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GALERIA DA EMATER

Entre os dias 22 e 24 de junho a Emater ofereceu oficinas 
de culinária em um estande institucional montado na 3° 
Feira de Negócios Agropecuários da Coopercampi (Fena-
campi), na cidade de Campinorte-GO. Através de pequenos 
workshops de 20 minutos cada, a agência mostrou o passo a 
passo de duas receitas: ricota caseira e requeijão com ácido 
cítrico, durante os três dias de evento, tanto no período da 
manhã quanto no período da tarde.
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Crescimento

VBP de Goiás é o 5o maior do 
país, com R$112 bilhões
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Recorde de inscrições

Concurso PM Goiás recebe
mais de 67,9 mil inscrições
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Investimento

Governo repassa mais de R$ 3 
milhões para escolas rurais
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Live

Zootecnista da Emater apresenta 
técnicas para impulsionar produção

de leite
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Meio Ambiente

Virada Ambiental 2022 é 
lançada na Emater
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Estado deve registar
mínima de 11o e máxima 
de 34o na próxima semana

Com o objetivo de zelar pela preservação ambiental e a atuação de to-
dos em defesa do meio ambiente, foi realizado (21/06), no auditório 
do Centro de Tecnologia e Capacitação (Centrer) da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Ema-
ter), o lançamento oficial da Virada Ambiental 2022.
Este é o quarto ano em que o projeto de extensão reúne diversas insti-
tuições do Estado com o objetivo de incentivar o plantio de árvores na-
tivas do cerrado, visando o resgate da biodiversidade da vegetação não 
só de Goiás, mas de todo o mundo. A cerimônia de lançamento contou 
com a participação da gestão de representantes de diversas instituições 
dos setores público e privado.
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Pecuária

Emater e ABCZ realizam 
edição da Feira Pró-Genética 

em Anápolis
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NOTAS

Tempo em Goiás

De céu claro e tempo estável, com temperaturas 
amenas pela manhã e em elevação ao longo do 
dia, os destaques ficam para a amplitude térmi-
ca que é a diferença entre a temperatura mínima 
e máxima, como também a queda no índice da 
umidade relativa do ar no período da tarde.
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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 são fabricados a partir da agricultura familiar”

emater.go.gov.br
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Meio ambiente

Lançamento oficial reuniu representantes de diversas organizações para estimular a 
participação coletiva na defesa da biodiversidade

Com o objetivo de zelar pela preser-
vação ambiental e a atuação de todos em 
defesa do meio ambiente, foi realizado 
(21/06), no auditório do Centro de Tecno-
logia e Capacitação (Centrer) da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
o lançamento oficial da Virada Ambiental 
2022.

Este é o quarto ano em que o projeto 
de extensão reúne diversas instituições 
do Estado com o objetivo de incentivar 
o plantio de árvores nativas do cerrado, 
visando o resgate da biodiversidade da 
vegetação não só de Goiás, mas de todo o 
mundo. A cerimônia de lançamento con-
tou com a participação da gestão de re-
presentantes de diversas instituições dos 
setores público e privado.

Durante a abertura, o presidente da 
Emater, Pedro Leonardo Rezende, reafir-
mou a importância da realização da Vira-
da Ambiental e dos frutos que são gerados 
a partir dela. “O evento é uma oportuni-
dade para colocar a Agência, que está ca-
pilarizada por todo o Estado de Goiás, a 
serviço de prestar uma assistência técnica 
consciente da necessidade de informar e 
reforçar a agenda de sustentabilidade”, 
afirmou.

Como explicou o presidente, além de 
sediar o evento, a Emater é a responsá-
vel por avaliar e selecionar os locais onde 
serão feitos os plantios das espécies nati-
vas, através da identificação de nascentes, 
margens ou mananciais que estão des-
protegidos, visando à recuperação destas 
áreas.

Também presente no evento, a rei-
tora da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), Angelita Pereira de Lima, desta-
cou a importância de a instituição tam-
bém cumprir o seu papel ambiental. “Este 
é o maior projeto de extensão da UFG que 
está presente em sete estados brasileiros, 
quatro países e em quase na totalidade de 
municípios goianos, além de ter dezenas 
de parceiros. Esse alcance é expressivo”, 
ressaltou.

