.org.br vai 
abrir mais de 4 mil vagas, e os con-

templados vão receber o benefício 
a partir do segundo semestre deste 

ano. Se interessou? Então, corre 
para conferir os detalhes do pro-
cesso seletivo na íntegra. Acesse: 

www.ovg.org.br.
Ah, e já anota aí na agenda: as ins-

crições poderão ser feitas de 22 de 
junho a 3 de julho. Não perca!

Notas

Levantem as mangas por-
que a segunda dose de re-
forço contra a #Covid19 já 
chegou para as pessoas com 
50 anos ou mais e trabalha-
dores da saúde, de todas as 
idades.
 Mas atenção, o imunizante 
é destinado para aqueles que 
tomaram a primeira dose 
de reforço há mais de quatro 
meses.
 E aí, meu fii, tá esperando o 
que para completar a imuni-
zação?

A agropecuária goiana registrou saldo 
de 2.064 postos formais de trabalho 
em abril. Foram 7.650 admissões e 
5.586 desligamentos. Com o resultado, 
subiu para 9.120 o número de vagas 
com carteira assinada criadas pelo 
setor primário nos quatro primeiros 
meses do ano.

Os dados, extraídos do Novo Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Novo Caged), foram divulgados 
na última segunda-feira (6/6) pelo 
Ministério do Trabalho e Previdências
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