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“A LAI e a LGPD não estão em conflito. Elas estão em harmonia.”
Bruna Piza e Celso Assis

Artigo

Estante do Agro oferece 
serviços para população 
no 8º Mutirão do Governo 
de Goiás, em Formosa

Serviço

GALERIA DA EMATER

No dia 14 de junho a Emater realizou um dia de campo em 
Sanclerlândia. O evento abordou temas ligados ao BRS Ca-
piaçu, como processos ligados ao cultivo, colheita e silagem. 
Confira os registros na página 8!
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Goiás Social ultrapassa R$ 400 mil
em fomento do Crédito Social
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Estante do Agro oferece 
serviços para população 

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

A 8ª edição do Mutirão do Governo de Goiás será realizada 
em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, neste sábado e do-
mingo (18 e 19/6). A estrutura estará montada na Avenida José 
Lobo, nº 26, no Jardim Califórnia, e contará com o Estande do 
Agro, composto pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Seapa) e suas jurisdicionadas – Agência de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e de Pesquisa Agropecuária 
(Emater), Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) 
e Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) – além da 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar 
Goiás) e a Faeg Jovem de Formosa.
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Emater inaugura galeria 
permanente sobre 

memória da instituição
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NOTAS

#Força Tarefa

Tempo em Goiás

Neste domingo a passagem de uma frente fria 
pela região sudeste do Brasil pode influenciar 
com áreas de instabilidade a região sudoeste do 
Estado de Goiás com chuvas em áreas isoladas, 
já de terça a sexta-feira teremos o tempo estável 
com temperaturas amenas pela manhã e eleva-
das no período da tarde o destaque fica para a 
umidade relativa do ar baixa no período da tar-
de.
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Uma confusão paira sobre os cida-
dãos, gestores públicos, jornalistas e pes-
quisadores. A Lei de Acesso à Informação 
(LAI) e a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) são conflitantes ou convergen-
tes? Pelo título já entregamos a resposta, 
por isso, nós nos dedicaremos a explicar 
o porquê.

Em 2022, mais precisamente em 16 
de maio, a LAI celebrou seus 10 anos em 
vigor e trouxe consigo a máxima de que 
a publicidade é a regra e o sigilo é a ex-
ceção.

Tal diploma legal é resultado do pro-
cesso de amadurecimento da democracia 
brasileira, uma vez que ela se fortalece 
no livre acesso à informação que, por sua 
vez, proporciona aos brasileiros o acom-
panhamento da execução de políticas pú-
blicas e o controle social. 

Em uma sociedade impulsionada 
pela tecnologia e que, sem dúvida algu-
ma, elegeu as bases de dados (públicas e 
privadas) como o “novo petróleo”, a pro-
teção de dados pessoais, notadamente a 
autodeterminação informativa, também 
se mostra vetor da democracia, motivo 
pelo qual a LGPD merece atenção.

No que se refere à LAI, os maiores 
aliados daquele que busca saber da atu-
ação da máquina pública são o Portal da 
Transparência, o Sistema de Ouvidoria 
Pública e o Serviço de Informação ao Ci-
dadão (SIC). As três esferas (federal, es-
tadual e municipal) devem ter esses três 
mecanismos bem calibrados para prestar 
contas a quem financia seu funciona-
mento, isto é, o pagador de tributos.

Pelo Portal da Transparência, é possí-
vel observar as despesas, as receitas, os 
convênios e repasses, o gasto com pes-
soal, o planejamento e orçamento, entre 
outras informações de interesse público. 

Pelo Sistema de Ouvidoria é possível 
solicitar a prestação de um serviço, recla-
mar de algo que a gestão pública deixou 
de fazer ou fez errado, denunciar a má-
-prestação ou o uso indevido de bens pú-
blicos, entre outras situações.

