
Caged

Lavouras temporárias criaram mais 
de 8 mil postos de trabalho, de janeiro 

a setembro deste ano
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“[...] estabelecemos como um dos pilares de governança a premissa de não terceirizar 
responsabilidades e encarar os problemas de frente, buscando soluções.”Ronaldo Caiado

Artigo

Emater e Agrodefesa 
entregam reforma de 
prédio conjunto em 
Morrinhos

GALERIA DA EMATER

Reeducandos do Centro de Atendimento Socioeducativo 
(Case) de Anápolis participaram de uma oficina de salgados na 
Agroindústria da Emater, seguindo as instruções das técnicas 
extensionistas Neurileide Leão e Maria de Lurdes. Os alunos 
tiveram a oportunidade de aprender a fazer pizza, croquete e 
quibe recheado. 

#Fotografia

Internacional

Emater recebeu a visita de
representantes da 

Embaixada da França

Cine Cultura

Mais de 70 filmes divididos 
em mostras nacional, 

internacional e regional

Oportunidade 

98 vagas abertas para 
técnico ambiental e analista 

ambiental da Semad

em destaque

Sanidade

Governo de Goiás alerta pecuaristas 
sobre  vacinação contra aftosa
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Saúde 

Agrodefesa executa Plano de Vigilância 
Sanitária para Influenza Aviária e Doença 

de Newcastle

Página 4

Calor e umidade 
favorecem 
formação de 
pancadas de chuva

Em 27 de outubro, Emater  e Agrodefesa 
realizaram a entrega da reforma do prédio que 
abriga as unidades das duas autarquias em 
Morrinhos, no Sul de Goiás. O evento reuniu 
autoridades do Governo Estadual, do Governo 
Federal e do município, além de empresários, 
produtores rurais e servidores públicos.
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NOTAS

#Estrutura

Tempo em Goiás

No fim de semana, a combinação calor 
e umidade vai favorecer a formação 
de áreas de instabilidade e, com isso, 
teremos pancadas de chuvas isoladas, 
que podem vir acompanhadas de 
rajadas de ventos e raios.
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Quando nosso governo se iniciou, em 
janeiro 2019, estabelecemos como um dos 
pilares de governança a premissa de não 
terceirizar responsabilidades e encarar os 
problemas de frente, buscando soluções. 
E isto significava governar em parceria 
com os municípios, entendendo que os 
problemas e demandas de cada prefeitura 
são também uma responsabilidade do 
Estado. De uma forma natural, essa 
maneira de trabalharmos se deu com 
bastante intensidade em Goiânia. 

Nossa capital é o cartão de visitas 
do Estado para o mundo e a presença 
do governo tem de corresponder à 
importância da cidade, que completa  89 
anos. Investimos mais de R$ 1,8 bilhão em 
Goiânia nos últimos três anos. E vamos 
fazer muito mais.

O governo do Estado assumiu, pela 
primeira vez, a responsabilidade pela 
reestruturação do transporte coletivo 
da Região Metropolitana. Criamos um 
mecanismo de subsídio que segurou 
a tarifa em R$ 4,30, mesmo com a 
inflação. Em breve, vamos entregar, em 
parceria com a Prefeitura, um novo Eixo 
Anhanguera, com a via reformada e uma 
frota de ônibus elétricos com wi-fi e ar 
condicionado. 

Na área da Saúde, saímos da situação 
de um hospital Materno Infantil sem 
condições de funcionar para o moderno 
Hospital Estadual da Criança e do 
Adolescente (Hecad). E agora vamos 
construir aqui o melhor hospital público de 
tratamento de câncer do país. Reformamos 
todas as escolas da rede estadual; 
amparamos as famílias goianienses com 
programas sociais como o Mães de Goiás 
e o Aluguel Social; criamos projetos para 
gerar mais empregos, como o Cinturão da 

Moda; ampliamos e modernizamos toda 
a rede de serviços que o Estado tem na 
capital; promovemos a retomada do setor 
cultural.

