
Capacitação

Centrer é sede de workshop de uso
eficiente de fertilizantes e curso sobre

controle sustentável de pragas
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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

“Este é o nosso papel: usar o conhecimento técnico em benefício do Estado 
de Goiás, dos produtores familiares e de toda a população goiana.”Pedro Leonardo Rezende

Artigo

Governador Ronaldo Caiado 
lança Operação Nordeste 
Solidário para prevenir danos 
causados pelas chuvas

GALERIA DA EMATER

No dia 3 de novembro, 25 acadêmicos de Engenharia de 
Alimentos da Universidade Federal de Goiás (UFG) visitaram a 
sede da Emater. Eles foram recebidos pela diretoria da Agência, 
assistiram a uma apresentação institucional, apresentada pelo 
diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, Antelmo 
Teixeira, e ainda visitaram as instalações da Agência.

#Fotografia

Social

De DAP para CAF: entenda 
o que muda para o 
agriculutor familiar

Sanidade

Começa a 2ª etapa da 
vacinação contra a aftosa e 

raiva dos herbívoros

Novembro Azul

Emater inicia campanha 
de combate ao câncer de 

próstata

em destaque

Institucional

Presidente da Emater toma posse no 
Conselho de Administração da Anater
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Compliance

Emater expande gestão de
riscos de suas atividades
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Massa polar perde 
força e estado pode 
registrar pancadas 
de chuva

O governador Ronaldo Caiado apresentou, nesta 
segunda-feira (31/10), a Operação Nordeste Solidário. 
Trata-se de um plano de contingência que envolve 
áreas como infraestrutura, social e saúde para evitar 
desastres naturais, reduzir possíveis danos e garantir 
a segurança de toda a população dos municípios que 
correm riscos em meio ao período chuvoso que se 
aproxima. O evento de lançamento foi realizado no 
Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia.
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NOTAS

#Competência

Tempo em Goiás

No fim de semana, a massa de ar polar 
perde gradativamente intensidade e 
as temperaturas começam a voltar à 
normalidade, e a formação de áreas 
de instabilidade em várias regiões do 
Estado provoca pancadas de chuva.
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Após 25 anos de esforço e dedicação 
de pesquisadores da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater) e 
da Empresa Brasileira de pesquisa 
Agropecuária (Embrapa Cerrados), a 
população goiana receberá, na próxima 
semana, seis novas variedades de pequi, 
que vêm para revolucionar o tradicional 
fruto de Goiás.

Agregando valor econômico, social, 
científico e cultural para o Estado, uma 
vez que se trata de um dos ingredientes 
mais populares de nossa culinária, as seis 
variedades, sendo três com espinhos e três 
sem espinhos, são fruto de investimentos 
em pesquisa pública. Tudo visando atender 
à demanda da sociedade e dos produtores 
rurais por pequis de qualidade e manejo 
superiores.

O objetivo, agora, é propagar o resultado 

obtido, que traz consigo impactos positivos 
para o meio ambiente, como a manutenção 
de áreas de preservação permanente e 
recuperação de áreas degradadas; para 
a economia, com a geração de emprego 
e renda; e para a ciência, com novos 
conhecimentos sobre o mais conhecido 
fruto do Cerrado – além do desenvolvimento 
do maior banco de germoplasma de 
pequi do mundo, localizado nas Estações 
Experimentais da Emater.

É por isso, entre outros, que a Agência 
Goiana defende os investimentos públicos 
em pesquisas como esta. Por meio delas, 
é possível desenvolver novidades que 
proporcionem melhoria na qualidade de 
vida das pessoas e aumento de produção. 
Este é o nosso papel: usar o conhecimento 
técnico em benefício do Estado de Goiás, 
dos produtores familiares e de toda a 
população goiana.

Pequi sem espinhos: 
fruto de pesquisa 

Artigo

Pedro Leonardo Rezende
Presidente 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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Compliance

Em reunião com Tiago Borges, 
consultor da Controladoria Geral do 
Estado de Goiás (CGE/GO), a Secretaria 
Executiva de Compliance  da Emater deu 
sequência à decisão do Comitê Setorial de 
expandir a gestão de riscos a 70% de suas 
unidades administrativas. 

No  encontro  realizado via Zoom, 
diretores da Emater e as equipes da 
Comunicação Setorial e das gerências 
da Secretaria-Geral, de Execução 
Orçamentária e Financeira, de Apoio 
Administrativo e Logístico, de Tecnologia 
e de Estação Experimental e a Chefia 
de Gabinete trabalharam para definir 
os processos que apresentam riscos às 
respectivas áreas.

