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“Ronaldo Caiado nomeou 40 procuradores do Estado este ano, o que 
permitiu que a Procuradoria estabelecesse novo recorde de produtividade.”Juliana Diniz Prudente

Artigo

Emater e Embrapa 
Cerrados lançam 
pequi sem espinhos

GALERIA DA EMATER

Nos dias 8 e 9 de novembro, o técnico da Emater Daniel 
dos Santos, de Águas Lindas de Goiás, foi instrutor do 
Curso de Implantação e Manutenção de Hortas Escolares 
em Alexânia. O curso foi direcionado a gestores escolares 
que trabalham com o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). 

#Fotografia

Economia

Exportações goianas 
crescem 77% em outubro

Social

Um ano do Nutre Bem:
650 mil refeições doadas

Sanidade

Goiás institui Política Estadual 
de Atenção, Cuidados e 

Proteção à Saúde Mental

em destaque

Agro em Dados

Produção goiana de melancia cresce 
23,5% e chega a 278,2 mil toneladas, 
segundo boletim Agro em Dados
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PNAE

Governo de Goiás anuncia chamada 
pública para aquisição de alimentos da 

agricultura familiar para merenda escolar
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Aumento da 
nebulosidade e 
calor favorecem 
pancadas de chuva

A Emater e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – unidade Cerrados (Embrapa 
Cerrados) lançaram, na quarta-feira (09), seis novas 
variedades de pequi, sendo três com espinhos e três 
sem. A cerimônia de lançamento ocorreu no Centro 
de Tecnologia e Capacitação da Emater (Centrer).
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NOTAS

#Inovação

Tempo em Goiás

O fim de semana terá a formação de 
áreas de instabilidade em todas as 
regiões de Goiás, devido ao aumento de 
nebulosidade que, combinado com o 
calor, vai favorecer pancadas de chuvas 
isoladas, que podem vir acompanhadas 
de rajadas de vento e raios, e 
eventualmente granizo. 
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Antes centrada na disputa judicial e com 
foco na controvérsia, oferecendo resistência 
inequívoca, a Procuradoria-Geral do Estado 
de Goiás (PGE) tem buscado dar vazão às 
novas demandas sociais, com a reforma de 
muitos conceitos arraigados na estrutura. 
Maior escritório de advocacia do Estado, 
como instituição permanente e essencial 
à Justiça, era preciso tornar a PGE um 
instrumento de justiça social.

A evolução era algo indispensável. Cada 
vez mais participativa e atenta a seus direitos 
e deveres, a sociedade passou a exigir e a 
requerer que o aparato estatal se ajustasse a 
novas formas de enxergar o serviço público. 
E foi assim que a PGE se revelou mais ágil 
no atendimento, mais moderna na atuação, 
mais eficiente nas entregas e, sobretudo, mais 
sensível ao direito do administrado.

Triplicamos a quantidade de acordos 
firmados. Somente neste ano, até outubro, 
solucionamos e arquivamos mais de 59 mil 
processos, o que atesta o fim do perfil de 
litigiosidade desmedida do passado. Com 
177 mil processos judiciais em curso, temos 
a certeza de que é preciso caminhar com 
passos ainda mais largos para estruturas 
mais simples, flexíveis, ágeis e acessíveis a 
todos que precisem de nós.

Neste sentido, na data em que celebramos 
o Dia do Procurador e em que nossa Casa 
comemora seus 58 anos, é indispensável 
destacar que medidas como a economia de 
mais de R$ 19 bilhões ao erário, em ações 
coletivas transitadas em julgado nos últimos 
meses, são atribuídas ao labor e dedicação 

de cada um dos 195 procuradores, 400 
servidores e estagiários que nos auxiliam a 
construir essa nova PGE.

Considerando a demanda crescente 
de comunicações processuais emanadas 
da Justiça Estadual e, saindo de 143 mil 
recebidas em 2019 para a marca histórica 
de 470 mil intimações até outubro de 2022, 
o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, 
nomeou 40 procuradores do Estado este 
ano, o que permitiu que em outubro a 
Procuradoria estabelecesse novo recorde de 
produtividade, com a emissão de 80.869 
manifestações.