Mas nosso olhar hoje está no futuro. O 
Estado tem o papel de fomentar as vocações 
econômicas da nossa capital e nossa visão 
estratégica é de uma cidade com espírito 
empreendedor, que inspira inovação. Em 
parceria com o poder público municipal, 
com a academia e o setor produtivo, 
vamos diversificar e potencializar a nossa 
economia com um enfoque tecnológico.

Este processo começa na escola, com 
nossas crianças tendo contato intenso 
com ferramentas tecnológicas, por 
meio dos laboratórios de robótica, os 
chromebooks e um ensino voltado para 
o desenvolvimento dessas aptidões. 
Passa pela nova orientação dos cursos e 
trilhas formativas oferecidos pelos Centro 
Tecnológicos (Cotecs) e pelo Centro da 
Juventude Tecendo o Futuro. E desagua 
na criação de um ecossistema de inovação, 
com ações como a criação do Centro 
de Excelência em Empreendedorismo 
Inovador; a promoção de eventos de 
relevância nacional, como a Campus 
Party; e a busca por investimentos com 
esse perfil. 

Minha maior missão como governador 
é romper o ciclo da pobreza em Goiás, 
com políticas públicas que garantam a 
emancipação socioeconômica das famílias 
de baixa renda. E isto só se consolidará 
se Goiás conseguir conjugar sua vocação 
para o agronegócio com uma economia de 
forte viés tecnológico, ampliando a oferta 
de empregos de qualidade. 

Nossa capital tem de ser a base desse 
processo que vai se irradiar por todo 
Estado.

Goiânia: uma 
visão de futuro 

Artigo

Ronaldo Caiado
Governador 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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Campo de Saber

Em transmissão ao vivo, zootecnista da Emater explicou importância do manejo correto 
de pastagem para melhorar a produção animal

Em mais um episódio do Campo de 
Saber, série de webinários da Emater, 
transmitido semanalmente no Youtube, 
o zootecnista Fernando Coelho da Silva 
falou sobre bovinocultura sustentável. 
Durante sua fala, o extensionista da 
Emater apresentou o trabalho que 
tem como objetivo melhorar a cadeia 
produtiva de bovinos a partir de práticas 
sustentáveis.

O projeto de Bovinocultura 
Sustentável surgiu em 2006, implantado 
por Fernando Coelho, com o objetivo 
de dar assistência aos produtores rurais 
goianos para o aumento da produção 
pecuarista. Realizando assistência técnica 
e extensão rural, o trabalho recorre à 
tecnologia de pastejo rotacionado aliada 
à fertirrigação, otimizando, assim, o 
desempenho da produção de acordo com 
as particularidades de cada propriedade.

Segundo Fernando, o Brasil é um dos 
maiores exportadores de carne e leite do 
mundo, mas ainda não possui tecnologias 
suficientes que otimizam o tempo de 
produção e a qualidade dos produtos. 

“Hoje, a nossa agricultura é totalmente 
tecnicizada, mas a pecuária ainda está 
se profissionalizando. O produtor está 
buscando tecnologia aprimorada para 
o aumento da produção, área em que a 
pecuária ainda está defasada”, completa.

O zootecnista também elencou os 
diversos fatores necessários para que 
a produção de carne e leite se torne um 
negócio lucrativo, como, por exemplo, 
um bom solo, forrageira (plantas que 
são fontes de alimento para os animais), 
nutrição animal, mão de obra, entre 
outras condições.

Conforme destaca Coelho, o bom 
manejo da pastagem, definido por ele 
como “um conjunto de intervenções 
que tem como objetivo atingir a maior 
quantidade de leite e de carne por hectare, 
sem prejudicar o desenvolvimento do 
pasto nem a qualidade do solo”, é um 
fator crucial para uma boa produção.

