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“Um olhar estratégico para a ciência, tecnologia
e inovação tem transformado o Estado de Goiás.”Robson Vieira

Artigo

Emater alcança 3º lugar 
no ranking de compliance

Pequi sem espinhos

GALERIA DA EMATER

No dia 19 de outubro, o prefeito de Diorama, Altamiro José de 
Lima, fez uma visita técnica no Horto de Plantas Bioativas da 
Emater. Ele foi recebido pela pesquisadora da Emater, Cristia-
ne Rachel de Paiva, e estava acompanhado pela primeira-dama 
do município, Viviane de Deus, a secretária de saúde de Diora-
ma, Rainegreise Garcia, e mais 3 servidoras municipais.

#Fotografia

Oportunidade

Mais de 150 vagas abertas 
para o programa de estágio 

do Poder Executivo

Serviços

Recadastramento do 
GoiásPrev agora é digital

Cultura

Ruínas de Ouro Fino serão 
transformadas em museu a 

céu aberto em Goiás

em destaque

Dia do Engenheiro Agrônomo

Servidores da Emater recebem homenagem
na Assembleia Legislativa
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Campo de Saber

Live mostrou que Goiás Social leva 
educação e capacitação a famílias 

carentes do estado de Goiás
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Avanço de frente fria 
deve trazer pancadas 
de chuva em Goiás

A Emater ficou em 3° lugar do grupo 2 no 
ranking do Programa de Compliance Público do 
Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP). O 
secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado 
de Goiás (CGE-GO), órgão que coordena o PCP, 
Henrique Ziller, esteve na Emater na quarta-feira 
(19/10), para entregar pessoalmente o certificado.
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NOTAS

#Institucional

Tempo em Goiás

Fim de semana deve ser de pancadas de 
chuva isoladas e umidade relativa do ar 
variando entre 35% a 85%. O avanço de 
uma frente fria vinda do sul do pais vai 
influenciar nas condições do tempo em 
nosso estado.
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Um olhar estratégico para a ciência, 
tecnologia e inovação tem transfor-
mado o Estado de Goiás. Como órgão 
público protagonista nesta trajetória 
de promoção da CT&I, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 
(Fapeg) tem dado apoio ao pesquisa-
dor e ao empreendedor, que são pe-
ças-chave que dão sentido à existência 
da Fundação. Junto com universida-
des, empresas, institutos de pesquisa, 
agências de fomento federais e orga-
nismos internacionais, a Fapeg tem 
obtido resultados com grandes impac-
tos na agropecuária, na educação, na 
saúde, no meio ambiente, nas políticas 
sociais, no empreendedorismo, contri-
buindo para o desenvolvimento econô-
mico e científico do Estado e para uma 
melhor qualidade de vida do cidadão.

O Governo de Goiás tem determi-
nado a participação cada vez maior da 
Fapeg no fomento à pesquisa e inova-
ção e na gestão inteligente dos recur-
sos. Rumo a este novo direcionamento, 
ampliamos investimentos em projetos 
em áreas estratégicas e em pesquisas 
científicas de vanguarda. Buscamos 
induzir e fomentar excelência, forta-
lecer a ciência e inovação nos municí-
pios, aproximar a ciência do Governo 
e da população, atrair e reter talentos, 
ampliar e diversificar a captação de re-
cursos, mapear e estruturar os indica-
dores de CT&I e aperfeiçoar a opera-
ção da Fundação.

Com foco nas mudanças globais, 
atualizamos nossos programas, edi-
tais, convênios e acordos de coopera-
ção para oferecer respostas alinhadas 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

A Fapeg apoiou a criação do primei-
ro Centro de Excelência em Inteligên-

cia Artificial do país, o Ceia. O Ceagre 
(Centro de Excelência em Agricultura 
Exponencial) veio para fortalecer a 
vocação agrícola do Estado. O Cebio, 
Centro de Excelência em Bioinsumos, 
com a missão de impulsionar o desen-
volvimento econômico, social e am-
biental a partir de novas tecnologias 
em bioinsumos; e o Centro de Excelên-
cia em Estudos, Monitoramento e Pre-
visão Ambientais do Cerrado (Cempa 
Cerrado) tem contribuído com uma 
previsão do tempo mais detalhada.