Com a criação do Núcleo estratégico e 
a adoção de soluções jurídicas inovadoras, 
manifestações conclusivas foram exaradas 
em menos de 24 horas, muitas em regime de 
plantão, como a recente Ação Civil Pública 
proposta pela PGE em desfavor da Enel, 
operadora de energia elétrica que foi então 
obrigada a prestar serviço público mais 
adequado.

Essas são algumas das ações que 
demonstram como a PGE evoluiu para uma 
nova forma de se posicionar em defesa do 
Estado de Goiás, levando à risca a percepção 
de que a sua acepção mais ampla se justifica 
e está em prol do povo goiano. Reconhecer 
o direito do administrado passou a ser 
um dos principais instrumentos para 
salvaguardar o interesse público no trabalho 
de cada um dos procuradores, entregando 
resultados extraordinários ao povo goiano, 
demonstrando o nosso compromisso e 
respeito com o dinheiro público.

A PGE e a 
justiça social 

Artigo

Juliana Diniz Prudente
Procuradora-geral de Goiás

Ouça agora
no Spotify
Pequi sem espinhos:
FRUTO DE 25 ANOS DE PESQUISA PÚBLICA

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://open.spotify.com/episode/7BYeMlHpFB81uEw9wTV4hI?si=iLWEtpOCQLytj2vmblIBGg
https://www.instagram.com/ematergoias/
https://www.facebook.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
https://www.youtube.com/ematergoias/
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PNAE

O Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da Educação 
(Seduc), anuncia a chamada pública 
para a aquisição de alimentos da 
agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural. O objetivo é atender o 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) para o primeiro 
semestre de 2023. As 953 escolas da 
rede pública estadual de ensino de Goiás 
já começaram a publicar os editais.

O edital de cada unidade escolar é 
publicado na escola e na página da Seduc. 
O texto foi elaborado de acordo com a 
sazonalidade das hortaliças e frutas e, 
especialmente, com as especificidades 
de cada comunidade e região.

São duas chamadas públicas ao ano 
que envolvem 30% dos recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) destinados 
à merenda escolar. Os cálculos do 
montante reservado à chamada pública 
são feitos com base no Censo Escolar do 
ano anterior ao da aquisição. Em 2022, 
os investimentos superaram R$ 14,6 
milhões. 

Diretamente nas escolas
Como os recursos são 

descentralizados, cada escola faz 
sua aquisição. Os interessados 
devem apresentar a documentação 
de habilitação e o projeto de venda 

conforme o edital da chamada pública 
da escola em que pretende participar.

Na primeira chamada pública para 
2023, entre os meses de novembro 
e dezembro, todas as escolas farão a 
aquisição a ser destinada ao primeiro 
semestre. Nos meses de maio e 
junho farão a segunda chamada para 
atendimento ao segundo semestre.

A iniciativa reforça a política pública 
de valorização da agricultura familiar 
e o empreendedorismo familiar rural, 
além de fomentar o comércio local e 
valorizar o pequeno produtor mais 
próximo da comunidade onde está 
a escola. (Comunicação Setorial da 
Seduc)

Governo de Goiás anuncia chamada 
pública para aquisição de alimentos da 

agroicultura familiar para merenda escolar 
Editais para o primeiro semestre de 2023 já estão sendo publicados pelas escolas 

públicas estaduais. Neste ano, os recursos superaram R$ 14 milhões.
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Pesquisa pública

Durante o evento também foram anunciadas duas publicações com orientações sobre 
as cultivares

Emater e Embrapa Cerrados 
lançam pequi sem espinhos

A Emater e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – unidade Cerrados 
(Embrapa Cerrados) lançaram, na última 
quarta-feira (09), seis novas variedades 
de pequi, sendo três com espinhos e três 
sem. A cerimônia de lançamento ocorreu 
no Centro de Tecnologia e Capacitação da 
Emater (Centrer).