Ainda de acordo com a reitora, a capa-
cidade de mobilização do projeto “faz da 
Virada Ambiental mais do que um proje-
to anual, mas um projeto de futuro”. Por 
fim, a Angelita colocou a UFG à disposi-
ção para colaborar em diversos outros 
projetos que visem à preservação e à valo-
rização da fauna e flora brasileiras.

Virada Ambiental 2022
é lançada na Emater
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Ao final da abertura do evento, o pro-
fessor da UFG e coordenador da Virada 
Ambiental, Emiliano Godoi, iniciou sua 
fala lembrando uma frase da poetisa Cora 
Coralina: “só se muda uma pessoa, quan-
do se toca o coração dela”. Segundo o pro-
fessor, depois de um tempo tão drástico 
que foi a pandemia, esse momento pre-
sencial é um lançamento de um projeto 
que é formado por todos os participantes. 
“Por todos nós, venho aqui demonstrar 
a minha gratidão, especialmente nesta 
sensação de estar em casa na Emater”, 
destacou.

Emiliano Godoi lembrou que a ideia 
inicial do projeto se limitava ao reflores-
tamento, pela valorização da vegetação, 
contudo, desde 2021, o evento passou a 
adentrar a frente de capacitação dos ges-
tores ambientais. “É fundamental que 
essa troca se dê de forma intensa espe-
cialmente nos municípios, porque é ne-
les que tudo acontece; não é na União ou 
no estado. Acreditamos que uma árvore 
plantada demonstra um sentimento for-

te de ação coletiva que gera efeitos dura-
douros e transformadores”, frisou.

Assim, de acordo com o professor, o 
projeto que nasceu com a expectativa de 
plantar mil mudas, tem crescido ao longo 
dos anos, impactando, acima de tudo, as 
mentalidades das pessoas. Um outro fa-
tor de orgulho, fruto dessa alteração de 
percepção no que se refere à preservação 
ambiental, segundo Godói, é o alcance do 
projeto que altera a percepção de que o 
estado de Goiás é referência em devasta-
ção, mas que passa a ser conhecido tam-
bém por suas ações de resgate da biodi-
versidade.

Além disso, o professor lembrou que 
a economia e a ecologia não são antagô-
nicas, e que as empresas privadas podem 
colaborar com ações na área de neutrali-
zação de carbono. “Assim saímos do con-
flito, tão comum na história passada, e 
rompemos a lógica para uma perspectiva 
em que todos podem ganhar com a pre-
servação do meio ambiente”, concluiu.

Para encerrar a apresentação do Pro-

jeto Virada Ambiental, Emiliano Godoi 
compartilhou o seu sonho de plantar 
5,570 milhões de mudas no Brasil, sen-
do 1 milhão para cada município. “A es-
sência de tudo isso que estamos vivendo 
aqui é transformar todas as falas em pe-
quenos atos, pois eles estão sendo obser-
vados e podem mudar o futuro. A questão 
ambiental não é plantar árvores, é nos 
preservar e nos ajudar coletivamente en-
quanto seres humanos”, concluiu.

No período da tarde, a solenidade da 
Virada Ambiental 2022 contou com uma 
programação de palestras dirigidas, prin-
cipalmente, aos gestores municipais. O 
professor Emiliano Godoi palestrou so-
bre Políticas Públicas Municipais; a técni-
ca da Emater, Isabela Lima, apresentou o 
Programa de Microbacias Hidrográficas; 
e, Dionatas Resende, gerente de Desen-
volvimento Sustentável e Educação Am-
biental da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Goiás (Semad), apresentou o app 
PlanteGO.
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Pecuária

Evento, que foi realizado em Anápolis pela segunda vez, teve sua primeira edição em 
2021 e leva novas tecnologias a pecuaristas, com comercialização de touros puros de 

origem e realização de palestras sobre genética e produtividade bovina

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) realiza-
ram  sexta-feira, 24 de junho, mais uma 
edição da feira do Programa de Melho-
ria da Qualidade Genética do Rebanho 
Bovino Brasileiro (Pró-Genética).