Neste ano, o Governo de Goiás re-
ajustou os valores das bolsas de mes-
trado (56%) e de doutorado (50%) 
beneficiando aproximadamente 750 
pesquisadores. Com este reajuste, a 
Fapeg fica entre as Fundações de Am-
paro à Pesquisa que melhor investem 
em seus bolsistas.

De 2019 a 2021 a Fapeg investiu 
cerca de R$ 73 milhões, sendo R$ 27 
milhões em bolsas (1550 de mestra-
do, doutorado e pós-doutorado, 331 
de pesquisa atreladas a projetos de ci-
ência e tecnologia, e 310 de inovação). 
Foram lançados 30 editais de pesqui-
sa e 12 de inovação e outros serão lan-
çados ainda em 2022. Investiu cerca 
de R$ 19 milhões em 257 projetos de 
pesquisa. Na área da inovação, inves-
tiu R$ 4.562.832,55 para subvenção a 
empresas, e R$ 22.612.263,61 em pro-
jetos de inovação.

As ações da Fapeg têm colaborado 
significativamente para o fortaleci-
mento da CT&I em Goiás. Acreditamos 
que esta é a melhor forma de se pro-
mover grandes transformações e nos 
posicionarmos ao lado dos países de 
maior poder socioeconômico. Nossos 
objetivos vêm sendo cumpridos dentro 
da ética, transparência, compromisso 
e visão voltada para o futuro.

Novas estratégias 
para a ciência em 
Goiás 

Artigo

Robson Vieira
presidente da Fapeg

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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Campo de Saber

Em live, gestor do Goiás Social na Emater explica como o programa atua para  diminuir 
a desigualdade social no Estado

Os impactos do Goiás Social no estado 
foram o tema do retorno da série de 
webinários com temas que visam discutir 
assuntos de interesse da agricultura 
familiar e outros segmentos rurais. A live 
foi transmitida na quarta-feira (19), no 
canal da Emater no YouTube. O assunto 
foi tratado pelo gestor do Goiás Social da 
Emater, Júlio César de Morais.

O Goiás Social é um programa criado 
pelo Governo de Goiás, que reúne várias 
instituições públicas, o que inclui a 
Emater, e que visa atender famílias 
goianas em situação de vulnerabilidade, 
além de englobar atividades como 
construção e reforma de moradias, 
capacitação profissional, crédito para 
microempreendedor, alfabetização de 
jovens adultos e muitas outras. “Ele 
é uma espécie de guarda-chuva, uma 
vez que tudo que o Governo faz na 
área social está conectado com o Goiás 
Social. Cerca de 20 órgãos estaduais 
estão envolvidos num mesmo objetivo: 
atender essa população”, explica Júlio.

Para atender a principal finalidade 
do Goiás Social, segundo explica o 
gestor, criou-se um subprograma, 
chamado Crédito Social, destinado à 
transferência de renda para pessoas 
que possuem interesse em empreender. 
“Ele foi criado para gerar oportunidades 
e reduzir as desigualdades sociais e 
econômicas, com ações de inclusão social 
e mecanismos de suporte financeiro, 
por meio da profissionalização e do 
empreendedorismo. São três pilares 
fundamentais”, elucida.

Júlio também explicou quais os 
critérios que as famílias precisam 
atender para serem beneficiadas pelo 
Crédito Social, como, por exemplo, 
participar de alguma capacitação 
oferecida pelos órgãos parceiros, ter 
inscrição atualizada no Cadastro Único 
e estar em situação de vulnerabilidade 
(extrema pobreza, pobreza e baixa 
renda).

De acordo com o gestor, a maioria 
dos contemplados pelo Goiás Social 

encontram-se localizados no nordeste 
goiano. Lá, além do Crédito Social, 
foram implantados outros programas 
de auxílio, como o Produzir Brasil e 
o Fomento Produtivo. “Nós estamos 
conseguindo integrar algumas políticas 
públicas no intuito de beneficiar o 
máximo possível essas comunidades”, 
completa.

