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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

“[...] a Agência não interrompeu suas atividades um minuto sequer.”Ana Flávia Marinho
Editorial

Interessados em adquirir 
mudas devem se cadastrar 
no site da Emater

Pequi sem espinhos

GALERIA DA EMATER

Em 29 de setembro, 30 alunos do curso de Agronomia da 
PUC Goiás fizeram uma visita técnica à sede da Emater, em 
Goiânia. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer 
alguns dos trabalhos realizados pela Agência, como o Horto 
de Plantas Bioativas; a multiplicação de frutíferas do Cerra-
do; a produção de banana; o melhoramento de pequizeiro; e 
os métodos de transferência na Agricultura Familiar.

#Fotografia

Mercado

Emater e Seapa participaram
da SuperAgos2022

Melhoramento genético

Emater, UFG e Grupo Adir 
firmaram acordo

Integração 

Novos técnicos receberam 
treinamento na Emater

em destaque

Capacitação

Emater realiza curso de
doces na Unidade Didática

de Agroindústria
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Novo Caged

De janeiro a agosto, Goiás 
criou 12,2 mil postos formais 

de trabalho no campo
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Estado deve registar
chuvas volumosas
neste final de 
semana

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) publicará 
nesta segunda-feira (10 de outubro) o edital para ma-
nifestação de interesse dos viveiristas e agricultores 
familiares que queiram adquirir mudas de pequi sem 
espinhos. O prazo para cadastro se inicia no dia 11 de 
outubro (terça-feira) e segue até o dia 31 de outubro.
Com o objetivo de favorecer a fecundação cruzada e a 
produção de frutos de qualidade, a Emater, em parce-
ria com a Embrapa Cerrados, irá ofertar lotes com seis 
mudas enxertadas, sendo três cultivares de pequizeiro 
com espinhos e três cultivares sem espinhos. Os lotes 
terão o valor de R$ 150.

página 9

NOTAS

#Pesquisa Pública

Tempo em Goiás

Devido à passagem de uma frente fria pela 
região sudeste do Brasil, teremos a formação 
de áreas de instabilidade em nosso Estado, 
consequentemente pancadas de chuvas isola-
das com possibilidade em alguns municípios 
de chuvas volumosas com características de 
tempestade, acompanhadas de rajadas de 
vento, raios e eventualmente granizo.
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Após o período de eleições estadu-
ais, estamos de volta com a divulgação 
das atividades da Emater! Foram três 
meses afastados das redes sociais e com 
informativos de divulgação institucional 
suspensos devido às restrições legais im-
postas neste período, mas a Agência não 
interrompeu suas atividades um minuto 
sequer.

Ao longo desse tempo, seguimos com 
nossos dias de campo, visitas técnicas, 
atendimentos ao produtor, desenvolvi-
mento de pesquisas e entrevistas à im-
prensa. Também realizamos ações in-
ternas, como mapeamento de gestão de 
riscos, alinhamento de ações corporati-
vas e interlocuções estratégicas para a 
gestão. Tudo em benefício da agropecu-
ária goiana.

Passado esse período, agora retoma-
mos as publicações de notícias no nosso 
site e redes sociais, compartilhando, de 
forma mais efetiva, todas essas iniciati-

vas às quais nos dedicamos. Aqui, no Jor-
nal Emater, e em todas as nossas mídias 
digitais (Facebook, Instagram, Twitter, 
Spotify, YouTube e TikTok), publicamos 
o que é notícia na Agência, nos colocando 
à disposição para atender todos os 246 
municípios goianos e levar informação a 
todos os nossos públicos. Para nos encon-
trar, basta procurar por @ematergoias.

Nesta edição de retorno do Jornal 
Emater, trouxemos um pouquinho do 
que aconteceu por aqui no período de 
suspensão do jornal; anunciamos as no-
vidades da Agência, que não para; e, ain-
da, noticiamos as últimas informações 
sobre o agro em Goiás. Boa leitura e até a 
próxima edição!

Devido ao período eleitoral, a divulgação 
do Jornal Emater para o público externo foi 
suspensa. Ainda assim, foi elaborado o jornal 
em formato de newsletter para os servidores, 
seguindo a contagem de edições, que agora 
chega à 78ª publicação.