O Sistema de Informação ao Cidadão 
(SIC), hoje praticamente todo informa-
tizado, dá a qualquer pessoa a possibi-
lidade de solicitar informações, dados e 

documentos produzidos pela gestão pú-
blica.

É verdade que existe uma certa in-
compreensão (ou má vontade) de alguns 
órgãos e entidades públicas em divulgar 
determinadas informações, classifican-
do-as erroneamente como sigilosas ou 
conflitantes com a LGPD.

O cerne do conflito inexistente entre 
a LAI e a LGPD está na diferença entre 
informações e dados pessoais. Em outras 
palavras, a LAI dá acesso a informações 
públicas, enquanto a LGPD protege da-
dos pessoais, o que já demonstra clara-
mente feixes de atuação completamente 
dissociados entre as leis.

A Lei Geral de Proteção de Dados, 
como é conhecida a Lei nº 13.709, pro-
mulgada em 2018 e em vigor desde 2020, 
protege toda informação pessoal atrela-
da a uma pessoa natural identificada ou 
identificável. Tal proteção não é novida-
de em nosso ordenamento jurídico, pois 
a Constituição Federal de 1988 já prevê 
“o direito à proteção dos dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais” (artigo 5º). 

Ao contrário do senso comum, o obje-
tivo da LGPD, principalmente no âmbito 
público, não é restringir a circulação da 
informação e dificultar a transparência, 
mas tão somente estimular o fluxo de da-
dos, ou seja, aquele capaz de resguardar 
a proteção de dados pessoais.

 O princípio da publicidade dos atos da 
Administração Pública permanece intac-
to e deve ser fomentado pela LAI. A ino-
vação trazida pela LGPD é apenas quanto 
às regras de utilização das informações 
dos indivíduos, o tratamento conferido a 
tais informações e o reconhecido direito 
fundamental do cidadão de saber quais e 
porque seus dados estão sendo coletados.

Os autores são servidores públicos. 
Nossos nomes estão no Portal da Trans-
parência do Governo de Goiás. Nossas 
ocupações e nossas remunerações estão 
descritas e detalhadas. Isto é a Lei de 
Acesso à Informação agindo. No entan-
to, nossos CPFs estão ocultos para nossa 
segurança. Isto é a Lei Geral de Proteção 
de Dados.

A LAI e a LGPD não estão em conflito. 
Elas estão em harmonia.

LAI e LGPD um
conflito que
não existe

Artigo

Bruna Piza
advogada, chefe de Gabinete da

Controladoria-Geral do Estado de Goiás

Celso Assis
jornalista, assessor de comunicação na 

Controladoria-Geral do Estado de 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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Mutirão Governo de Goiás 

Em parceria, Emater, Seapa, Agrodefesa, Ceasa, Senar Goiás e Faeg Jovem oferecerão 
orientações e cursos com foco em geração de renda 

A 8ª edição do Mutirão do Governo 
de Goiás será realizada em Formosa, 
no Entorno do Distrito Federal, neste 
sábado e domingo (18 e 19/6). A estru-
tura estará montada na Avenida José 
Lobo, nº 26, no Jardim Califórnia, e 
contará com o Estande do Agro, com-
posto pela Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Se-
apa) e suas jurisdicionadas - Agência 
de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e de Pesquisa Agropecuária (Emater), 
Agência Goiana de Defesa Agropecuá-
ria (Agrodefesa) e Centrais de Abaste-
cimento de Goiás (Ceasa Goiás) – além 

da parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar Goiás) e a 
Faeg Jovem de Formosa.

A Emater, além de garantir a orna-
mentação do estande com mudas de 
plantas nativas do Cerrado, manterá 
plantão técnico para agricultores fa-
miliares e demonstração de sistema 
de aquaponia, que alia a produção de 
peixes e hortaliças no mesmo sistema. 
Além disso, organizará a exposição de 
produtores locais para que apresen-
tem no Estande do Agro itens ligados 
à agroindústria, artesanatos e apicultu-
ra.