Na live ainda foram ressaltadas 
algumas etapas fundamentais que 
garantem o envolvimento do público 
com o programa, como a mobilização e 
a certificação dos participantes

Sobre o Campo de Saber 

Em formato de webinários, o Campo 
do Saber é o programa de lives semanais 
da Emater que tem como objetivo 
principal discutir e expor assuntos de 
interesse do agricultor familiar goiano 
e demais envolvidos no segmento rural 
do estado. A série vai ao ar toda quarta-
feira, às 15h.

Goiás Social leva 
educação e capacitação a 
famílias carentes de Goiás 
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Dia do Engenheiro Agrônomo

Homenagem reconheceu trabalhos realizados por engenheiros agrônomos de Goiás

Na noite de segunda-feira, 17 de 
outubro, três engenheiros agrônomos 
da Emater receberam homenagens 
pelo Dia do Engenheiro Agrônomo no 
Plenário Rezende, do Palácio Maguito 
Vilela, sede da Assembleia Legislativa 
de Goiás.

Maria José del Peloso, diretora 

de Gestão Integrada da Emater, 
Elainy Botelho, pesquisadora da 
Agência, e Marcos Alves da Silva, 
gerente da Estação Experimental 
Nativas do Cerrado, receberam um 
Certificado de Mérito Legislativo 
como reconhecimento pelos serviços 
prestados ao Estado. 

A homenagem foi proposta pelo 
deputado estadual Virmondes Cruvinel, 
que viu na data uma oportunidade 
de destacar o serviço da classe da 
engenharia agrônoma de Goiás, uma 
vez que o estado é apontado como sendo 
o celeiro de formação de profissionais 
da agronomia no país.

Servidores da Emater 
recebem homenagem na 

Assembleia Legislativa
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Compliance

Programa avalia desempenho e esforço das instituições estaduais com base em critérios 
morais e éticos

A Emater ficou em 3° lugar do gru-
po 2 no ranking do Programa de Com-
pliance Público do Poder Executivo do 
Estado de Goiás (PCP). O secretário-
-chefe da Controladoria-Geral do Esta-
do de Goiás (CGE-GO), órgão que coor-
dena o PCP, Henrique Ziller, esteve na 
Emater na quarta-feira, para entregar 
pessoalmente o certificado.

O presidente da Emater, Pedro Le-

onardo Rezende, apontou que a apli-
cação das metodologias trouxe um 
benefício enorme para a instituição 
e a sociedade. “O Programa de Com-
pliance Público nos auxilia na boa uti-
lização dos recursos públicos, trazen-
do máxima economicidade aos nossos 
processos. Tão importante quanto essa 
premiação, são os resultados que con-
seguimos alcançar”.

Já Henrique Ziller destacou que o 
bom desempenho representa o esfor-
ço dos órgãos ao longo do ano. “Fi-
quei encantado com o trabalho da 
Emater. Este certificado é merecido 
pelo trabalho e dedicação de vocês”. 
Na ocasião, o secretário-chefe da 
CGE ainda antecipou que será reali-
zada uma cerimônia de premiação no 
final do ano.

Emater alcança
3° lugar no ranking 

estadual
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O ranking do PCP deste ano avaliou o 
nível de desempenho e esforço de 45 ór-
gãos e entidades do Poder Executivo do 
Estado de Goiás, de acordo com critérios 
de quatro eixos prioritários, sendo eles 
ética, transparência, responsabilização 
e gestão de riscos. A Emater alcançou o 
resultado devido ao bom desempenho na 
aplicação das metodologias em seus pro-
cessos.

Por isso, Simeire Pereira, chefe de 
Gabinete e secretária-executiva do Com-
pliance na Emater, dividiu o certificado 
com o time da Agência. “Esse reconhe-
cimento é de toda a Secretaria Executiva 
e dos proprietários de riscos, que são as 

peças-chave aqui. Além disso, só temos a 
agradecer ao suporte dos facilitadores da 
CGE”, destacou.