Com orientação de Tiago Borges, os 
servidores elencaram aquilo que atrapalha, 
atrasa ou impede o que os objetivos de cada 
unidade de acordo com o regulamento da 

Emater. A ideia é, posteriormente, levantar 
as soluções que devem ser implantadas 
para sanar ou minimizar os riscos. “A ideia, 
ao implantar a Gestão de Riscos, é colher 
mais resultados, melhorar a prestação 
de serviços e se fazer ouvir. Trazer essa 
melhoria é o nosso compromisso”, explicou 
o consultor da CGE.

Já Simeire Gomes, chefe de Gabinete 
e secretária-executiva do Compliance 
na Emater, ao agradecer Tiago pelas 
orientações, conclamou aos demais 
servidores: “Somos uma equipe que se 
apoia um no outro. Alguns têm mais 
facilidade com alguns processos e estamos 
aqui para nos apoiar. Somos uma só 
Emater”.

Sobre o Programa de Compliance 
Público do Estado de Goiás

A Gestão de Riscos é um dos eixos 

do Programa de Compliance Público 
do Poder Executivo do Estado de 
Goiás (PCP). Instituído em 2019, o 
PCP é definido como o conjunto de 
procedimentos e estruturas destinados 
a assegurar a conformidade dos atos de 
gestão com padrões morais e legais, bem 
como garantir o alcance dos resultados 
das políticas públicas e a satisfação dos 
cidadãos. 

Em outubro, a Emater foi agraciada 
com o 3º lugar do grupo 2 no ranking 
do PCP. O ranking avaliou o nível de 
desempenho e esforço de 45 órgãos 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 processos.

Emater expande gestão de 
riscos de suas atividades

Com a ação, mais de 70% das unidades administrativas da Agência Goiana serão mapeadas
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Social

Plano de contingência foi elaborado devido a previsões que indicam precipitações 
acima da média entre o final deste ano e início de 2023. Estratégia principal para 

mitigar problemas e elevar segurança se baseia em preparação, resposta e 
reconstrução, com foco em acolhimento e assistência às pessoas

Governador Ronaldo Caiado lança 
Operação Nordeste Solidário para 

prevenir danos causados pelas chuvas
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O governador Ronaldo Caiado 
apresentou, em 31 de outubro, a Operação 
Nordeste Solidário. Trata-se de um plano 
de contingência que envolve áreas como 
infraestrutura, social e saúde para evitar 
desastres naturais, reduzir possíveis 
danos e garantir a segurança de toda a 
população dos municípios que correm 
riscos em meio ao período chuvoso que 
se aproxima. O evento de lançamento foi 
realizado no Auditório Mauro Borges, 
no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em 
Goiânia.

“Governar o Estado é exatamente 
antecipar os problemas”, resumiu 
Caiado. O plano de ação é baseado em 

levantamentos da Defesa Civil e do 
Centro de Informações Meteorológicas 
e Hidrológicas do Estado de Goiás 
(Cimehgo). Existe previsão de que chova, 
em um único mês, até 500 milímetros 
em algumas regiões, cenário semelhante 
ao ocorrido entre dezembro de 2021 
e janeiro de 2022, quando 24 cidades 
decretaram situação de emergência. 
“Nunca houve essa previsão climática. 
E, se teve, nunca tomaram providência 
preventiva. E essa é a nossa finalidade 
agora”, pontuou.

“Temos a Defesa Civil e o Corpo de 
Bombeiros, que identificam o volume 
de chuvas e os municípios com maior 

risco. A partir daí, montamos nossa 
estrutura de base”, detalhou Caiado ao 
dizer que a operação não se restringe 
ao Nordeste – leva este nome porque a 
região concentra a maior área de risco, 
mas inclui cidades do Norte e do Vale do 
Araguaia. “Trabalhamos para antecipar, 
dar o melhor atendimento à população e 
não sofrermos as dificuldades da última 
passagem de ano”, observou.

No início de 2022, o governador foi 
a Teresina de Goiás, Faina, Itapirapuã, 
Monte Alegre de Goiás, Alto Paraíso 
de Goiás, Formoso, Santa Tereza de 
Goiás, Guarani de Goiás, Nova Roma, 
Divinópolis de Goiás e Campo Belos para 
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acompanhar a força-tarefa montada 
pelo Governo de Goiás e coordenar a 
distribuição de alimentos, medicamentos 
e água mineral às famílias afetadas. As 
atividades subsidiaram a criação do 
plano de contingenciamento.