Emater retoma 
publicações 
institucionais

Editorial

Ana Flávia Marinho
Chefe de Comunicação Setorial da Emater

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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On-line

Notícias do site, redes sociais e outras publicações institucionais foram restritas durante 
período eleitoral estadual, seguindo determinação da legislação

Com o fim das eleições estaduais, tam-
bém foi encerrado o período de suspensão 
determinado pela legislação eleitoral, que 
afetou site, redes sociais e demais publi-
cações institucionais dos órgãos gover-
namentais, incluindo a Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater). Assim, 
todos os serviços de comunicação foram 
retomados.

No site e redes sociais da Emater, po-
dem ser acompanhadas as principais in-

formações sobre a Agência e a agricultu-
ra familiar no Estado de Goiás. Há perfis 
oficiais da Emater no Instagram, no Fa-
cebook, no YouTube e no Spotify, com o 
nome Emater Goiás. 

Para receber diretamente no seu 
e-mail, de forma gratuita, as informações 
mais recentes do setor agropecuário goia-
no, com informações diversas, é só assi-
nar a nossa newsletter, clicando aqui. O 
Jornal Emater, publicação semanal com 
o compilado das principais notícias, tam-

bém será continuado e ficará disponível 
na nossa Biblioteca Virtual, no site da 
Emater.

Em breve, também será retomado o 
Emater ao Vivo,  programa de webnários 
da Emater, com programação sempre às 
quartas-feiras, às 15h, no canal da Ema-
ter no YouTube. A Rádio Emater, podcast 
disponível no Spotify, também retornará, 
com nova temporada, levantando debates 
sobre temas de interesse da agricultura fa-
miliar e demais envolvidos no segmento.

Meios de comunicação 
da Emater são retomados

https://www.emater.go.gov.br/wp/Newsletter/
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Caged

Número representa crescimento de 13,2% em relação ao mesmo período do ano passado, 
segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

O setor agropecuário goiano criou 
12.253 vagas de emprego de janeiro a 
agosto de 2022. Nos primeiros oito me-
ses do ano, houve 56.363 admissões e 
44.110 desligamentos no setor. Os nú-
meros do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Novo Caged) foram 
divulgados nesta quinta-feira (29 de se-
tembro) pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência. O levantamento apontou 
que, na comparação com o mesmo perí-
odo de 2021, o aumento no saldo de pos-
tos de trabalho criados no agronegócio 
em Goiás chegou a 13,2%.

Conforme a classificação do Caged, 
de janeiro e agosto/2022, as atividades 
que mais criaram vagas em Goiás foram: 
cultivo de soja (2.024), cultivo de cana-
-de-açúcar (2.480) e cultivo de plantas 
de lavoura temporária não especificadas 

anteriormente (3.672). As atividades de 
apoio à agricultura também apareceram 
com destaque na lista, sobretudo o ser-
viço de preparação de terreno, cultivo e 
colheita (1.438). Na pecuária, a criação 
de bovinos deu contribuição importan-
te (1.076). Outra participação relevante 
veio da horticultura (1.043).

“Goiás foi o Estado do Centro-Oeste 
que mais criou postos formais de tra-
balho em 2022 (de janeiro a agosto), 
e o maior saldo positivo foi registrado 
em Cristalina”, informa o superinten-
dente de Produção Rural Sustentável 
da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), Do-
nalvam Maia. De acordo com o Caged, 
o município respondeu por 4,4 mil no-
vas vagas — 36,2% do total do Estado 
—, sendo que as atividades de produção 

de alho e horticultura estão entre as que 
mais criaram empregos.

Saiba mais

Instituído pela Lei nº 4.923/65, o 
Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) é um registro 
obrigatório e permanente de admissões 
e dispensas de colaboradores contrata-
dos sob o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Além de servir 
de termômetro do andamento de parte 
da economia real do país, é amplamente 
utilizado em estudos, pesquisas, proje-
tos e programas nas esferas privada e 
governamental. Um deles é o Seguro-
-Desemprego. (Comunicação Setorial 
da Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - Seapa)

De janeiro a agosto, Goiás 
criou 12,2 mil postos formais 

de trabalho no campo
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Capacitação

Ação reuniu extensionistas e produtoras rurais e tem como objetivo aperfeiçoamento 
de técnicas e fortalecimento do mercado em Goiás

A Agência Goiana de Assistência Téc-
nica, Extensão Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater), por meio da Unidade 
Didática de Agroindústria, ofereceu entre 
os dias 03 e 07 de outubro, um curso de 
aperfeiçoamento das técnicas de doces 
cristalizados e compotas para extensio-
nistas da instituição e produtoras que 
trabalham com a manipulação de doces. 
A demanda surgiu com a regional Rio das 
Antas da Emater como uma forma de me-
lhorar as técnicas já existentes e porque a 
região é composta por municípios que são 
polos comerciais de doces no Estado.