Por fim, o consultor da CGE, Tiago 
Borges, que trabalha na orientação das 
equipes da Emater, enfatizou que os ser-
vidores fazem o programa acontecer na 
prática. “Quando apenas a alta gestão se 
empenha em fazer ou os servidores se 
dedicam sozinhos, o programa não con-
segue ser efetivado. Especialmente neste 
ano, percebemos vários resultados posi-
tivos aparecendo na Agência”.

Também participaram da reunião a 
chefe da Comunicação Setorial, Ana Flá-
via Marinho; o diretor de Pesquisa Agro-

pecuária, João Asmar Júnior; o diretor 
de Assistência Técnica e Extensão Rural, 
Antelmo Teixeira; o gerente de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural, Luiz César 
Gandolfi; o gerente de Gestão e Desen-
volvimento de Pessoas, Natalino Almei-
da; a assistente de Gestão Administrati-
va, Marlene Sônia de Araújo; a gerente de 
Pesquisa Agropecuária, Claudia Pimen-
ta; a analista de Desenvolvimento Rural, 
Elen Pacheco; o ouvidor, Henrique Sta-
bile; o gerente de Compras Governamen-
tais, Murilo Velozo; o gerente de Audito-
ria em Compliance da CGE-GO, Adriano 
Abreu de Castro; e o superintendente de 
Auditoria da CGE, Luis Crispim.

Ranking do 
compliance
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Palestra

Secretário Tiago Mendonça foi convidado para abrir a XIV Semana de Agronomia da 
Unifil, em Londrina (PR), e também falou do Programa Estadual de Bioinsumos

Representando o Governo de Goiás, 
o secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tiago 
Mendonça, fez na quarta-feira (19/10) 
a palestra de abertura da XIV Semana 
de Agronomia do Centro Universitário 
Filadélfia (Unifil), em Londrina (PR). 
Engenheiro agrônomo por formação 
e pós-graduado em Gestão em 
Agribusiness pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Mendonça abordou o 
tema “Cenário e perspectivas do agro 
brasileiro – visão para o futuro na 
profissão de Agronomia”. O gestor 
ainda aproveitou a visita para conhecer 
a estrutura a instituição.

“Assim como Goiás, o Paraná é uma 
das principais potências do agronegócio 
nacional. É importante manter contato 
com as instituições e profissionais 
paranaenses, mostrar o que estamos 
fazendo e também aprender com eles”, 
diz o titular da Seapa.

Um dos principais assuntos da 
palestra foi bioinsumos, política 
pública estabelecida pelo Governo 
de Goiás e que tem sido modelo para 
outros Estados. “Goiás foi o primeiro 
Estado a criar um programa específico 
sobre o tema. Não temos dúvida de 
que este é o futuro do agronegócio e é 
fundamental que os novos agrônomos 

cheguem ao mercado preparados para 
lidar com estas tecnologias. Os insumos 
biológicos são mais econômicos 
e sustentáveis, vão reduzir nossa 
dependência de insumos importados e 
beneficiar o consumidor com a oferta 
de alimentos mais saudáveis”, destaca.

Tiago Mendonça foi recebido em 
Londrina (PR) pelo reitor da Unifil, 
Eleazar Ferreira, e conheceu o Campus 
Palhano, passando pelo Hospital 
Veterinário, pela Fazenda Escola, pelo 
Centro de Melhoramento Genético e 
por outras unidades universitárias. O 
chefe de gabinete da Seapa, Manoel 
Machado Neto, acompanhou a visita.

Governo de Goiás apresenta 
potencial do agronegócio goiano 

a estudantes paranaenses
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Bem-estar dos servidores é 
tema central da Sipat 2022

Saúde e Segurança

Evento realizado em conjunto entre Emater e Agrodefesa ressaltou a importância de  
prevenir acidentes no local de trabalho

A Emater, junto à Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), 
promoveu na manhã de segunda-feira 
(17), a solenidade de abertura da Sema-
na Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho – Sipat 2022. A cerimônia 
reuniu servidores das duas instituições 
no Centro de Tecnologia e Capacita-
ção (Centrer) da Emater, em Goiânia, e 
também pôde ser acompanhada de for-
ma on-line pelos servidores lotados em 
outras regiões do estado.