A quantidade de chuvas prevista 
para este ano pode causar o isolamento 
de municípios, com desabastecimento 
de alimentos e insumos; contaminação 
de água potável; perdas na lavoura e 
pecuária, e galgamento de barragens. Com 
base na experiência adquirida, a Operação 
Nordeste Solidário já está em ação, 
inclusive com envio de donativos diversos 
para os municípios. O estoque será feito 
em parceria com as prefeituras. Também 
haverá o deslocamento de equipes 
especializadas em busca e salvamento.

Pelas projeções do plano de 
contingenciamento, cerca de 19 mil pessoas 
podem ser afetadas direta ou indiretamente 
com os efeitos das fortes chuvas. A medida 
é baseada no tripé preparação, resposta 
e reconstrução, com foco em áreas mais 
vulneráveis, fornecendo, primariamente, 
acolhimento e assistência às pessoas. “Se 
concretizada essa enorme quantidade de 

chuva prevista, faremos de tudo para cuidar 
de vidas, em primeiro lugar. Em seguida, 
reparar os danos materiais e, logo depois, 
ajudar cada família a se reerguer e ter de 
volta sua autonomia e qualidade de vida”, 
assegurou a coordenadora do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra 
da Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG), primeira-dama Gracinha Caiado.

Cidades em Risco

A Operação Nordeste Solidário 
classifica 14 municípios com alto grau 
de risco. São eles: Água Fria de Goiás, 
Alto Paraíso, Cavalcante, Formosa, 
Hidrolina, Itapaci, Mimoso de Goiás, 
Niquelândia, Nova Roma, Pilar de Goiás, 
São João D’Aliança, São Luiz do Norte, 
Teresina de Goiás e Uruaçu. A iniciativa 
conta com 17 pastas do Governo de Goiás 
atuando de forma integrada. 

Entre elas estão as forças de 
segurança pública e de salvamento 
comandadas pela Defesa Civil Estadual; 
o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), 
a Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG); a Agência Goiana de 

Infraestrutura e Transportes (Goinfra); 
a Saneago; a Agência Goiana de 
Habitação (Agehab); a Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), além das secretarias de 
Estado de Desenvolvimento Social 
(Seds); Saúde (SES); Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa); 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad); Educação 
(Seduc), e Esporte e Lazer (Seel).

Acompanharam o lançamento da 
Operação Nordeste Solidário ao lado 
do governador os(as) prefeitos(as) 
Marcos Rinco (Alto Paraíso), Vilmar 
Souza Costa (Cavalcante), Paulinho 
do Elízio (Colinas do Sul), Rosângela 
Alves dos Reis (Mimoso), Eleuses 
Rodrigues (Nova Roma), Tiago 
Japiassu (Pilar de Goiás), Débora 
Domingues (São João D’Aliança), 
Elieudes Morais (São Luiz do Norte) 
e Valmir Pedro (Uruaçu); além de 
deputados em exercício e eleitos; 
secretários de Estado e presidentes 
de autarquias.  (Secretaria de 
Comunicação - Governo de Goiás)
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Capacitação

A Emater foi sede, no dia 03 de 
novembro (quinta-feira), do curso 
“Controle Sustentável de Pragas 
Agrícolas”. A formação ocorreu das 8h 
às 12h e das 14h às 17h, no auditório do 
Centro de Tecnologia e Capacitação da 
Agência Goiana (Centrer), em Goiânia. O 
evento foi uma realização da Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de Goiás 
(Aeago) em parceria com o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
de Goiás (Crea-GO). 

O curso contou com a presença 
dos pesquisadores Edson Hirose 
(Embrapa), Alice Kamiya (Centro 
Universitário Araguaia), Rízia da 
Silva Andrade (Biogyn), Larissa 
Moreira de Sousa (UFG/Embrapa), 
Karina Albernaz Godinho (E.A/UFG) 
e Janaína Maria Rezende (AgBiTech), 
além de Flávia Rabelo Barbosa, que foi 
a mediadora do workshop. 

Já em 4 de novembro, a Emater 

também sediou o workshop 
Recomendação e Uso Eficiente de 
Fertilizantes e Remineralizadores 
do Solo. O curso foi realizado das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, também no 
auditório do Centrer.

Também realizado pela Aeago em 
parceria com o Crea-GO, o curso contou 
com a participação dos professores 
da Escola de Agronomia da UFG 

Wilson Mozena Leandro, Eliana Paula 
Fernandes Brasil e Rilner Alves Flores, 
além do auditor federal agropecuário 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Leonardo Peixoto 
Amorim, assim como da presidente da 
Aeago, Cristiane Rodrigues.