A feira, que tem como objetivo tor-
nar acessível a comercialização de tou-
ros puros de origem (PO), é organizada 
pela Emater, com coordenação da as-
sessora técnica Ana Kassia de Olivei-

ra, e conta com o suporte da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa). A ABCZ, com 
a coordenação da zootecnista Vanessa 
Barbosa, é encarregada por convidar os 
criadores e selecionar touros PO para 
participarem do Pró-Genética. A feira 
também conta com o apoio do Sindi-
cato Rural de Anápolis, que vai dispo-
nibilizar o espaço para a realização do 
evento.

Ao todo, foram oferecidos 25 touros 
da raça Nelore e Tabapuã. Os animais 
possuem até 42 meses de idade e preço 

sugerido entre 40 e 60@ do boi gordo. 
A negociação é flexível, podendo ser re-
alizada com troca de animais ou finan-
ciamentos, por exemplo.

De acordo com Ana Kassia, a expec-
tativa para a feira, que foi realizada pela 
primeira vez em Anápolis em outubro 
de 2021, é a melhor possível. “A última 
feira Pró-Genética teve um resultado 
bastante positivo, com venda de 40% 
dos touros PO que foram ofertados. 
Esperamos, neste ano, atender uma 
maior quantidade de produtores rurais 
de pequeno e médio porte”, aponta.

Emater e ABCZ realizam 
edição da Feira Pró-Genética 

em Anápolis
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São apoiadores do evento empresas e 
organizações responsáveis pela conces-
são de financiamentos aos produtores 
rurais. Entre elas a Agência de Fomen-
to de Goiás (GoiásFomento), o Sistema 
de Cooperativas de Crédito do Brasil 
(Sicoob), Sicoob Credicapa, Sicoob Uni 
Centro Norte Goiano. Também marcam 
presença a Caixa Econômica Federal e 
o Banco do Brasil, que já participaram 
nas últimas edições, além da apoiadora 
Farmpec Terapêutica.

De acordo com a médica veterinária 
da Emater, Géssyca Neves de Oliveira, 
coordenadora e mobilizadora local, o 
evento é de suma importância para me-

lhorar o empreendimento dos pequenos 
pecuaristas. “Nós queremos trabalhar na 
educação dos produtores que já são aten-
didos pela Emater e também do público 
universitário. Vamos garantir o papel da 
extensão rural, levando informações e 
garantindo um melhor retorno a todos 
que participarem da feira”, antecipa.

Feira Pró-Genética

O Programa de Melhoria da Qualida-
de Genética do Rebanho Bovino Brasilei-
ro foi concebido pela ABCZ, sendo rea-
lizado conjuntamente com os governos 
estaduais e municipais representados 

pelos órgãos de extensão rural. A inicia-
tiva foi colocada em prática inicialmente 
em Uberaba, município de Minas Gerais.

Em Goiás, o programa é executado 
em parceria com a Emater desde 2017. A 
Agência Goiana é responsável por efetu-
ar a mobilização dos pequenos e médios 
produtores e fornecer todo o suporte téc-
nico e informacional em relação aos ani-
mais e como melhorar a produtividade.

Desde que foi implantado no Estado 
até o ano de 2021, já foram comercializa-
dos, em cerca de 15 municípios goianos, 
mais de 240 touros puros de origem das 
raças Nelore, Nelore Mocha, Tabapuã, 
Sindi e outras.
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Live

Alexandre Alves trouxe dicas para aumentar a eficiência na produção e de preservação 
das pastagens

Em live transmitida nesta quarta-
-feira (22) pelo canal do Youtube da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuá-
ria (Emater), o zootecnista da agência, 
Alexandre Alves, falou sobre o pastejo 
rotacionado e como impulsionar a pro-
dutividade leiteira nas propriedades ru-
rais.

Segundo dados apresentados pelo 
zootecnista, o Brasil é o terceiro maior 
produtor de leite no mundo, sendo que 
a agricultura familiar responde por 
68% do total dessa produção. O Estado 
de Goiás é o quarto maior produtor de 
leite no país, responsável por 9,13% da 
produção anual. 

Alexandre destacou a importância 
dessa atividade na sucessão familiar no 

campo e o compromisso da assistência 
técnica aos pequenos produtores. “A 
Emater tem papel muito importante 
nesse sentido, de fomentar tecnologias 
para essa população, melhorando sua 
produtividade nos municípios”.