Dentre os intuitos deste tipo de 
manejo, estão o aumento da vida útil da 
pastagem, diminuição da degradação do 
pasto e a diminuição da área utilizada 

pela pecuária.
Para isso, é importante que o 

produtor se atente para a definição 
do período de ocupação e descanso 
da pastagem. “Se eu tenho pouca 
pluviosidade, eu vou fazer um 
manejo diferente; se eu tenho uma 
precipitação bem mais elevada, eu 
tenho que diminuir a ocupação do meu 
pasto. Se eu vou utilizar fertilizante ou 
não, eu vou mudar a minha ocupação e 
descanso de pastagem”, explica.

Além desses fatores, outros também 
devem ser levados em consideração 
na hora do produtor definir o tempo 
de ocupação e descanso da pastagem, 
entre eles, a espécie de forrageira, a 
categorial animal, o tamanho do lote, 
a topografia, as condições do solo, o 
fotoperíodo e a luminosidade.

Na live, também foram tratados 
os controles, erros e objetivos no 
manejo da pastagem, planejamento 
da produção animal, fisiologia da 
produção de matéria seca, critérios de 
escolha da forrageira, dentre outros.

Bovinocultura sustentável aumenta 
produtividade e rentabilidade de 

produtores rurais
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Saúde

Até o mês de dezembro, serão coletadas mais de 4.300 amostras biológicas de aves de 
estabelecimentos industriais, nos segmentos de reprodução, corte e postura

A Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa), em 
atendimento do Programa Nacional 
de Sanidade Avícola do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), está desenvolvendo um 
amplo levantamento para averiguar 
e comprovar a ausência da Influenza 
Aviária (IA) e da Doença de Newcastle 
(DNC) em avicultura industrial. O 
Objetivo é demonstrar a ausência 
dessas doenças na avicultura industrial 
de Goiás em conformidade com as 
diretrizes internacionais de vigilância 
para fins de comércio.

Além de Goiás, o Plano de Vigilância 
da Influenza Aviária e Doença de New 
Castle é desenvolvido em outros dez 
Estados brasileiros localizados nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
O Mapa estabeleceu o cronograma 
dos trabalhos em cinco etapas que 
são denominadas Componentes, 
abrangendo Vigilância Passiva: 
Investigações de Casos Suspeitos de 
Síndrome Respiratória Nervosa (SRV); 
Vigilância Passiva: Investigação de 
Mortalidade Excepcional de Aves 
Silvestres; Vigilância Ativa em 
Avicultura Industrial (em andamento); 
Vigilância Ativa em Aves de 
Susbsistência em Áreas de Maior Risco 
de Introdução de IA e Monitoramento 
em Compartimentos Livres de IA e DNC. 
Em Goiás, o trabalho foi iniciado pelo 

Componente 3. Trata-se, na realidade, 
da chamada vigilância ativa e que, a 
partir de agora, será realizada todos os 
anos. O presidente da Agrodefesa, José 
Essado, enfatiza que o levantamento 
é de suma importância porque servirá 
para demonstrar que Goiás mantém 
controle sanitário do seu plantel avícola, 
com foco na certificação perante a 
Organização Mundial de Saúde Animal 
(OMSA) e os parceiros comerciais. Ele 
também argumenta que a participação 
dos produtores e integrantes das 
agroindústrias, fornecedores de 
insumos e prestadores de serviços, 
assim como os profissionais da área e 
instituições envolvidas, é fundamental 
para o êxito de todo o levantamento.

Operacionalização
No âmbito da Agrodefesa, a gestão 

do Plano está a cargo da Gerência 
de Sanidade Animal, por meio da 
Coordenação do Programa Estadual 
de Sanidade Avícola (PESA). A 
coordenadora Silvânia Andrade Reis 
informa que a coleta de materiais foi 
iniciada neste mês de outubro e vai se 
estender até dezembro. A previsão é 
coletar 4.350 amostras biológicas em 
132 estabelecimentos de produção e 
criação localizados em 20 municípios 
do Estado. A distribuição geográfica 
envolve o trabalho de profissionais de 
oito Unidades Regionais da Agrodefesa.