 “Com essa capacitação, as exten-
sionistas e produtoras puderam ampliar 

seus conhecimentos, aperfeiçoar suas téc-
nicas e, assim, agregar valor aos seus pro-
dutos. tornando-os mais atrativos e sabo-
rosos e, de certo modo, aumentando a sua 
rentabilidade”, explica a assessora social 
da regional, Divina Lúcia Rezende.

 As participantes foram instruídas 
pela doceira Maria Rita Dias de Paula, do 
município de Carmo do Rio Claro (MG), e 
proprietária da Doces Sabor Família. Na 
ocasião, elas aprenderam processos de 
bordado e glaçamento de doces de frutas 
como a laranja, abóbora, abacaxi, mamão 
e outras. “Acompanhamos outras cidades 
e estados e percebemos que Minas Ge-
rais possui técnicas mais avançadas nessa 

área. Daí surgiu a ideia de trazer essa pro-
fissional para nos dar esse treinamento”, 
completa Divina Lúcia.

 Umas das alunas do curso foi a em-
preendedora Olívia Chaves Gomes que, 
junto com sua mãe, é proprietária da Tra-
dição de Mamãe Doces e, conforme dito 
por ela, usará as técnicas aprendidas para 
melhorar a apresentação de seus produ-
tos junto aos clientes. “Esse curso é im-
portante porque é uma forma de aprovei-
tar algo não tão utilizado pelas pessoas – a 
abundância das frutas. As técnicas aqui 
aprendidas servirão para agregar valor ao 
meu produto e elevar a minha rentabili-
dade”, afirma

Emater realiza curso de 
doces na Unidade Didática 

de Agroindústria
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 A Unidade Didática de Agroindús-
tria da Emater está localizada no Com-
plexo de Inovação Rural, em Goiânia, e 
oferece mensalmente cursos de capacita-
ção para produtores que estão em busca 
de melhorar sua rentabilidade por meio 
da agroindustrialização artesanal.

Conforme relata a supervisora de De-
senvolvimento Social da Emater, Janete 
da Rocha, o objetivo é difundir informa-
ções sobre o processamento correto de 
alimentos em vários setores, como a de 
leite, carnes e frutas, por exemplo. “Te-
mos condições técnicas de oferecer trei-
namentos considerando várias cadeias 
produtivas. Trabalhamos no sentido de 
ensinar aos produtores técnicas acessí-
veis para aplicá-las em suas proprieda-
des”, explica.

 Além de se capacitarem para agre-
gar valor a suas mercadorias, os pro-
dutores também aprendem a lidar com 
outras questões, como o aproveitamen-
to integral da produção. “Às vezes eles 
têm produto excedente em suas proprie-
dades e não sabem como usar. Então a 
gente ensina a fazer o uso correto deste 
produto para que possam aumentar sua 
renda e ter uma oportunidade”, destaca 
Neurileide Leão, extensionista social da 
Emater.

 O trabalho na Unidade Didáti-
ca de Agroindústria da Emater envolve 
também o ensino sobre Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) durante o processo de 
produção, segundo explica a extensio-
nista social, Rosângela Caparrosa. “Tra-
balhar dentro das Boas Práticas possibi-

lita não só aumentar a renda e utilizar 
os excedentes, como também que as 
pessoas possam se mostrar capazes de 
realizar determinada transformação de 
produtos”.

 Os cursos são oferecidos sob de-
manda e até o momento estão aconte-
cendo mensalmente. Já participaram 
das capacitações, turmas de diferentes 
regiões do Estado, para cursos de qui-
tandas, panificações e manipulação de 
alimentos.

 As capacitações são planejadas 
considerando a realidade local de cada 
turma. “A gente precisa conhecer quem 
vem e saber até onde vai o conhecimento 
da pessoa sobre o produto. Ensinar algo 
que a pessoa já sabe não agregará nada a 
ela”, finaliza Rosângela.