As seis cultivares são resultado de duas 
décadas e meia de pesquisa realizada em 
parceria pelas instituições para atender 
uma demanda dos produtores rurais. Os 
trabalhos de pesquisa foram coordenados 
pela pesquisadora da Emater, Dra. Elainy 
Pereira, e pelo pesquisador Dr. Ailton 
Pereira, da Embrapa Cerrados, na Estação 
Experimental Nativas do Cerrado, em 
Goiânia, e na Estação Experimental da 
Emater em Anápolis.

O presidente da Agência Goiana, 
Pedro Leonardo Rezende, ressaltou 

a importância das pesquisas e do 
lançamento das seis cultivares como 
agregador de renda nas propriedades 
rurais e na cadeia produtiva do turismo 
goiano, posicionando o Estado como 
protagonista no cultivo do fruto. Para 
Pedro, o lançamento também tem 
aspecto sustentável, uma vez que o pequi 
é uma espécie nativa do Cerrado.

“Celebramos essa importante 
entrega que é fruto da parceria entre a 
Emater Goiás e a Embrapa Cerrados; 
uma parceria que é histórica e tem 
sido essencial. Nós apresentamos 
essas tecnologias relacionadas ao 
pequi, mas ainda temos parceria para 
desenvolvimento, validação e difusão 
de várias outras culturas que chegam ao 
produtor rural”, disse o presidente Pedro 
Leonardo, destacando a importância da 
pesquisa pública. 

Fábio Faleiro, chefe-adjunto 
de Transferência de Tecnologia da 
Embrapa Cerrados, destacou o pequi 
como símbolo cultural e ambiental 
do Cerrado, além do papel social das 
instituições de pesquisa pública. “É uma 
sensação de dever cumprido entregar 
para a sociedade tecnologias que irão 
impactar do ponto de vista social, 
econômico e ambiental”.

O evento contou também com a 
presença de autoridades como Antônio 
Carlos de Souza, diretor-superintendente 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – Goiás (Sebrae); 
Dirceu Borges, superintendente do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar Goiás); e Rolando Vargas, 
gerente de Tecnologia e Inovação no 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai Goiás). 
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O diretor-superintendente do Sebrae, 
Antônio Carlos de Souza, aproveitou a 
ocasião para lançar o 1º Festival de Pequi, 
Queijo e Cachaça de Goiás, que irá ocorrer 
em 2023, como uma realização do Sebrae 
em parceria com a Emater, Embrapa, 
Senar, Fecomércio, Goiás Fomento, Abrasel 
e Sistema Fieg. 

“Esse é um projeto que está em construção 
e é uma forma de buscarmos o fortalecimento 
da pauta e da importância desses produtos 
na identificação geográfica, na promoção do 
turismo e na interncionalização”, declarou 
Antônio Carlos. 

A sensibilidade dos produtores em buscar 
preservar e difundir o pequi sem espinhos 
foi destaque na fala de Elainy Botelho, assim 
como o trabalho fundamental dos técnicos e 
escritórios locais da Emater para dar início 
às pesquisas. “Se não houvesse produtores 
com a sensibilidade deles, se não houvesse 
um técnico e um escritório local como ponte 
e se não fossem as instituições públicas, hoje 
não estaríamos aqui, com esse resultado”. 

Ao final, o pesquisador Ailton Pereira 
apresentou as publicações lançadas de 
forma virtual “Orientações para o cultivo 
do pequizeiro” e “Cultivares do pequizeiro”, 
de autoria dos pesquisadores, que trazem 
informações gerais e orientações para o 
cultivo das seis novas variedades de pequi.

Mais informações sobre o lançamento 
do pequi sem espinhos e como adquirir as 
mudas estão disponíveis no site da Emater: 
www.emater.go.gov.br.