A organização de compras de insu-
mos, capacitações na área, melhora-
mento das pastagens e o conforto dos 
animais são alguns dos principais pon-
tos levantados durante a palestra para 
obter eficiência na produção leiteira.

Recuperação de pastagens
A pastagem é um ponto fundamental 

na produção de gado leiteiro e de corte, 
como ressalta Alexandre Alves. “Pasta-
gem degradada é sinal de prejuízo am-
biental. Uma questão muito importante 

que tem a ver com a sustentabilidade da 
pecuária brasileira é a recuperação da 
pastagem para ter sustentabilidade”.

A recuperação ou renovação da pas-
tagem são práticas sustentáveis que se-
rão indicadas por um técnico capacita-
do. Enquanto a primeira é feita com o 
controle de invasores e adubação, o se-
gundo método tem um custo e um tem-
po maior, com a remoção de toda a área 
degradada. 

O pastejo rotacionado é outra técni-
ca de preservação, que visa aumentar 
a produção leiteira, proporcionando 
maior ganho por hectare. Ela consiste 
em dividir o pasto em piquetes de ocu-
pação e descanso, que serão pastejados 
em ciclos para preservar o solo e a qua-
lidade do pasto.

Zootecnista da Emater 
apresenta técnicas para 

impulsionar produção de leite
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Alego Ativa

Agência promove a Feira da Agricultura Familiar e oferece plantão técnico durante o 
evento, que será realizado no sábado (25), às 8h30min

Neste sábado (25), a Agência Goia-
na de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Ema-
ter) participa da 16ª edição do Alego 
Ativa, desta vez em Itapaci-GO. Com 
início marcado para as 8h30min, o 
evento será realizado na Escola Mu-
nicipal Leôncio José de Santana, por 
iniciativa da Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Alego), em parce-
ria com mais 40 instituições públicas 
e privadas do Estado.

No programa itinerante, do qual 
é parceira desde a primeira edição, 
a Emater promove a Feira da Agri-
cultura Familiar, na qual recebe os 
agricultores familiares para expor e 
comercializar seus produtos ao públi-
co presente no evento. Também é re-
alizado um plantão técnico: a equipe 
de Agência fica à disposição para ti-
rar dúvidas e apresentar detalhes dos 
programas e projetos destinados à 
promoção da inclusão produtiva rural 
e fortalecimento da agricultura fami-
liar em Goiás.

“Nossa atuação é no sentido de 
promover mais um espaço, mais uma 

alternativa para os produtores apre-
sentarem os seus produtos, que são 
fabricados a partir da agricultura fa-
miliar, e também realizar um plan-
tão técnico para que os produtores 
possam tirar dúvidas e conhecer toda 
a carteira de serviços da Emater que 
são disponibilizados ao produtor ru-
ral”, explica o presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende. O propósito 
é aproximar a cidade e o campo, in-
cluindo ativamente o setor rural fami-
liar na programação do Alego Ativa.

Sobre o Alego Ativa
Programa itinerante da Casa de 

Leis goiana, o Alego Ativa chega à 16ª 
edição em Itapaci, na região do Vale 
do São Patrício, a 220 km de Goiâ-
nia. O objetivo é percorrer os municí-
pios goianos, atendendo às demandas 
imediatas das comunidades locais, a 
partir da oferta de serviços gratuitos, 
disponibilizando cursos de capacita-
ção e qualificação, oficinas profissio-
nalizantes, além de assistência social, 
médica, rural e jurídica.

O projeto faz parte de um pacote 

de ações da 19ª Legislatura do Parla-
mento Goiano, em prol da ampliação 
da representatividade e aproximação 
entre o poder público e a sociedade. 
Desde 2019, já receberam uma edição 
do Alego Ativa as cidades de Acreú-
na, São Simão, Luziânia, Alvorada do 
Norte, Catalão, Anápolis, Niquelân-
dia, Itapuranga, Goianira, Morrinhos, 
Jataí, Hidrolândia, Goianésia, Novo 
Gama e Rio Verde.