O workshop trouxe informações 
sobre o uso, efetividade e certificação de 
fertilizantes no Mapa. 

Centrer é sede de workshop de uso 
eficiente de fertilizantes e curso sobre 

controle sustentável de pragas
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Eventos foram realizados pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás 
(Aeago), em parceria com o Crea-GO
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Presidente da Emater toma posse do 
Conselho de Administração da Anater

Institucional

Indicação foi feita pelo Conseagri e validada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa)

O presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, foi empossado no 
cargo de membro titular do Conselho 
de Administração da Agência Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(CDA/Anater).

O termo da posse foi assinado pelo 
presidente do CDA, Marcos Montes 
Cordeiro, conforme previsto na lei n° 
12.897, de 18 de setembro de 2013 e art. 
7° do Decreto n° 8.252, de maio de 2014. 
Sendo assim, cabe ao membro titular do 
CDA atribuições como o estabelecimento 
da orientação geral da gestão, promoção 
e observação do cumprimento das 
metas do Contrato de Gestão e zelo pela 
sustentabilidade da Anater no processo de 
definição dos negócios e operações.

“É uma honra poder contribuir 
para o desenvolvimento da agricultura 
familiar enquanto membro do Conselho 
de Administração da Anater. Esta 
instituição é de extrema importância 
para elaboração e execução das políticas 
públicas de do governo federal para apoio 
ao segmento, uma vez que a agricultura 
familiar é o pilar do abastecimento de 

milhares de famílias brasileiras”, afirma 
Pedro Leonardo Rezende.

Pedro Leonardo de Paula Rezende 
é zootecnista formado pela Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC), 
especializado em produção animal pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG) 
e mestre e doutor em ciência animal 
também pela UFG. É servidor efetivo da 
Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa) e foi intitulado presidente 
da Emater no ano de 2019, onde 
permanece atualmente.

O presidente da Emater foi indicado 
para a função no CDA da Anater pelo 
Conselho Nacional de Secretários de 
Estado de Agricultura (Conseagri) no mês 
de agosto e, cerca de um mês depois, a 
indicação foi validada pelo já citado Marcos 
Montes Cordeiro, atual Ministro de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). O membro agora empossado 
cumprirá dois anos de mandato, período 
que pode ser prorrogado por mais dois anos.

Sobre a Anater
A Agência Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Anater) foi 
regulamentada em 2014 e surgiu com o 
intuito de articular e organizar a execução 
desses dois ofícios em âmbito estadual 
e municipal, apontar e classificar as 
demandas dos agricultores familiares 
brasileiros, gerir os recursos públicos 
destinados a esses serviços e, sobretudo, 
desenvolver o caráter efetivo de assistência 
técnica e extensão rural no Brasil.

Nasceu entre a parceria da Associação 
Brasileira das Entidades Estaduais de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Asbraer) e o já extinto Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), após 
essas duas instituições públicas enxergarem 
a necessidade da criação de um órgão 
inteiramente envolvido com as demandas 
de superação da pobreza no meio rural.

É de sua competência a promoção 
sustentável do desenvolvimento rural, 
proporcionando a prestação de serviços 
de assistência técnica e extensão rural 
para agricultores familiares, além de 
pequenos e médios produtores, se 
consagrando assim uma referência no 
cenário nacional na gestão desses ofícios.
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TEMPO EM GOIÁS 

Para o sábado há baixa possibilidade de formação de áreas de instabilidade e, com isso, o tempo fica mais estável. Já a massa 
de ar polar perde gradativamente a intensidade e as temperaturas começam a voltar à normalidade. 

Já no domingo, a circulação dos ventos auxilia no transporte da umidade da região norte do Brasil para Goiás. Com isso, teremos 
a formação de áreas de instabilidade em várias regiões. Consequentemente, as pancadas de chuvas podem vir acompanhadas de 
rajadas de vento e raios.

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 (06/11)

SÁBADO (05/11)



 Jornal Emater  |  Goiânia,  05 de novembro de 2022  9

GALERIA DA EMATER
No dia 3 de novembro, 25 acadêmicos de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (UFG) visitaram a 
sede da Emater. Eles foram recebidos pela diretoria da Agência, assistiram a uma apresentação institucional, feita pelo 
diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural, Antelmo Teixeira; e ainda visitaram as instalações da sede, incluindo o 
Complexo de Laboratórios, a Agroindústria, a Estação Experimental Nativas do Cerrado, a Horta de Bioativas e o Centro 

de Tecnologia e Capacitação da Emater (Centrer).
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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.youtube.com/watch?v=nj6iTL8lJA0&ab_channel=CanalTerraviva
https://open.spotify.com/episode/71VTQJ2NZWPfZfz2zoCJqv
https://open.spotify.com/episode/71VTQJ2NZWPfZfz2zoCJqv
https://ohoje.com/noticia/cidades/n/1448337/t/nordeste-goiano-tem-plano-de-contingencia-para-periodo-de-chuvas/
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Notas

 Toca o berrante, seu moço, 
porque a 2ª etapa de vacinação 

contra a aftosa e raiva dos 
herbívoros já começou.

