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Emater disponibiliza sementes a 
preços acessíveis para

agricltores familiares de Goiás
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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

“A união de esforços garante que sejam alcançados resultados cada vez mais significativos, 
trazendo a sociedade para refletirmos juntos sobre as tomadas de decisões e iniciativas 

inovadoras em prol da preservação ambiental”Pedro Leonardo
Virada Ambiental

Virada Ambiental 
promove ações em 
cerca de 200 municípios 
goianos

GALERIA DA EMATER

Dos dias 16 a 18 de novembro, foi realizado curso de 
processamento de jabuticaba na Fazenda Bonito de 
Baixo, em Hidrolândia. Na oportunidade, os participantes 
puderam aprender uma série de técnicas relacionadas 
a produção de geleias, doces e outras receitas. Confira 
alguns registros!

#Fotografia

Saúde

Crer, HGG e Hugol estão 
entre os 40 melhores 

hospitais do país

Agenda

2ª Festa do Pequi: Ceasa 
Goiás celebrará evento em 

29 de novembro

Esporte

O wrestling goiano 
conquistou duas medalhas 

nos Jogos Escolares
Brasileiros 2022

em destaque

Campo de Saber

CAF se torna o único meio de 
agricultores familiares acessarem 

polítcas públicas
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Sanidade

Goiás reforça medidas de prevenção 
à influenza aviária após registro de 

casos na América Latina

Página 3

Calor e umidade 
favorecem chuvas 
em Goiás neste fim 
de semana

A Emater, em parceria com outras 17 entidades, promovem 
no mês de novembro a 4° edição do Projeto Virada 
Ambiental. As ações são realizadas prioritariamente entre os 
dias 22 e 27, quando são efetivadas atividades simultâneas 
em cerca de 200 municípios goianos. O evento é uma 
iniciativa de mobilização social que tem como objetivo o 
incentivo ao plantio de espécies nativas do Cerrado, como 
também o intuito de resgatar a biodiversidade, recuperar 
serviços ambientais do ecossistema goiano e promover 
a compensação de carbono como forma de diminuir os 
prejuízos causados pelo efeito estufa.
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NOTAS

Tempo em Goiás

A combinação calor e umidade 
vai favorecer a formação de áreas 
de instabilidade com em várias 
regiões do Estado, com isso teremos 
pancadas de chuvas isoladas que 
podem vir acompanhadas de rajadas 
de vento e raios.
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Sanidade

A Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa), em parceria 
com a Associação Goiana de Avicultura 
(AGA) e Comitê Estadual de Sanidade 
Avícola (Coesa), chama a atenção dos 
avicultores e profissionais da avicultura 
para reforçar os cuidados preventivos para 
evitar que a influenza aviária se dissemine 
no Brasil e em Goiás.

O alerta dos médicos veterinários do 
Serviço Veterinário Oficial decorre da 
confirmação da doença na América Latina, 
em três regiões geográficas da Colômbia. 
A influenza aviária nunca foi registrada 
no Brasil, mas os cuidados precisam ser 
redobrados.

A doença é causada por vírus, que pode 
ser transmitido pelo ar, água, alimentos e 
materiais contaminados, bem como pelo 
contato com aves doentes e o acesso de 
pessoas alheias às criações comerciais. 
Outra forma possível de transmissão do 
vírus é o contato das aves de criatórios com 
aves silvestres de vida livre (que migram 
inclusive de um continente para outro).

O presidente da Agrodefesa, José Essado, 
ressalta que os médicos veterinários do órgão 
estão atentos e atuam de forma contínua na 
orientação dos criadores e profissionais da 
avicultura quanto ao problema. “As medidas 
de biosseguridade são imprescindíveis 
para evitar a entrada, manutenção e 

disseminação da influenza aviária e de 
outras doenças nas granjas do estado. Por 
isso, os cuidados são fundamentais, para 
evitar prejuízos zoossanitários, econômicos 
e à saúde pública”, enfatiza.

Vale destacar que, no momento, 
a Gerência de Sanidade Animal da 
Agrodefesa, por meio do Programa Estadual 
de Sanidade Avícola (PESA), coordena 
um amplo trabalho de coleta de amostras 
biológicas em aves de criatórios comerciais 
de várias regiões do estado, trabalho que 
é realizado pelas Unidades de Atenção 
Veterinária, para averiguar a inexistência 
de influenza aviária e doença de Newcastle.

Até o mês de dezembro, meta é coletar e 
enviar para análise laboratorial um total de 
4.350 amostras, o que será um dos maiores 
estudos sanitários em avicultura realizado 
nos últimos anos.