Silvânia explica também que todo 
o trabalho de coleta é realizado por 
profissionais veterinários que atuam 
como fiscais estaduais agropecuários 
da Agrodefesa. Após a coleta, o 
material é enviado para o Laboratório 
de Análise e Diagnóstico Veterinário 
da Agência (LabVet), para triagem. 
Na sequência fará o envio de todo o 
material coletado para o Laboratório 
Federal de Defesa Agropecuária do 
Mapa (LFDA/Mapa), em Campinas 
(SP), responsável pela análise e 
validação do resultado. O relatório 
final será apresentado pelo Mapa no 
início do próximo ano. 

De acordo com dados do Mapa, no 
Brasil 53,7% dos estabelecimentos 
avícolas são de aves de corte 
(frangos e perus), 39,8% de aves de 
reprodução (matrizeiras), 3,4% de 
aves de postura comercial, 0,1% de 
aves ornamentais e 2,9% de outras 
aves. Goiás responde por 8,27% da 
produção nacional de frangos de 
corte e 4,63% da produção nacional 
de ovos. Com base nesses números, 
as medidas de prevenção e vigilância 
se tornam cada vez mais importantes 
e necessárias, uma vez que o sistema 
produtivo precisa fornecer evidências 
consistentes para certificar a 
sanidade dos animais e dos produtos 
comercializados. (Comunicação 
Setorial da Agrodefesa)

Agrodefesa executa Plano de Vigilância 
Sanitária para Influenza Aviária e 

Doença de Newcastle em Goiás
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Estrutura

Emater e Agrodefesa 
entregam reforma de prédio 

conjunto em Morrinhos
Obra garante mais conforto aos servidores e melhor atendimento aos agropecuaristas

Em 27 de outubro, a Emater e a 
Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa) realizaram a entrega da 
reforma do prédio que abriga as unidades 
das duas autarquias em Morrinhos, no Sul 
de Goiás. O evento reuniu autoridades do 
Governo Estadual, do Governo Federal 
e do município, além de empresários, 
produtores rurais e servidores públicos.

Para o presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, “inaugurar a Unidade 
Regional da Emater de Morrinhos é motivo 
de orgulho para nós, já que foi possível 
trazer mais modernidade ao ambiente, 
que recebe dezenas de produtores rurais 
diariamente. O espaço também se torna 
mais adequado aos servidores, que são 
os grandes realizadores das ações do 
Governo de Goiás junto ao agricultor 
familiar”.

Também presente na inauguração, 
o secretário da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tiago Mendonça, 

enalteceu a atuação das jurisdicionadas 
à Seapa – Agrodefesa e Emater – que 
têm prestado relevantes serviços aos 
produtores do Estado. Ele reforçou a 
importância da reforma dos prédios da 
Agência e da Emater, para dar melhores 
condições de trabalho aos servidores e 
garantir mais eficiência no atendimento 
aos agropecuaristas. O presidente da 
Agrodefesa, José Essado, também 
participou da entrega das obras.

O prédio que abriga a Unidade 
Regional da Emater e a Unidade Local 
da Agrodefesa em Morrinhos passou 
por ampla reforma, com restauração 
completa do telhado, pintura do prédio, 
calçamento de áreas internas, instalação 
de blindex na área de atendimento ao 
produtor, plantio de árvores e outros, 
tudo com o objetivo de melhor atender 
ao público, além de proporcionar um 
ambiente seguro e funcional para os 
servidores.

Presenças ilustres

O Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) foi representado 
no evento pelo superintendente Federal 
da Agricultura em Goiás, José Eduardo 
de França, que esteve acompanhado do 
chefe de Divisão de Defesa Agropecuária, 
André Brandão. Também marcaram 
presenças o presidente do Sindicato 
Rural de Morrinhos, Arthur Chiari; 
e representantes das empresas Casa 
Grande Leilões, Transinácio Leilões, 
Agroquima, Complem, Agroquima, 
Alambique PH, Estrela Leilões, Qualiti 
Alimentos e outras, que colaboraram para 
que a reforma fosse efetivada. O cantor 
Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, 
também foi parceiro na reforma.