A Sipat é uma atividade obrigatória 
estabelecida pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa) e uma 
ferramenta de gestão para garantir a 
saúde, a segurança e o bem-estar dos 
servidores. Seu principal objetivo é fa-
zer com que os trabalhadores enten-
dam a importância de se evitar aciden-
tes e doenças no ambiente de trabalho. 
Neste ano, a edição teve como tema 
“Prevenção: segurança, saúde e satis-
fação” e aconteceu entre os dias 17 e 21 
de outubro.

Ao dar boas-vindas aos 
participantes, o presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende, destacou a 
relevância do serviço prestado pelos 

servidores das duas instituições e o 
valor da discussão e estabelecimento de 
ações que visam melhorar a qualidade 
do ambiente de trabalho. “Por meio 
do trabalho feito pelos servidores da 
Emater e da Agrodefesa que temos 
as condições necessárias para buscar 
o alcance de nossas metas e entregar 
resultados positivos para a sociedade 
de maneira efetiva. O trabalho 
realizado por essas duas instituições 
só é possível graças à força laboral e à 
dedicação dessas pessoas. É cada vez 
mais importante realizarmos eventos 
que possam pautar ações voltadas ao 
bem-estar deles”, afirmou.

O presidente da Agrodefesa, José 
Essado Neto, aproveitou a ocasião para 
ressaltar que a programação da Sipat 
ultrapassa as fronteiras de prevenção 
e conscientização sobre incidentes no 
trabalho. “Essa semana não é apenas 
sobre a prevenção de acidentes de tra-
balho. É uma semana completa, que 
engloba também discussões sobre pro-
blemas de saúde mentais e físicos. Va-
mos ter palestras que, sem dúvida al-
guma, vão ao encontro da realidade em 
que estamos vivendo hoje”, reiterou.

Programação

Para iniciar os trabalhos, os servido-
res foram recepcionados pelo Coral da 
Emater, que trouxe canções como Feli-
cidade, de Caetano Veloso, e Chalana, 
de Almir Sater. Logo após a solenidade 
de abertura, quando os presidentes da 
Emater e Agrodefesa fizeram suas con-
siderações sobre o Sipat 2022, o técni-
co em Segurança do Trabalho e Enfer-
magem do Trabalho, Amador Carlos 
dos Santos Júnior, realizou a primeira 
palestra da semana: “Garantindo Qua-
lidade de Vida no Trabalho”.

Fizeram parte da programação, 
ainda, palestras com temas que envol-
veram comunicação, aposentadoria e 
ações comportamentais no trânsito e 
no trabalho. Algumas atividades espe-
ciais foram preparadas, como o Circui-
to de Saúde, local onde os servidores 
puderam aferir pressão, praticar ginás-
tica laboral, assistir a palestras educa-
tivas, entre outras.

O último dia do evento contou com 
uma apresentação dos Cães de Salva-
mento do Corpo de Bombeiros Militar 
de Goiás e o encerramento ficou por 
conta da Orquestra de Violeiros do Es-
tado de Goiás.
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TEMPO EM GOIÁS 

No sábado, o avanço de uma frente fria vinda do sul do país vai influenciar nas condições do tempo em 
nosso estado. Com isso teremos pancadas de chuvas em várias regiões. 

No domingo, com formação de áreas de instabilidades em várias regiões de Goiás, a frente fria ainda 
influencia nas condições do tempo. Com isso, teremos pancadas de chuva isoladas em várias regiões.

Atenção para risco potencial de tempestades em todas as regiões do estado.