Parceiros
Atualmente, 40 parceiros ajudam a 

Assembleia de Goiás a realizar o Ale-
go Ativa, sendo fundamentais para o 
sucesso do programa. Além da Ema-
ter, participam, entre outras entida-
des estaduais, a Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), a Secretaria de Desen-
volvimento Social (Seds), a Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc), a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Se-
mad), a Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública (SSP-GO) e o Procon 
Goiás.

Emater inclui o setor rural
familiar na programação de

Itapaci
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Mutirão

Estande do Agro reunirá Seapa, Emater, Agrodefesa, Senar Goiás, Faeg Jovem e 
Secretaria Municipal de Agricultura. Estrutura ficará instalada no Jardim da Barragem I, 

neste sábado e domingo (25 e 26/6)

Entregas de certificados, demons-
trações técnicas, orientações sobre pro-
gramas e emissões de documentos es-
tarão entre os serviços oferecidos pelo 
Estande do Agro durante o Mutirão do 
Governo de Goiás em Águas Lindas, no 
Entorno do Distrito Federal. A 9ª edi-
ção do evento será realizada neste sá-
bado (25/6) e domingo (26/6), no Jar-
dim da Barragem I. O Estande do Agro 
reunirá a Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Se-
apa), a Agência de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e de Pesquisa Agro-
pecuária (Emater), a Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar Goiás), a Faeg Jovem de 
Águas Lindas e a Secretaria Municipal 
de Agricultura.

Durante o evento, a Seapa fará en-
tregas de certificados e crédito social 

para concluintes de cursos de avicultu-
ra, olericultura, piscicultura e apicultu-
ra do programa Goiás Social. Oferece-
rá ainda demonstração de sistema de 
hidroponia; distribuição de material 
educativo sobre o setor agropecuário; e 
orientações sobre os programas de Cer-
veja de Mandioca, Regulariza Campo, 
Bioinsumos, Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), Crédito Fundiário e 
FCO Rural.

Além de garantir a ornamentação do 
estande com mudas de plantas nativas 
do Cerrado, a Emater manterá plantão 
técnico para agricultores familiares, 
abrirá espaço para exposição de produ-
tos locais e apresentará ações de assis-
tência técnica e extensão rural.

A Agrodefesa fornecerá informações 
sobre normas, procedimentos e progra-
mas ligados à sanidade animal e vege-
tal; declarações de vacinação; emissão 

de Guia de Trânsito Animal (GTA); e 
declaração e alteração de dados cadas-
trais. Nos totens Expresso, os interes-
sados poderão ainda emitir licenças e 
outros documentos importantes.

O Senar Goiás promoverá demons-
trações de produção artesanal de açúcar 
mascavo, melado e rapadura; produção 
de biojóias; e produção de artesanato 
com fibra de bananeira. A Faeg Jovem 
de Águas Lindas, por sua vez, levará 
para o Mutirão orientações sobre cul-
tivo de hortas urbanas e distribuirá se-
mentes.

“Ao procurar orientação técnica, ti-
rar dúvida sobre programa ou serviço 
estadual ou ainda aprender a produzir 
algo diferente, o cidadão abre portas 
para incrementar sua renda e melhorar 
de vida. Ele não precisa ter uma fazenda 
pra isso. Pode fazer no quintal de casa. 
Os cursos foram desenvolvidos pen-

Estande do Agro realiza entrega 
de certificados de cursos e oferece 

serviços em Águas Lindas
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sando em aproveitar as condições que a 
pessoa já tem. Nos municípios por onde 
passou o Goiás Social, já há bons exem-
plos de pessoas que estão conseguindo 
gerar renda a partir dos conhecimentos 
adquiridos nas nossas qualificações. É o 
Governo de Goiás trabalhando com foco 
no cidadão, como sempre pediu o go-
vernador Ronaldo Caiado”, diz o secre-
tário de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Tiago Mendonça.

Durante o Mutirão do Governo de 
Goiás, serão entregues certificados e be-
nefícios do Goiás Social, programa que 
leva capacitação e fomento os municí-
pios goianos. “As entregas do Goiás So-
cial têm impactado a vida de centenas 
de pessoas. E esse é o papel da Ema-
ter: transformar realidades por meio 
da assistência técnica, extensão rural 
e pesquisa agropecuária”, comemora o 
presidente da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende.