Trabalhos na
Agroindústria
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Gestão por Resultados

Ferramenta implantada na Emater garante planejamento, monitoramento e execução de 
ações junto ao produtor e resulta em melhoria na prestação de serviços em todo o Estado

Como forma de garantir o cumpri-
mento de metas institucionais anuais, a 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuá-
ria (Emater) implementou, a partir de 
2019, o programa de Gestão por Resul-
tados (GPR), que reconhece o trabalho 
dos técnicos que mais se destacaram 
em cada uma das 12 regiões adminis-
trativas da Agência espalhadas em todo 
Estado de Goiás. Por meio da concor-
rência positiva, a GPR tem proporcio-
nado a desburocratização do serviço 
prestado e o aumento da eficiência dos 
processos finalísticos em cada muni-
cípio goiano. Considerando os indica-
dores objetivos, os extensionistas mais 
produtivos (confira lista abaixo) rece-
bem uma gratificação de R$ 1.200,00 
durante quatro meses, quando é feita 
nova avaliação periódica do ranking.

A GPR é uma ferramenta de ges-
tão das ações de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater), que permite a 

avaliação do alcance dos resultados da 
Emater, mediante a atribuição de me-
tas anuais aos servidores. Além disso, 
o GPR facilita a identificação de dis-
torções de forma rápida, contribuindo 
para que sejam feitas as intervenções 
e tomadas medidas corretivas em cada 
caso. “É uma forma de interpretar, de 
maneira transparente e por meio de 
métricas objetivas e parametrizadas, 
quais as limitações e dificuldades que 
podem prejudicar o alcance dos re-
sultados institucionais, direcionando 
o trabalho do técnico as ações priori-
tárias estabelecidas no planejamento 
anual”, explica o presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende.

Ainda de acordo com o presidente, o 
programa visa “reconhecer o trabalho 
dos técnicos mais produtivos, aqueles 
que têm uma entrega além do que já 
é previsto com base na sua remunera-
ção. Além disso, visa tomar as medidas 
necessárias com relação aos servidores 

que não tem conseguido atingir as me-
tas individuais pré-estabelecida para 
possibilitar uma melhor prestação de 
serviço. Com a GPR, conseguimos cor-
rigir rotas para desburocratizar os ser-
viços prestados à sociedade por meio 
do acompanhamento individual das 
entregas de cada técnico”.

 Técnicos de campo mais 
produtivos do 3º quadrimestre

Na GPR, são gratificados os técni-
cos efetivos com maior pontuação em 
produtividade de cada uma das 12 Uni-
dades Regionais da Emater. No 3º qua-
drimestre de 2022, os servidores que 
apresentaram maior pontuação e foram 
contemplados são: Wellington José de 
Souza (Regional Caiapó), Maria Luiza 
Silva Pereira (Regional Rio dos Bois), 
Roberto Moreira Carvalhaes (Regional 
Rio Paranaíba), Joaquim Roberto Lino 
Teixeira (Regional Rio Vermelho), 

Programa favorece suporte à 
agricultura familiar em Goiás
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Divino Rezende Nunes (Regional Ser-
ra da Mesa), Marcos César Freire (Regio-
nal Sudoeste), Elder Rodrigues Morei-
ra (Regional Sul) e José Uilson Moreira 
(Regional Vale do São Patrício).

Zilene do Nascimento Araújo, da Re-
gional Planalto; Marcelo Naves Cocota, 
da Regional Estrada de Ferro; Dulce Pe-
reira Primo, da Regional Rio das Antas; 
e Milton Ferreira dos Santos, da Regio-
nal Vale do Paranã, foram os mais bem 
avaliados de suas unidades pela primeira 
vez neste ano. “Desde que implantamos a 
GPR, os servidores têm se esforçado para 
superar não só os colegas, mas a si mes-
mos, e essa concorrência saudável tem 
trazido benefícios para os produtores 
rurais goianos que precisam do apoio do 

serviço público de Ater”, comenta o pre-
sidente Pedro Leonardo Rezende.

Como funciona a pontuação

Durante a elaboração do planeja-
mento anual da Emater, são definidos 
os programas e atividades prioritárias 
que recebem pontuações de acordo 
com seu nível de complexidade e prio-
ridade para a gestão. Cada coordenador 
regional fica responsável por delegar e 
acompanhar periodicamente, por meio 
do Sistema de Acompanhamento Téc-
nico da Emater (Sistec), o andamento 
das atividades distribuídas aos técnicos 
bem como o cumprimento das metas 
pré-estabelecidas a cada quadrimestre.