“Enquanto instituição de assistência 
técnica e extensão rural, a Emater apro-
veita todas as oportunidades que tem 
para se aproximar do produtor rural. 
O Mutirão do Governo de Goiás facili-
ta essa troca, oferecendo aos cidadãos 
um ambiente completo com serviços 
estaduais para que agilizem demandas 
muitas vezes represadas”, comenta o 
presidente da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende.

Entre outros serviços, a Seapa ofe-
recerá orientação e demonstração de 
sistema de hidroponia (produção de 
hortaliças sem terra); inscrições para 

Estante do Agro oferece 
serviços para população 

em Formosa



Goiânia, 18 de junho de 2022  | Jornal Emater04

cursos de avicultura (produção de aves) 
e olericultura (cultivo de hortas); dis-
tribuição de material educativo sobre 
o setor agropecuário; e orientações so-
bre os programas de Cerveja de Man-
dioca, Regulariza Campo, Bioinsumos, 
Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA), Crédito Fundiário e FCO Rural. 

Já a equipe da Agrodefesa estará 
pronta para fornecer informações sobre 
normas, procedimentos e programas li-
gados à sanidade animal e vegetal; de-
clarações de vacinação; preenchimento 
de Guia de Trânsito Animal (GTA) e Per-
missão de Trânsito Vegetal; e declaração 
e alteração de dados cadastrais. Nos to-
tens Expresso, os interessados poderão 

ainda emitir licenças e outros documen-
tos importantes. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar Goiás) promoverá demons-
trações de sistema de hidroponia; cultivo 
de mandioca em pequenos espaços; pro-
dução artesanal de açúcar mascavo, me-
lado e rapadura; produção de biojóias; e 
produção de artesanato com fibra de ba-
naneira. A Faeg Jovem de Formosa, por 
sua vez, levará para o Mutirão orienta-
ções sobre cultivo de horta vertical.

Saiba mais

O Mutirão do Governo de Goiás ofe-
rece ao público uma estrutura ampla 

que abriga órgãos estaduais e parceiros, 
como Tribunal de Justiça (TJGO), Mi-
nistério Público Estadual (MPGO) e De-
fensoria Pública do Estado (DPE). Entre 
os serviços oferecidos estão: emissão 
de documentos, realização de consultas 
e exames, oferta de vagas de emprego, 
corte de cabelo, informação sobre pro-
gramas sociais, palestras e orientações. 
A última edição do evento foi realizada 
em Valparaíso de Goiás, também no En-
torno do Distrito Federal, nos dias 4 e 5 
de junho de 2022.

A 8ª edição do Mutirão do Governo 
de Goiás é uma realização do Governo 
de Goiás, em parceria com a Prefeitura 
de Formosa e o Goiás Social.
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História

Com mais de 1.000 fotos e 80 peças utilizadas por extensionistas e pesquisadores, a 
exposição apresenta história da Agência Goiana

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) inaugurou nes-
ta segunda-feira (13) a galeria perma-
nente da instituição. A exposição está 
no hall de entrada da sede da Emater 
e exibe, por meio de equipamentos e 
fotografias, a memória da instituição 
ao longo de seus 63 anos. 

A galeria foi organizada pela equi-
pe da Comunicação Setorial da insti-
tuição e conta com 80 peças de uso de 
extensionistas e pesquisadores e mi-
lhares de fotos da rotina de trabalho 
dos servidores da Emater. Materiais 
de uso veterinário, microscópios, má-
quinas de escrever e medidor de umi-
dade fazem parte do acervo. 

“Para compor a galeria, nós resga-
tamos materiais da Emater desde sua 
criação. É possível perceber a evolução 
da Agência por meio da exposição, que 
demonstra que somos uma instituição 
tradicional, mas que não paramos no 

tempo. A mostra reforça a atuação da 
Emater na história de Goiás, especial-
mente por se tratar de um estado com 
vocação agropecuária tão latente”, de-
clara o presidente da agência, Pedro 
Leonardo Rezende.