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 

PREVISÃO 
PARA ALGUNS 
MUNICÍPIOS

SÁBADO (22/10)

DOMINGO (23/10)
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GALERIA DA EMATER
No dia 19 de outubro, o prefeito de Diorama, Altamiro José de Lima, fez uma visita técnica no Horto de Plantas Bioativas 

da Emater. Ele foi recebido pela pesquisadora da Emater, Cristiane Rachel de Paiva, e estava acompanhado pela primeira-
dama do município, Viviane de Deus, a secretária de saúde de Diorama, Rainegreise Garcia, e mais 3 servidoras municipais.
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Saiu na Mídia

https://opopular.com.br/noticias/cidades/pequi-sem-espinhos-interessados-em-adquirir-mudas-podem-se-cadastrar-na-emater-em-goi%C3%A2nia-1.2540706
https://www.portaldoagronegocio.com.br/gestao-rural/capacitacao/noticias/emater-realiza-curso-de-doces-na-unidade-didatica-de-agroindustria
https://opopular.com.br/noticias/cidades/pequi-sem-espinhos-interessados-em-adquirir-mudas-podem-se-cadastrar-na-emater-em-goi%C3%A2nia-1.2540706
https://www.youtube.com/watch?v=nj6iTL8lJA0&ab_channel=CanalTerraviva
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Mais de R$ 1 milhão destinado à preservação 
do nosso patrimônio histórico! Em parceria 

com o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) será feita a 

musealização das ruínas do antigo Arraial 
de Ouro Fino, fundado no início do século 

XVIII, na cidade de Goiás. O local vai se 
tornar um verdadeiro museu a céu aberto. 
Também será realizada a restauração da 
antiga Igreja de Nossa Senhora do Pilar, 

com o escoramento das paredes, construção 
de cercas, passarelas, cobertura, bancos de 

concreto e requalificação do espaço com o 
plantio de árvores.

Notas

Atenção, aposentados e inativos do Estado 
de Goiás! Agora o recadastramento anual 
obrigatório da Goiasprev é digital! O serviço 
está disponível no Expresso (www.expresso.
go.gov.br) e aplicativo “Expresso Goiás”, 
disponível para download para as versões 
android e iOS. O procedimento deve ser 
realizado até o mês seguinte ao do respectivo 
aniversário do beneficiário. A confirmação 
da identidade do interessado e a efetivação 
do recadastramento junto à GoiasPrev será 
feito por meio da biometria facial, de acordo 
com o banco de dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Atenção, universitário que está 
iniciando a carreira, essa é sua 
oportunidade de entrar no mercado de 
trabalho!

Foi publicado edital de processo seletivo 
para 152 vagas nas mais diversas áreas 
de atuação pelo Programa de Estágio 
do Poder Executivo. As inscrições 
seguem até 25 de outubro, no Portal de 
Seleção (http://selecao.go.gov.br/).

Participe e boa sorte!
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Notas

A agropecuária goiana deve 
fechar o ano com número recorde 
de R$ 106,3 bilhões em Valor 
Bruto de Produção (VBP). O 
indicador é revisado mensalmente 
pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e o novo relatório traz estimativa 
de alta de 1,78% para o setor 
estadual — na comparação com o 
desempenho de 2021. O resultado 
goiano tem forte influência da 
agricultura, puxada pelas lavouras 
de soja, cana-de-açúcar, batata 
inglesa e tomate, entre outros 
produtos.

Na última quarta-feira (19), a Secretaria 
Executiva do Compliance da Emater, 

representada por Simeire Gomes e Marlene 
Araújo, se reuniu com a Gerência de Compras 

Governamentais, Murilo Velozo e Karolay Melian, 
para responder o formulário Gerenciamento de 

Riscos Estratégicos de Licitações.  
O formulário faz parte do monitoramento da 
gestão de riscos da CGE em 2022. O principal 

objetivo dessa fase do monitoramento foi auxiliar 
a análise das informações de gerenciamento de 

riscos com relação à “Precificação desvantajosa” e 
“Quantitativos equivocados”, além da atualização 

desses riscos no Smartsheet.

O código de ética do Estado 
de Goiás foi tema de uma 
videoconferência realizada entre 
servidores da Controladoria-
Geral dos estados de Goiás e de 
Santa Catarina. O governo de 
Santa Catarina elabora uma 
nova regulamentação sobre ética 
e o Código de Ética e Conduta 
Profissional do Servidor e da Alta 
Administração do Poder Executivo 
do Estado de Goiás, publicado 
em abril de 2021, se destaca por 
ser construído a partir de uma 
consulta pública realizada com a 
sociedade goiana.
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