Sobre a pesquisa
O trabalho de pesquisa sobre o pequi 

sem espinhos é uma parceria entre a Emater 
e a Embrapa Cerrados e partiu da demanda 
de produtores goianos, por pequizeiros mais 
rentáveis e frutos comerciais, e da sociedade, 
por frutos com polpa carnuda e saborosa. Foi 
isso que originou as pesquisas de clonagem, 
que se iniciaram com a propagação de 
mudas por sementes, estaquia e enxertia. 

As entidades parceiras visitavam as 
propriedades que cultivavam pequizeiros 

para tirar a  raça da planta. Foi nesse 
processo que os pesquisadores tiveram 
acesso ao pequi sem espinhos, encontrado 
na natureza.

Como o trabalho de clonagem e 
enxertia já vinha sendo desenvolvido pelos 
pesquisadores, foram feitos vinte clones 
do pequizeiro que produzia os frutos sem 
espinhos. As mudas foram plantadas no 
banco de germoplasmas da Emater – que 
hoje possui mais de 1600 pequizeiros – e 
as plantas foram avaliadas durante anos, 
tornando possível multiplicar os pés e 
apurar a qualidade do fruto.

Agora, as mudas de plantas que 
produzem pequis sem espinhos e também 
pequis com espinhos, mas de qualidade 
ímpar, são entregues à sociedade, com as 
devidas instruções e informações para o 
correto manejo do material.

As seis cultivares de pequi lançadas 
foram registradas no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) em abril deste ano.

http://www.emater.go.gov.br.
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Agro em Dados

O mercado mundial de melancia está 
em expansão. De janeiro a setembro deste 
ano, o Brasil faturou US$ 26,1 milhões com 
exportações do produto, aumento de 9,7% 
na comparação com o mesmo período do 
ano passado. Goiás é destaque no cenário 
nacional quando o assunto é a fruta. A 
produção goiana é a segunda maior do País e 
vem crescendo continuamente. A edição de 
novembro do Agro em Dados mostra que, 
em 2021, as lavouras goianas entregaram 
278,2 mil toneladas de melancia. O resultado 
superou em 23,5% o volume alcançado no 
ano anterior.

“O Agro em Dados de novembro traz 
esse destaque especial para a melancia por 
sua importância na mesa do consumidor 
e pela relevância de Goiás na atividade. O 
Estado registrou recorde de produção no 
ano passado e respondeu por 13,0% de 
todo o volume da fruta produzido no País, 
merece, portanto, essa atenção especial e 
o reconhecimento pelo trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo produtor”, ressalta 
o secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça. 

Ainda segundo ele, o consumo da fruta 
aumenta com as festas de fim de ano.

Em 2021, a área cultivada com melancia 
no Estado aumentou 16,0%, chegando a 
6,3 mil hectares, e a produtividade média 
subiu 6,5%, atingindo 43,6 toneladas por 
hectare, outro recorde na série histórica. 
Uruana lidera o ranking dos maiores 
produtores entre os municípios brasileiros. 
Em Goiás, é seguida por Carmo do Rio 
Verde, Itapaci, Itapuranga e Rialma. Na 
edição de novembro do Agro em Dados, 
o leitor encontra o ranking completo dos 
10 maiores produtores, além de também 
conhecer os principais países compradores 
da melancia brasileira. O vizinho Paraguai é 
o maior importador da fruta brasileira.

O boletim da Seapa acompanha, ainda, 
o desempenho dos principais segmentos 
agropecuários goianos: bovinos, suínos, 
frangos, lácteos, soja e milho. O conteúdo 
inclui gráficos, mapas e análises elaborados 
pela Gerência de Inteligência de Mercado, 
departamento ligado à Superintendência 
de Produção Rural Sustentável da Seapa. A 
íntegra da edição de novembro em PDF está 

disponível no site oficial da Seapa: https://
www.agricultura.go.gov.br/files/2022/
A g r o E m D a d o s 2 2 / N O V E M B R O -
AGROEMDADOS.pdf.