Em breve, a agência contará tam-
bém com uma galeria virtual, que reu-
nirá todas as fotos expostas na galeria 
permanente em um espaço no site da 
Emater. 

Tradição histórica

Os registros fotográficos expostos 
documentam as atividades da Emater 
nas ações de fortalecimento da agri-
cultura familiar desde os anos 1960. A 
instituição é pioneira em treinamen-
tos voltados para mulheres do campo 
e na integração com as instituições 
voltadas para a educação infantil. 

As fotos também trazem registros 
do Centro de Tecnologia e Capaci-

tação (Centrer) da Emater, projeto 
precursor na qualificação de profis-
sionais do agro em Goiás, com gran-
de relevância no ambiente agrícola. 
Em fevereiro de 2022, o novo prédio 
do Centrer foi inaugurado após pas-
sar por reestruturação e, atualmente, 
oferece salas de aula, refeitório, área 
de convivência, alojamentos e uma 
biblioteca completamente equipados 
para atender às demandas do setor 
produtivo. 

“Resgatar as memórias do exten-
sionismo goiano por meio da galeria 
da Emater é uma maneira de eviden-
ciar o tradicionalismo da instituição, 
que se mantém atual mesmo após 
mais de seis décadas de atividades. O 
ambiente aproxima os servidores que 
ainda atuam na Agência e também 
apresenta às novas gerações a traje-
tória construída até aqui”, explica a 
chefe de Comunicação Setorial, Ana 
Flávia Marinho.

Emater inaugura galeria 
permanente sobre 

memória da instituição



Goiânia, 18 de junho de 2022  | Jornal Emater06

Capacitação

Ao todo, já são mais de duas mil pessoas qualificadas em avicultura, olericultura
e mandiocultura, com treinamentos oferecidos pela Emater

O Goiás Social tem ampliado suas 
ações em todo o Estado de Goiás. Até 
a metade do mês de junho, o pro-
grama já atingiu R$ 404,9 mil em 
entregas pelo cartão Crédito Social, 
destinado às pessoas que tenham re-
alizado os cursos de capacitação em 
olericultura, avicultura e mandiocul-
tura promovidos pela Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Ru-
ral e Pesquisa Agropecuária (Emater) 
e que possuam cadastro no CadÚnico.

O projeto é itinerante e já esteve 
em dezenas municípios goianos. Ele 
é coordenado pela Secretaria de De-
senvolvimento Social (Seds) e conta 
com a parceria da Emater, além da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), a Secretaria 
da Retomada, Sistema Faeg Senar e 

prefeituras municipais.
Até o momento, o programa Goi-

ás Social já capacitou 2.445 pessoas, 
sendo 1.366 certificados de avicultu-
ra, 812 de olericultura, 53 de mandio-
cultura e 214 de apicultura.

O mutirão tem como objetivo via-
bilizar melhores condições de atua-
ção aos produtores rurais, oferecendo 
treinamento adequado e estimulando 
que iniciem seu próprio negócio. “A 
qualificação profissional é a chave 
para o sucesso de qualquer empreen-
dimento. Com o Goiás Social, conse-
guimos garantir esse embasamento 
técnico e ainda colocamos os técnicos 
da Emater à disposição para assistên-
cia técnica durante o desenvolvimen-
to do seu negócio. O investimento fi-
nanceiro também contribui para que 

esse novo negócio seja de fato efetiva-
do”, comenta o presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende. 

A meta é que o programa consiga 
alcançar 3.500 pessoas certificadas 
até o final do mês de junho.

Força Tarefa

Segundo o coordenador do Goi-
ás Social na Emater, Júlio César de 
Moraes, a instituição está participan-
do mais ativamente na nova fase do 
projeto. “Estamos fazendo uma força 
tarefa agora, junto à Seapa e às pre-
feituras. A Emater entra agora com a 
assistência técnica e acompanhamen-
to dos projetos, além das capacita-
ções e certificação dos participantes”, 
explica.