(Com informações da Agência 
Goiana de Pesquisa Agropecuária)  
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Sanidade

Campanha começa na próxima terça-feira (1º/11) e prevê imunizar bovinos e bubalinos 
de todas as idades, totalizando 24 milhões de animais

O Governo de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa), alerta os pecuaristas para 
a campanha de vacinação contra febre 
aftosa, a ser realizada no período de 1º a 
30 de novembro. Nesta etapa, devem ser 
vacinados bovinos e bubalinos de todas 
as idades, algo em torno de 24 milhões de 
animais conforme projeção da Agência. A 
comercialização de vacinas pelas revendas 
foi liberada a partir de sexta (28) e segue 
até 30 de novembro.

A etapa de novembro é a última a ser 
realizada em Goiás, já que, a partir de 2023, 
estará livre de vacinação conforme decisão 
anunciada pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Isso 
porque Goiás e outros Estados do Bloco IV 
adotaram medidas de prevenção e controle 
e cumpriram metas sanitárias previstas 
no Programa Nacional de Vigilância para 
a Febre Aftosa (PNEFA). Há 28 anos 
Goiás não registra focos de aftosa, graças 
à conjugação de esforços do Governo do 
Estado, dos pecuaristas e de suas entidades 
representativas.

O presidente da Agrodefesa, José 
Essado, enfatiza que essa última etapa 
de vacinação é fundamental para a 
consolidação da retirada da vacina em 2023. 
“Mais uma vez conclamo os pecuaristas 
para que vacinem seus rebanhos, a fim de 

mantermos Goiás com status de estado 
livre de aftosa, a partir do próximo ano, 
sem vacinação”, afirma. O dirigente da 
Agência argumenta ainda que os criadores 
têm consciência da necessidade de vacinar 
os animais, a fim de garantir a sanidade do 
rebanho e a qualidade da carne goiana que, 
a cada dia, conquista novos mercados. 

Além da vacinação contra a aftosa, os 
pecuaristas precisam imunizar os bovinos, 
bubalinos, equídeos, caprinos e ovinos 
também contra a raiva dos herbívoros, em 
121 municípios considerados de alto risco 
para a doença. É o que prevê a Portaria da 
Agrodefesa nº 472/2022, que alinha todas 
as diretrizes para vacinação contra aftosa e 
raiva, e pode ser consultada em https://
sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/
adicionaisproprios/protocolo/
arquivos/1990862.pdf

Declaração de vacinação
Tão importante quanto vacinar é fazer a 

declaração, que é obrigatória. O prazo para 
essa providência começa no mesmo dia do 
início da vacinação (1º de novembro) e vai 
até 9 de dezembro de 2022, ou seja, sete 
dias úteis após a conclusão da etapa. Além 
dos animais vacinados, os pecuaristas 
precisam declarar também todos os 
animais existentes nas propriedades, por 
espécie.

A declaração de vacinação contra 
aftosa e contra a raiva deve ser feita 
obrigatoriamente por via eletrônica 
no Sistema de Defesa Agropecuária de 
Goiás (Sidago). Para isso, os produtores 
devem ter login e senha do Sistema, que 
podem ser obtidos no ícone Sidago no 
site da Agrodefesa (www.agrodefesa.
go.gov.br). Os criadores podem obter 
mais informações nos escritórios locais e 
regionais da Agência. 

Não serão aceitas declarações de 
vacinação encaminhadas à Agrodefesa 
via e-mail, via fax ou via Correios, sendo 
que eventuais inconsistências quanto ao 
lançamento da declaração da vacinação 
e do rebanho, via internet ou sob a 
forma impressa, deverão ser verificadas 
diretamente pelo produtor na Unidade 
Local da Agrodefesa do município onde 
se localiza a propriedade. 