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 9ª edição do evento é uma realiza-
ção do Governo de Goiás, por meio do 
Goiás Social. A Prefeitura de Águas Lin-
das é parceira da iniciativa. Os atendi-
mentos gerais começam às 8 horas da 
manhã de sábado, no entanto, o serviço 
de emissão de carteira de identidade es-
tará disponível no local já a partir da tar-
de de sexta-feira, 24.

Nas três últimas edições do evento, 
em Luziânia, Valparaíso de Goiás e For-

mosa, foram realizados 247 mil aten-
dimentos, número que, segundo o co-
ordenador do Mutirão, Paulo Ortegal, 
confirma a grande demanda existente 
no Entorno do Distrito Federal. “O ba-
lanço é extremamente positivo, estamos 
encerrando uma programação de quatro 
mutirões nesses municípios do Entor-
no, sempre com muita procura e tendas 
lotadas. A população reconheceu a im-
portância da presença do Estado aqui”, 
explicou.

SERVIÇO
9º Mutirão do Governo de Goiás — 

Águas Lindas
Datas e horários: Sábado (25/6), das 

8 às 16 horas, e domingo (26/6), das 8 
às 12 horas

Local: Rua 1, ao lado do Tatico Unid. 
II, Jardim da Barragem I, Águas Lindas 
– GO.
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Serviços

Programa já investiu mais de R$ 1,76 mi em empreendimentos agrícolas

A Agência Goiana de Assistência Téc-
nica, Extensão Rural e Pesquisa Agrope-
cuário (Emater) em parceria com o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural, a 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Seapa), Secre-
taria de Desenvolvimento Social (Seds) 
e a Secretaria da Retomada, já entregou 
2.441 certificados em cursos na área de 
avicultura (1.366), olericultura (808), 
mandiocultura (53) e apicultura (214) 
por meio do programa Goiás Social.

Além disso, já foram investidos apro-
ximadamente R$ 1,76 milhão através do 
cartão do Crédito Social, benefício entre-
gue para os participantes que concluíram 
os cursos de avicultura e olericultura e 
que se adéquam aos critérios estabeleci-
dos.

O presidente da Emater, Pedro Leo-
nardo Rezende, comemora o avanço do 
projeto no Estado. “As entregas do Goiás 
Social têm impactado a vida de centenas 
de pessoas. E esse é o papel da Emater: 

transformar realidades por meio da as-
sistência técnica, extensão rural e pes-
quisa agropecuária”, diz.

Segundo Júlio César de Moraes, co-
ordenador do Goiás Social na Emater, a 
Agência atua tanto durante o processo de 
qualificação desses participantes quanto 
no momento posterior. “A Agência ofe-
rece capacitação e orientação técnica, 
acompanhando de perto a implementa-
ção desses projetos”, comenta.

A força tarefa organizada pela Emater 
junto a Seapa e parcerias com as prefei-
turas, já levou o Goiás Social para 45 mu-
nicípios. O objetivo inicial era alcançar 
3.500 pessoas até o final do prazo esta-
belecido, mas, ainda de acordo com Júlio 
César, há a expectativa de se atingir um 
número maior que esse. “Provavelmente 
superaremos a meta inicial neste mês de 
junho”, reitera.

Histórico
O programa Goiás Social surgiu em 

junho de 2021 e tem como objetivo aju-
dar famílias que se encontram em situ-
ação de vulnerabilidade em todas as re-
giões do Estado, ampliando o nível de 
capacitação e apoio financeiro de pes-
soas que tem interesse de entrar para o 
mercado de trabalho ou empreender no 
setor agrícola, além de melhorar a forma 
de sustento de famílias que residem no 
meio rural.

O projeto foi criado pelo Governo do 
Estado, reúne várias áreas da Adminis-
tração Pública e conta com o apoio da 
Emater desde o início. Com o auxílio da 
Agência na seleção dos municípios e das 
famílias atendidas, o Goiás Social procu-
ra superar a pobreza e as desigualdades 
sociais nas regiões na qual está presente.

De antemão, além de auxiliar na sele-
ção, a Emater também é responsável por 
identificar as propriedades e orientar so-
bre a forma correta de usar o espaço dis-
ponível, além de cooperar para que este 
se torne mais produtivo.