Os servidores que mais contri-
buem, ou seja, que apresentam maior 
pontuação a cada avaliação quadri-
mestral, recebem uma gratificação 
financeira como forma de reconhecer 
e também incentivar o trabalho. Des-
se modo, aqueles que se classificam 
como primeiros colocados de cada 
umas das 12 Unidades Regionais da 
Agência Goiana, considerando a pon-
tuação registrada no Sistec dentro de 
cada quadrimestre, são beneficiados 
por meio de Funções Comissionadas 
(FCs) que têm validade pelos próxi-
mos quatro meses, até a conclusão do 
próximo ciclo avaliativo, que irá re-
distribuir as gratificações de acordo 
com a nova avaliação.



 Jornal Emater  |  Goiânia,  08 de outubro de 2022  09

Pequi sem espinhos

Com lançamento de cultivares marcado para novembro, viveiristas e agricultores 
familiares devem manifestar interesse no site da Agência

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) publicará nesta 
segunda-feira (10 de outubro) o edital 
para manifestação de interesse dos vi-
veiristas e agricultores familiares que 
queiram adquirir mudas de pequi sem 
espinhos. O prazo para cadastro se ini-
cia no dia 11 de outubro (terça-feira) e 
segue até o dia 31 de outubro.

Com o objetivo de favorecer a fecun-
dação cruzada e a produção de frutos de 
qualidade, a Emater, em parceria com 
a Embrapa Cerrados, irá ofertar lotes 
com seis mudas enxertadas, sendo três 
cultivares de pequizeiro com espinhos 

e três cultivares sem espinhos. Os lotes 
terão o valor de R$ 150.

Para se cadastrar, basta acessar o 
site da Emater (www.emater.go.gov.br) 
e clicar em “Aquisição de pequi”. Em 
seguida, é necessário preencher os for-
mulários com os dados de viveirista ou 
agricultor familiar.

Condições

Cada viveirista poderá adquirir de 
cinco a até dez lotes por CNPJ, enquan-
to agricultores familiares poderão ad-
quirir até dois lotes por CPF. Para obter 
as mudas, é necessário que os produ-

tores tenham inscrição ativa no Re-
gistro Nacional de Sementes e Mudas 
(Renasem) ou cadastro de acesso ao 
Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), por 
meio do Cadastro Nacional de Agricul-
tura Familiar (CAF/DAP). 

Após a manifestação de interesse, 
os contemplados serão comunicados 
para que sejam iniciados os trâmites 
de aquisição das mudas. No primeiro 
momento, serão priorizados produto-
res e viveiristas residentes no Estado 
de Goiás. A retirada dos lotes ocorrerá 
durante o mês de dezembro, na sede da 
Emater, em Goiânia.

Interessados em adquirir mudas 
devem se cadastrar no site da Emater
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TEMPO EM GOIÁS 

Devido à passagem de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil, teremos a formação de áreas de instabilidade. Con-
sequentemente, neste fim de semana há previsão de pancadas de chuvas isoladas com possibilidade de chuvas volumosas em 
alguns municípios, com características de tempestade, acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo.

PROGNÓSTICO PARA O ESTADO 

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)

INFORMAÇÕES DO TEMPO POR REGIÃO 

SÁBADO
(08/10)

DOMINGO
(09/10)
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GALERIA DA EMATER
Em 29 de setembro, 30 alunos do curso de Agronomia da PUC Goiás visitaram a sede da Emater, em Goiânia. Os 

estudantes tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos trabalhos realizados pela Agência, como o Horto de Plantas 
Bioativas; a multiplicação de frutíferas do Cerrado; a produção de banana; o melhoramento de pequizeiro; e os 

métodos de transferência na Agricultura Familiar (Fotos: Brunno Falcão e Geovanna Pires)

#VISITA TÉCNICA
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Saiu na Mídia

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/08/22/pesquisadores-selecionam-novas-variedades-de-pequi-sem-espinhos.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=nj6iTL8lJA0&ab_channel=CanalTerraviva
https://www.youtube.com/watch?v=nj6iTL8lJA0&ab_channel=CanalTerraviva
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A Seapa e suas jurisdicionadas Emater, Agrode-
fesa e Ceasa, promoveram, de 27 a 29 de julho, 

evento técnico em comemoração à Semana Esta-
dual da Agricultura Familiar. Voltado a produto-
res rurais e toda a sociedade, o evento deste ano 
foi marcado por um ciclo de palestras e oficinas 

oferecidas no Centrer da Emater, em Goiânia. 
Foram oferecidas orientações teóricas e práticas 
sobre manejo rotacionado, indicações geográfi-

cas, panificação, derivados lácteos, hortas suspen-
sas, bioinsumos, crédito rural, comercalização e 
outros. A condução das palestras e oficinas ficou 

a cargo de gestores e técnicos da Seapa, Emater e 
Agrodefesa, além de parceiros envolvidos.