Os bovinos e bubalinos de 
todas as idades devem ser 

vacinados no período de 1º a 
30 de novembro, bem como os 

equídeos, caprinos e ovinos.

O comprovante de vacinação 
deve ser enviado para o site 

www.agrodefesa.go.gov.br até 
9 de dezembro.

Atenção, agricultores familiares!

Desde 1 de novembro, o Cadastro 
Nacional da Agricultura Familiar (CAF) 
é a única ferramenta para acesso às 
ações, programas e políticas públicas 
voltadas para a geração de renda e o 
fortalecimento da agricultura familiar. O 
CAF substitui a Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (DAP-Pronaf), que 
deixou de ser emitida.

O CAF é utilizado para identificar e 
qualificar as Unidades Familiares de 
Produção Agrária (UFPA) da agricultura 
familiar, os Empreendimentos Familiares 
Rurais e as formas associativas de 
organização da agricultura familiar.

A Emater atua em Goiás
há mais de 60 anos

Agora estamos também no LinkedIn

Há mais de 60 anos, a Emater atua no Estado 
de Goiás, cumprindo sua missão de contribuir 
para o desenvolvimento rural sustentável por 
meio da inovação, proporcionando o aumento 
da renda e da qualidade de vida no campo.  
 
Agora, chegamos também à maior rede 
profissional do mundo: o LinkedIn. Por lá, 
vocês acompanharão as principais novidades 
da Agência Goiana. Pesquisas e capacitações 
na área do agro, além de inclusão produtiva, 
são apenas alguns dos assuntos que nosso 
pessoal domina.  
 
Nos acompanhe para ficar por dentro de tudo 
o que temos para oferecer! Spoiler: é muito! É 
só procurar por Emater Goiás.

http://www.agrodefesa.go.gov.br
https://www.linkedin.com/company/ematergoias
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É dada a largada ao Novembro Azul, mês 
que é mundialmente dedicado ao combate ao 

câncer de próstata.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), o câncer de próstata é o segundo 
mais recorrente entre homens no Brasil, 

ficando atrás apenas do câncer de pele. O 
diagnóstico precoce contribui muito para a 
cura! E aqui é que está o desafio. Até hoje, o 

preconceito é um grande vilão nesta história. 
A identificação do câncer de próstata ocorre, 
principalmente, por meio do exame de toque 

retal, mas também pode ser detectado em 
um exame de sangue próprio para a doença. 

Mesmo sem sintomas, homens a partir dos 
45 anos com fatores de risco, ou a partir 

dos 50, sem esses fatores, devem consultar 
regularmente o urologista.

Já pensou se o agro goiano 
disputasse uma copa com times 
formados com o melhor da nossa 
produção? A Seapa, sim! 

Pensando nisso e aproveitando 
que vamos ter Copa do Mundo este 
ano, criamos nosso próprio álbum de 
figurinhas e toda semana vamos abrir 
nossos pacotinhos especiais para ver se 
os convocados são bons de campo!

O “Agro World Cup - Goiás 2022” foi 
dividido em 10 times com 10 figurinhas 
cada. E cada jogador tem indicado na 
figurinha seus atributos de produção 
e de força, seja no cenário nacional ou 
local. 

E olha só que sorte! No nosso 
primeiro pacotinho já saímos de cara 
com o sonho de toda criança que é abrir 
e já aparecer uma figurinha dourada! 
Ainda mais quando aparece o “Pelé” 
do nosso agro, que é a soja! Figurinha 
dourada do time Grão, claro! 

Particularmente, a gente também 
tem uma torcida especial por dois 
times que já dão as caras por hoje, 
que são nossos “Times Especiais” ou 
“Legend”: o Time Goiano e o Time 
Seapa! Aliás, super empolgados porque 
de primeira largamos também com 
“Jabuticaba” e o “Goiás Social”, um dos 
programas do Governo de Goiás que 
tem transformado a vida de diversas 
famílias no agro por todo o Estado! 
Doidos para completar esse álbum logo!

Notas
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