Goiás Social entrega 
quase 3 mil certificados 

de cursos de capacitação
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TEMPO
EM GOIÁS 

De céu claro e tempo estável, com temperaturas 
amenas pela manhã e em elevação ao longo do dia, os 
destaques ficam para a amplitude térmica que é a di-
ferença entre a temperatura mínima e máxima, como 
também a queda no índice da umidade relativa do ar 
no período da tarde.

PROGNÓSTICO PARA O ESTADO 
PERÍODO DE 26 A 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO TEMPO 
PARA O ESTADO POR REGIÃO 
PERÍODO DE 27 A 01/07/2022

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

BOLETIM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA IRRIGAÇÃO

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 CIMEHGO realiza o monitoramento da qualidade das águas para irrigação em Goiás. Para este serviço, são analisa-
dos os níveis de presença de bactérias prejudicais a saúde humana tais como, a bactéria E. Coli nas amostras coletadas. Essa 
bactéria é um dos principais indicadores de contaminação hídrica de origem fecal, sendo bastante utilizado para classificar 
a qualidade da água quanto ao seu aspecto sanitário. 

O mapa a seguir demonstra quais tipos de culturas podem ser irrigadas naquele trecho do rio analisado. 
O produtor rural deve estar atento a qualidade da água utilizada em sua irrigação.



 Jornal Emater  |  Goiânia, 25 de junho de 2022 13

GALERIA DA EMATER
Em 15 de junho, em comemoração aos 27 anos de emancipação política de Novo Gama, a prefeitura municipal promoveu um 

desfile cívico pelas ruas da cidade. Estudantes e representantes das secretarias municipais e órgãos estaduais participaram da 
festa, que ainda reuniu a população de Novo Gama. A Emater também marcou presença no desfile, ajudando a representar a 

agricultura do município. Confira as fotos abaixo!
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GALERIA DA EMATER
Entre os dias 22 e 24 de junho a Emater ofereceu  oficinas de culinária em um estande institucional montado na 3° Feira de 

Negócios Agropecuários da Coopercampi (Fenacampi), na cidade de Campinorte-GO. Através de pequenos workshops de 20 
minutos cada, a agência mostrou o passo a passo de duas receitas: ricota caseira e requeijão com ácido cítrico, durante os três 

dias de evento, tanto no período da manhã quanto no período da tarde.

#OFICINAS
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Saiu Na Mídia
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Apruma nos estudos porque a 
concorrência tá forte!

Os dois concursos para preen-
chimento de vagas na Polícia 

Militar de Goiás receberam, jun-
tos, mais de 67,9 mil inscrições.

Foram 53.093 inscritos para 
soldados combatentes e músicos, 

e 14.873 para cadetes e oficiais 
de áreas da saúde.

Confira mais informações no 
site da Sead - administracao.go.

gov.br e da Escola de Governo 
escoladegoverno.go.gov.br.

Notas

Investimento na Educação é com a gente 
mesmo! Realizamos o repasse de R$ 3 
milhões, em recursos do programa Re-
formar, para melhoria na estrutura de 
Escolas Família Agrícola (EFAs) e insti-
tuições de educação especial conveniadas 
à rede estadual de ensino.
Esse é o segundo repasse feito às EFAs e 
entidades filantrópicas de educação espe-
cial.
Neste ano, 30 unidades educacionais 
são beneficiadas com a verba. Em 2021, 
foram destinados R$ 296.760,00 do Pró-
-Escola para 21 instituições de ensino.

A agricultura deve oferecer a maior 
parcela de contribuição para o cres-
cimento do Valor Bruto da Produ-
ção Agropecuária (VBP) de Goiás 
em 2022. Nova estimativa divulga-
da pelo Ministério da Agricultura 
aponta que o VBP total do Estado 
deve chegar a R$ 112 bilhões neste 
ano, crescimento de 5,6% na com-
paração com o ano passado.
Com o resultado, Goiás fica na 
quinta posição do ranking, que 
inclui os Estados e o Distrito Fede-
ral, com participação de 9% no VBP 
total brasileiro.


	Botão 2: 
	Botão 3: 
	Botão 4: 
	Botão 5: 