Fique por dentro do que rolou
na Emater nos últimos meses:

Dos dias 05 a 14 de agosto, o Estande do 
Agro esteve na 75ª Exposição Agropecu-
ária do Estado de Goiás. Composto pela 
Seapa e suas jurisdicionadas, o Estande 
levou orientações e serviços voltados 
ao produtor rural do Estado de Goiás. 
Durante os 10 dias de atendimento, 
foram realizadas demonstrações sobre o 
sistema de aquaponia, plantão técnico e 
oferta de serviços agropecuários, como 
orientação e auxílio para emissão do 
Passaporte Equestre e emissão de Guia 
de Trânsito Animal (GTA).

O Centrer da Emater, além de unidades didáticas 
e alojamento, conta também com um grandioso 
acervo de aproximadamente 20 mil volumes de 
livros, teses, periódicos, folhetos, apresentações 
em congressos, mapas e cartografia histórica de 
Goiás. Todo o material, destinado a fomentar co-
nhecimento e preservar a produção técnico-cien-
tífica do Estado nas áreas de agricultura e pecu-
ária, compõe a Biblioteca “Pedro Português”. O 
nome é uma homenagem ao pesquisador Pedro 
Manuel Figueira de Oliveira, que foi servidor da 
Emater e dedicou sua vida profissional à socieda-
de goiana. 

Emater abriu 
biblioteca 

especializada 
no agro com 

20 mil volumes

Semana da 
Agricultura 
Familiar 2022 
ofereceu 
capacitação a 
produtores

Exposição 
Agropecuária 
do Estado de 

Goiás recebeu 
Estande do 

Agro
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A Emater realizou, no dia 10 de agosto, o I En-
contro Técnico sobre a Cultura da Jabuticabei-
ra. O evento contou com cinco painéis temáti-

cos e foi resultado do projeto Fortalecimento da 
Cadeia Produtiva de Jabuticaba, uma parceria 

entre a Emater, os campi de Hidrolândia e Uru-
taí do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), a 
Universidade Federal de Goiás (UFG), a Uni-

versidade Estadual de Goiás (UEG) e a Prefei-
tura de Hidrolândia, por meio da Secretaria de 
Turismo. Iniciado há um ano, o projeto traba-

lha diversos segmentos dentro da produção da 
jabuticaba, incluindo oficinas com os produ-
tores e a divulgação de informações técnicas 

Entre os dias 30 de agosto e 02 de setembro, 
aconteceu o XXVIII Congresso Brasileiro de 

Entomologia (CBE), no Centro de Eventos 
do Ceará (CEC), em Fortaleza. A Emater foi 
apoiadora do encontro, que neste ano traz o 

tema “Biodiversidade: conhecer, conservar e 
utilizar”. O evento foi promovido pela Socieda-

de Entomológica do Brasil (SEB) em parceria 
com instituições de ensino e de pesquisa do 

país. A Agência fez parte da Comissão Organi-
zadora do Congresso e, através da diretora de 
Gestão Integrada da Agência, Maria José Del 

Peloso, a Emater apresentou cases de sucesso, 
uma prova real para soluções das demandas 
entomológicas que foram empregadas pelos 
produtores rurais de Goiás e outros estados.

Emater realizou 
encontro sobre 
cultura da 
jabuticabeira 
em Hidrolândia

Emater 
participou 
do XXVIII 
Congresso 
Brasileiro de 
Entomologia, 
em Fortaleza

Fique por dentro do que rolou
na Emater nos últimos meses:

A Emater e a Seapa participaram, entre os 
dias 13 e 15 de setembro, da 19ª edição da 
SuperAgos 2022. O evento, que ocorreu no 
Centro de Convenções de Goiânia, é uma 
feira anual de negócios e relacionamento 
entre indústrias, atacadistas, distribuidores e 
prestadores de serviços com grandes nomes 
dos mercados, que retornou após dois anos 
suspensa devido à pandemia da Covid-19.