Goiás Social ultrapassa 
R$ 400 mil em fomento do 

Crédito Social
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TEMPO
EM GOIÁS 

Neste domingo a passagem de uma frente fria pela 
região sudeste do Brasil pode influenciar com áreas de 
instabilidade a região sudoeste do Estado de Goiás com 
chuvas em áreas isoladas, já de terça a sexta-feira teremos 
o tempo estável com temperaturas amenas pela manhã e 
elevadas no período da tarde o destaque fica para a umi-
dade relativa do ar baixa no período da tarde. 

PROGNÓSTICO PARA O ESTADO 
PERÍODO DE 19 A 24/06/2022

INFORMAÇÕES DO TEMPO PARA O 
ESTADO POR REGIÃO 
PERÍODO DE 20 A 24/06/2022

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

BOLETIM MONITOR DE SECAS 
PERÍODO DE 5 A 10 DE JUNHO 

RISCO DE INCÊNDIO – ÍNDICE HAINES
PERÍODO DE 19 A 24/06/2022

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)

Com a umidade relativa baixa e temperaturas em 
elevação o risco de incêndio para o Estado de Goiás esta 
variando entre moderado a alto, neste momento e impor-
tante que todos colaborem não provocando queimadas 
em nosso Estado de Goiás.

O Monitor de Secas indica que no mês de maio hou-
ve avanço da seca relativa fraca (S0) no norte do Estado 
de Goiás, e da seca relativa moderada (S1) no centro do 
Estado, devido a irregularidade na precipitação, houve 
uma piora nos indicadores relativos a seca. Os impactos 
são de curto prazo (C) na região norte-nordeste nas áreas 
de agricultura e pastagem, e de longo prazo (L) no restan-
te do estado nos recursos hídricos e vegetação nativa.

MÊS DE REFERÊNCIA - MAIO DE 2022
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GALERIA DA EMATER
No dia 14 de junho a Emater realizou um dia de campo em Sanclerlândia. O evento abordou temas ligados 

ao BRS Capiaçu, como processos ligados ao cultivo, colheita e silagem. Confira os registros abaixo!

#DIADECAMPO
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Saiu Na Mídia
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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
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Nossos agricultores estão de 
parabéns! O Estado deve re-

gistrar mais de 28,1 milhões de 
toneladas de Grãos 2021/2022. 
Dados da Conab apontam que 

esse é um recorde no volume de 
grãos no ciclo atual. Com isso, a 
produtividade de Goiás deve ser 

a maior do país.
O crescimento projetado é 

de 6,2% em relação à Safra 
2020/2021, resultado de muito 

trabalho, conhecimento e inves-
timento em tecnologia.

Notas

O @sukatechgoiania dá exemplo 
de responsabilidade ambiental e 
inclusão digital.
Já reciclamos 50 toneladas de 
resíduos eletrônicos e reparamos 
mais de 400 aparelhos no Centro 
de Recondicionamento de Compu-
tadores.
Essa inciativa fornece o descarte 
correto de equipamentos eletrô-
nicos e recupera aparelhos, como 
celulares e computadores, para 
doá-los às escolas, bibliotecas e 
outras instituições.

Vamos galera, doadores! O Banco de 
Sangue do Hugol precisa de você!
Os estoques tiveram diminuição de doa-
ção nos últimos meses, principalmente de 
sangue com fator Rh negativo:
A-
B-
AB-
O- (reservas em estado crítico!)
Para evitar aglomerações e agilizar a 
doação, é necessário agendamento prévio 
para a coleta. Basta ligar nos telefones 62 
3270-6661 e 62 3270-6662, ou entrar no 
site http://ucthugol.hugol.org.br/Real-
Blood/agonline/

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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