Saiba mais
O Agro em Dados é um boletim mensal do 

Governo de Goiás, elaborado pela Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa). O trabalho tem a parceria da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater); 
Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa); e Centrais de Abastecimento 
de Goiás (Ceasa-GO).

As fontes dos dados são: Emater, 
Ceasa, Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/
USP), Instituto para o Fortalecimento da 
Agropecuária de Goiás (Ifag), Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 
Ministério da Economia. (Comunicação 
Setorial da Seapa)

Produção goiana de melancia cresce 
23,5% e chega a 278,2 mil toneladas, 

segundo boletim Agro em Dados
Elaborada pela Seapa, a publicação de novembro mostra que Uruana lidera o ranking de 
maiores produtores entre os municípios, seguida por Carmo do Rio Verde. Com gráficos, 

mapas e análises, o boletim deste mês acompanha também o desempenho dos 
principais segmentos agropecuários

https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/NOVEMBRO-AGROEMDADOS.pdf
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/NOVEMBRO-AGROEMDADOS.pdf
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/NOVEMBRO-AGROEMDADOS.pdf
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/NOVEMBRO-AGROEMDADOS.pdf
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Goiás deve alcançar 32,1 milhões de 
toneladas de grãos na Safra 2022/2023

Produção

Conab mantém projeção de recorde na produção estadual. Soja, milho, sorgo, 
girassol, trigo e algodão são responsáveis pela perspectiva de crescimento de 11,6% 

em relação ao ciclo anterior

Goiás deve alcançar uma produção 
total de 32,1 milhões de toneladas de grãos 
no ciclo atual, crescimento de 11,6% em 
relação ao ciclo anterior (2021/2022), de 
acordo com dados do 2º Levantamento 
da Safra de Grãos, publicado na quarta-
feira (9) pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). Estudo projeta 
estimativa de alta, na Safra 2022/2023, 
puxada pela produção de soja, milho, 
sorgo, girassol, trigo e algodão. 

“Esta nova rodada de estimativas 
da Conab nos deixa bastante otimistas. 
O Estado segue com uma projeção de 
crescimento expressiva para a Safra 
2022/2023, mantendo a expectativa de 
recorde de produção acima da marca 
de 32 milhões de toneladas”, ressalta 
o secretário estadual de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tiago 
Mendonça. “É o coroamento do grande 
trabalho que vem sendo feito pelo 
produtor rural goiano, com apoio das 

entidades do setor e do Governo de 
Goiás”, completa.

De acordo com a Conab, a maior 
alta percentual deve ser registrada na 
produção de girassol: 71,6%. As lavouras 
goianas entregaram 21,8 mil toneladas 
de grãos em 2021/2022. Agora, a 
estimativa é de 37,4 mil toneladas. O 
aumento de produtividade previsto é 
de 71,2%, um resultado surpreendente, 
segundo a Conab, uma vez que a área 
plantada deve permanecer estável em 
26 mil hectares.

Em termos absolutos, no entanto, 
a maior contribuição vem do milho. O 
levantamento mostra que a produção 
goiana deve saltar de 9,7 milhões de 
toneladas (Safra 21/22) para 12,9 
milhões (Safra 22/23), um saldo positivo 
de 3,2 milhões de toneladas (+33,3%). 
Mais uma vez, o diferencial vem do 
aumento de produtividade, estimado 
em 33,3%, chegando a 6,7 mil quilos por 

hectare. A área plantada deve se manter 
estável (1,9 milhão de hectares).

No caso do sorgo, a estimativa é de 
aumento de 6,8%. Com o resultado, Goiás 
deve totalizar 1,1 milhão de toneladas 
de sorgo na Safra 22/23, mantendo 
a liderança do ranking nacional de 
maiores produtores. Para o trigo e o 
algodão, as projeções de crescimento 
são de 4,4% e 0,7%, respectivamente. 
As lavouras goianas devem entregar 135 
mil toneladas do grão de trigo e 122,8 
mil toneladas de algodão.