As informações relativas ao cadastro 
de propriedades e espécies constantes 
na declaração do produtor, de interesse 
da defesa sanitária animal, tais como 
endereço, telefone, e-mail, marca do 
rebanho e geolocalização (latitude e 
longitude em graus, minutos e segundos) 
deverão, obrigatoriamente, ser 
atualizadas no momento do lançamento 
e/ou entrega da declaração pelo produtor. 
(Comunicação Setorial da Agrodefesa)

Governo de Goiás alerta pecuaristas 
para vacinação contra aftosa

https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/adicionaisproprios/protocolo/arquivos/1990862.pdf 
https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/adicionaisproprios/protocolo/arquivos/1990862.pdf 
https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/adicionaisproprios/protocolo/arquivos/1990862.pdf 
https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/adicionaisproprios/protocolo/arquivos/1990862.pdf 
http://www.agrodefesa.go.gov.br
http://www.agrodefesa.go.gov.br
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Lavouras temporárias criaram mais 
de 8 mil postos de trabalho, de janeiro 

a setembro deste ano, em Goiás

Caged

De acordo com Caged, segmento foi responsável por 69,3% das novas vagas de emprego 
no campo em 2022. Atividades de apoio, pecuária e horticultura também alcançam 

desempenho relevante

A produção de lavouras temporárias 
respondeu pelo maior número de em-
pregos criados no setor agropecuário 
goiano de janeiro a setembro de 2022. 
Entre admissões e desligamentos, o sal-
do registrado foi de 8.158 vagas. Os da-
dos foram divulgados nesta quarta-feira 
(26/10) pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), por meio do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(Novo Caged). Os cultivos de soja e ca-
na-de-açúcar criaram, sozinhos, 2.232 
e 2.229 vagas, respectivamente. Os cul-
tivos de alho (1.562) e de outras plantas 
(1.083) também registraram desempe-
nhos expressivos.

Ainda de acordo com o Novo Caged, 
nos nove primeiros meses do ano o agro 
goiano criou 11.759 postos formais de 

trabalho. Com o resultado, o Estado acu-
mula 121.940 celetistas ativos no campo. 
“Em outras palavras, o agronegócio goia-
no emprega atualmente mais de 120 mil 
trabalhadores com carteira assinada”, 
explica o secretário de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Tia-
go Mendonça. “Em 2021 eram 110 mil 
trabalhadores e em 2020, 103 mil. Este 
desempenho demonstra a solidez do se-
tor. Apesar da pandemia e da guerra, não 
paramos de gerar emprego e garantir o 
desenvolvimento social e econômico do 
Estado”, destaca.

Fora do grupo de “Produção de lavou-
ras temporárias”, conforme a classifica-
ção do Caged, se destacam as “Ativida-
des de apoio à agricultura e à pecuária”, 
com saldo de 3.212 vagas, e a “Pecuária”, 

propriamente dita, com 1.380 postos 
formais criados de janeiro a setembro. 
“Horticultura e floricultura” contabiliza-
ram 1.000 vagas criadas.

Saiba mais
Instituído pela Lei nº 4.923/65, o Ca-

dastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) é um registro obrigatório e 
permanente de admissões e dispensas de 
colaboradores contratados 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, projetos e programas nas es-
feras privada e governamental. Um deles 
é o Seguro-Desemprego. (Comunicação 
Setorial da Seapa)
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TEMPO EM GOIÁS 

No sábado, a combinação de calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade e, com 
isso, teremos pancadas de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e raios.

No domingo, também teremos a combinação calor e umidade, que vai favorecer a formação de áreas de 
instabilidade. Pancadas de chuvas isoladas podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e raios.