Emater e Seapa 
participaram da 
SuperAgos2022
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Foi iniciado em agosto o Curso de Formação 
Inicial para Agentes de Ater da Emater. Rea-
lizado no Centrer, o evento integrou e treinou 
os técnicos agrícolas recém-contratados por 
meio de processo seletivo simplificado. Espa-
lhados em todo o Estado de Goiás, os novos 
técnicos já estão em plena atividade. Em 
quase 100 horas de treinamento, os recém-
-contratados conheceram as diversas ações 
promovidas pela Agência Goiana, as políticas 
públicas do Governo de Goiás, além de outros 
assuntos relacionados ao dia-a-dia do traba-
lho realizado pelos técnicos. 

Novos 
técnicos 

receberam 
treinamento 

na Emater

Foi realizada, nos dias 9 e 10 de setembro, a 
VII Semana Acadêmica de Medicina Vete-

rinária (SEVET) do Centro Universitário 
de Mineiros (Unifimes). O evento anual da 
instituição, realizado em comemoração ao 

Dia do Médico Veterinário (9 de setembro), 
contou com uma programação de palestras, 

incluindo uma do presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende, zootecnista com 

doutorado em Ciência Animal, que pales-
trou sobre “Desafios e perspectivas da pes-

quisa agropecuária e da extensão rural.”

A Emater, a Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e o Grupo Adir firmaram 
protocolo de intenções com o objetivo 
de avançar nas pesquisas de melhora-
mento genético bovino. Com o pacto, 
a ideia é que as explorações rurais do 
Grupo Adir, bem como o banco de da-
dos da propriedade, situada em Nova 
Crixás, sejam utilizados em projetos 
de pesquisa pecuária, agregando pes-
quisadores e extensionistas da UFG 
e da Emater, que serão responsáveis 
pela validação e difusão tecnológica.

Emater, UFG 
e Grupo Adir 

firmaram 
acordo para 

melhoramento 
genético goiano

Emater 
participou 
da VII 
SEVET, em 
Mineiros

Fique por dentro do que rolou
na Emater nos últimos meses:
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Foi realizada, entre os dias 15 e 18 de setembro, 
a 43ª Festa Estadual e 28ª Festa Nacional da 
Melancia de Uruana. A festa é uma realização 

da Prefeitura Municipal de Uruana, com apoio 
da Emater, da Câmara Municipal, do Sindicato 
Rural de Uruana, da Companhia Hidroelétrica 
São Patrício (Chwesp), da CRV Industrial e da 

Gráfica Uruana. A Emater enxergou o potencial 
de produção de melancia na região e desde en-
tão vem incentivando e oferecendo assistência 

a esses produtores, como uma forma de au-
mentar a qualidade da produção e incrementar 

a renda dessas pessoas. 

A Emater realizou a 10ª Festa da Semente, em 
Mineiros. O evento, que já é tradicional do mu-
nicípio, conta com a parceria da Secretaria de 
Agropecuária, Indústria e Comércio, do Centro 
Universitário de Mineiros (Unifimes), da Coo-
perativa da Agricultura Familiar (Coopermin), 
da Cooperativa de crédito Creditag, do Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais, do Território Ru-
ral de Identidade Parque das Emas e da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg 
Jovem). A festa da semente é um espaço de 
articulação e intercâmbio de sementes crioulas 
e caipiras entre trabalhadores rurais da região. 

10ª edição 
da Festa da 
Semente foi 

realizada em 
Mineiros

Com apoio da 
Emater, Uruana 
celebrou 43ª 
Festa Estadual 
da Melancia

Fique por dentro do que rolou
na Emater nos últimos meses:

Demonstrações técnicas, informações so-
bre programas governamentais e emissão 
de documentos estiveram entre os serviços  
oferecidos pelo Estande do Agro na Goiás 
Genética 2022. A Feira de Negócios da In-
dústria da Genética Bovina ocorreu no Par-
que de Exposições Agropecuárias de Goiânia. 
Mantido pelo Governo de Goiás, o Estande do 
Agro reune a Seapa, a Emater, a Agrodefesa 
e a Ceasa Goiás. O ambiente teve decoração 
especial, com animais em fibra de vidro e mi-
nicarro de boi, exposição de plantas nativas 
do Cerrado e um sistema demonstrativo de 
jardim suspenso. 

Seapa, Emater, 
Agrodefesa e 

Ceasa marcaram 
presença com 

produtos e 
serviços na 

Goiás Genética 
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