Já a soja segue como principal 
produto do agro no Estado. A estimativa 
da Conab para a produção do grão é 
alta de 0,2%, alcançando 17,4 milhões 
de toneladas. A área plantada com 
soja em território goiano deve chegar 
a 4,5 milhões de hectares (+3,2%), 
enquanto a produtividade deve ficar 
em 3,8 toneladas por hectare (-2,9%). 
(Comunicação Setorial da Seapa)
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TEMPO EM GOIÁS 

O fim de semana terá a formação de áreas de instabilidade em todas as regiões de Goiás, devido ao aumento de nebulosidade 
que, combinado com o calor, vai favorecer pancadas de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios, 
e eventualmente granizo. No sábado e no domingo, a máxima chega aos 32ºC, com pancadas de chuva isoladas.

Atenção para o risco potencial de formação 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 (13/11)

SÁBADO (12/11)
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GALERIA DA EMATER
Nos dias 8 e 9 de novembro, o técnico da Emater Daniel dos Santos, de Águas Lindas de Goiás, foi instrutor 
do Curso de Implantação e Manutenção de Hortas Escolares em Alexânia. O curso foi direcionado a gestores 
escolares que trabalham com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A ideia é que os alunos 

também trabalhem com as práticas agrícolas.
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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://opopular.com.br/noticias/cidades/mudas-de-pequi-sem-espinhos-come%C3%A7am-a-ser-distribu%C3%ADdas-pela-emater-em-goi%C3%A1s-1.2558485
https://open.spotify.com/episode/71VTQJ2NZWPfZfz2zoCJqv
https://opopular.com.br/noticias/cidades/mudas-de-pequi-sem-espinhos-come%C3%A7am-a-ser-distribu%C3%ADdas-pela-emater-em-goi%C3%A1s-1.2558485
https://globoplay.globo.com/v/11110639/
https://ohoje.com/noticia/cidades/n/1448337/t/nordeste-goiano-tem-plano-de-contingencia-para-periodo-de-chuvas/
https://globoplay.globo.com/v/11110639/
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Notas

Garantir a segurança alimentar das 
famílias vulneráveis é nossa prioridade!

Com o Programa NutreBem, desenvolvido 
pela OVG, frutas desidratas e legumes 

embalados a vácuo são levadas a todas as 
regiões do Estado.

E nos últimos 12 meses, a ação alcançou a 
marca de 650 mil refeições doadas e 75 mil 

pacotes do Mix do Bem distribuídos.

Nossa missão é assegurar que todos os 
goianos possam consumir os nutrientes 

necessários para uma vida saudável.

 Isso é lei em Goiás!

O Estado instituiu a Política Estadual de 
Atenção, Cuidados e Proteção da Saúde 
Mental, com o objetivo de prevenir e 
conscientizar a população sobre
problemas causados por transtornos 
mentais e emocionais.

Baixe o app do #TánaLei e sabia mais 
sobre a legislação goiana.

Somos destaque nacional! Em outubro, as 
exportações goianas cresceram 77% em 
relação a 2021, mantendo o 8º lugar no 
ranking nacional de exportações de 2022.

Os dados foram divulgados pelo Ministério 
da Economia e colocam em destaque o 
setor do agronegócio. Os três produtos 
do complexo da soja - grão, farelo e óleo 
- responderam pela maioria das vendas 
(36,60%).

Os municípios de Rio Verde, Jataí, 
Itumbiara, Palmeiras de Goiás e Anápolis 
são os que mais comercializaram 
mercadorias com outros países em 
outubro.

https://www.instagram.com/p/Ckyq2baJLl1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CkvVGpWrQfx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ckyj-Z5uAns/?utm_source=ig_web_copy_link
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Seu trabalho merece visibilidade  e
é hora de expor pra todo mundo ver

Divulgue seu trabalho e marque a Emater no LinkedIn!

A Emater está presente também na maior rede social profissional do mundo.
Crie sua conta e publique seus projetos!

https://www.linkedin.com/company/ematergoias
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