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

DOMINGO (30/10)

SÁBADO (29/10)
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GALERIA DA EMATER
No dia 27 de outubro, cinco reeducandos do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Anápolis participaram de uma 

oficina de salgados na Agroindústria da Emater, seguindo as instruções das técnicas extensionistas Neurileide Leão e
Maria de Lurdes. Os alunos tiveram a oportunidade de aprender a fazer pizza, croquete e quibe recheado. 
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Saiu na Mídia

https://globoplay.globo.com/v/11048898/
https://www.youtube.com/watch?v=NpLVFHF_Qbg
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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Notas
No dia 26, a Emater recebeu a visita de 
representantes da Embaixada da França no Brasil. 
O presidente Pedro Leonardo Rezende se reuniu 
com o chefe do serviço econômico da embaixada, 
Sebastien Andrieux; o adido agrícola Pierre-Andrien 
Romon; e Jean Mourot, presidente da Red Clay 
Management, na sede da Agência.

Os representantes franceses também visitaram a 
Estação Experimental da Emater em Araçu, para 
conhecer o local onde será instalada a máquina 
CarboChar-1 XL, que usa tecnologia de pirólise para 
a transformação contínua de biomassa vegetal em 
biocarvão - também conhecido como biochar -, que, 
por sua vez, serve para melhorar a qualidade do solo 
sem adubos químicos. 
 
A implantação da máquina é uma iniciativa do 
Governo de Goiás em parceria com o Governo 
Francês e a expectativa é que a entrega da usina seja 
realizada nove meses após a finalização do projeto.

Na manhã de 28 de outubro, 
Simeire Gomes e Marlene 

Araújo, da Secretaria 
Executiva do Compliance da 

Emater, se reuniram com 
Cláudia Pimenta, da Gerência 
de Pesquisa Agropecuária. No 

encontro, as representantes 
da Secretaria do Compliance 

deram orientações para 
definição de indicadores para 
o monitoramento de riscos da 

Gerência de Pesquisa.

O Cine Cultura está com uma programação 
incrível para celebrar o Dia Internacional 
da Animação. Desde de sexta-feira (28), são 
exibidos mais de 70 filmes divididos em mostras 
nacional, internacional e regional.

Há também exibição de curtas infantis com 
destaque para a estreia de “A ilha dos Illus”, de 
Paulo Miranda, e ainda uma mostra específica 
para pessoas com deficiência auditiva. Na 
abertura do evento, o Cine Cultura proporcionou 
ainda um bate papo com realizadores goianos.
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O Governo de Goiás, por meio da Sead, publicou  
o edital n° 009/2022, do concurso público para 

provimento de 98 vagas nos cargos de técnico 
ambiental e analista ambiental da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad).

As inscrições serão realizadas pela internet, 
no período de 29/11 a 8/01/2023, com provas 
em março do próximo ano. São oferecidas 35 
vagas para técnico ambiental, com salário de 

R$ 4.020,09, e 63 oportunidades para analista 
ambiental, com vencimento inicial de R$ 

5.576,26. Há reserva de 5% dos cargos para 
pessoas com deficiência.

Goiás foi muito bem representado nos 
Jogos Pan-Americanos Universitários, em 
Mérida, no México. 

 Dângela Guimarães e Patrik Cardoso 
são bolsistas do Pró-Atleta e se 
destacaram no pódio, ao conquistarem no 
Taekwondo as medalhas de ouro e bronze, 
respectivamente, na última semana. 

Dângela Guimarães ganhou duas 
medalhas de ouro, a primeira na categoria 
até 46 kg e a segunda na disputa por 
equipes. Já Patrik Cardoso conquistou o 
bronze na categoria acima de 87 kg. Agora, 
o foco é treinar para o sonho olímpico.

O Programa NutreBem, lançado em 
outubro de 2021 pelo governador 

Ronaldo Caiado, completa um ano 
de existência e atividade, alcançando 

650 mil refeições do Mix do Bem 
doadas a famílias em vulnerabilidade 

social.

A iniciativa funciona no Banco de 
Alimentos da Organização das 

Voluntárias de Goiás (OVG) e por 
meio do Gabinete de Políticas Sociais 

(GPS), que ao todo já distribuiu 75 mil 
pacotes nos últimos 12 meses, além 

de frutas desidratadas como abacaxi, 
banana e maçã e também legumes 

embalados a vácuo para todas as 
regiões de Goiás.
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