Procedimentos
A coordenadora do PESA, médica 

veterinária Silvânia Andrade Reis, ressalta 
que muitas medidas preventivas são 
fundamentais para impedir a entrada 
da influenza nos criatórios, tais como 
evitar, ao máximo, o contato das aves das 
granjas com aves de vida livre e também 
barrar o acesso de pessoas alheias ao 
estabelecimento. É importante também 
que, nos estabelecimentos de criação, as 

pessoas usem roupas exclusivas e haja 
desinfecção de veículos antes da entrada e 
na saída do local.

É muito importante ainda que os 
criatórios e granjas mantenham sempre 
em dia os registros de controles sanitários. 
Silvânia Reis alerta que, em caso de 
aparecimento de sintomas suspeitos nas 
aves, como sinais respiratórios, digestivos, 
nervosos e/ou mortalidade acima do 
normal, os responsáveis devem entrar em 
contato imediatamente com a Agrodefesa, 
tanto nos escritórios locais, quanto 
por telefone (62 3201-3574) ou e-mail 
(gesan@agrodefesa.go.gov.br) para relato 
da ocorrência.

Em função do registro de casos 
de influenza aviária na Colômbia, o 
Departamento de Saúde Animal do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) emitiu Nota de 
Alerta a todos os órgãos responsáveis pelo 
Serviço Veterinário Oficial (SVO) no país, 
para que ampliem os procedimentos de 
prevenção e preparação para respostas 
a eventuais ocorrências de influenza no 
Brasil. Também recomendou a interação 
dos SVOs com o setor produtivo e com 
os órgãos de Meio Ambiente, para 
fortalecimento das medidas de vigilância 
e biosseguridade. (Comunicação Setorial 
da Agrodefesa)

Goiás reforça medidas de prevenção 
à influenza aviária após registro de 

casos na América Latina
Doença é causada por vírus, que pode ser transmitido pelo ar, água, alimentos e materiais 
contaminados, bem como pelo contato com aves doentes e o acesso de pessoas alheias 

às criações comerciais
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Campo de Saber

No episódio da última quarta-
feira (16) do Campo de Saber, série de 
webinários da Emater, transmitido 
semanalmente no canal da Emater 
no Youtube, a engenheira agrônoma 
Maria de Fátima de Souza falou sobre 
o Cadastro Nacional da Agricultura 
Familiar (CAF) e explicou como o 
agricultor familiar pode garantir seu 
acesso a benefícios por meio deste 
registro.

De acordo com Maria de Fátima, 
desde o início de novembro, o CAF é o 
único instrumento para acesso às ações, 
programas e políticas públicas voltadas 
para a geração de renda e o fortalecimento 
da agricultura familiar. Este documento 
substitui a extinta Declaração de Aptidão 
ao Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – Pronaf (DAP).

Segundo ela, a CAF vem sendo 

estudada desde 2017 e sua intenção era 
criar um cadastro único para fins de 
acesso a todas as políticas públicas que 
tem esse documento como requisito. 
Atualmente, é o instrumento utilizado 
para identificar e qualificar as Unidades 
Familiares de Produção Agrária (UFPA) 
e suas formas associativas organizadas 
em pessoas jurídicas.

Após fazer um panorama legal sobre a 
instituição da CAF, a engenheira explicou 
os requisitos para enquadramento com 
UFPA (Unidade Familiar de Produção 
Agrarária), que seriam a detenção de 
área não superior a quatro módulos 
fiscais, utilização predominantemente 
de mão de obra familiar nas atividades 
econômicas do estabelecimento e que, 
no mínimo, metade da renda bruta 
familiar de atividades econômicas sejam 
provenientes do estabelecimento.

Além de pessoas que compõem 
a agricultura tradicional, outros 
produtores também são aptos a 
receberem os benefícios do CAF. “Tem 
aquelas pessoas que trabalham com 
silviculturas, que é o plantio de florestas. 
Tem os aquicultores, que trabalham 
com a criação de peixes. Tem o pessoal 
que trabalha com o extrativismo. 
Tem também os pescadores, os 
povos indígenas, os quilombolas, os 
assentados do Programa Nacional 
da Reforma Agrária (PNRA) e os 
beneficários do Programa Nacional do 
Crédito Fundiário (PNCF)”, ressalva 
Maria de Fátima.

Para entender tudo sobre o CAF 
e ficar por dentro das novidades 
que o Cadastro traz, assista ao vídeo 
completo no link <https://youtu.be/
zP30zxHRCGw>.

CAF se torna o único meio 
de agricultores familiares 

acessarem políticas 
Além da agricultura tradicional, quilombolas, indígenas e assentados do PNRA  

podem ser beneficiados

https://youtu.be/zP30zxHRCGw
https://youtu.be/zP30zxHRCGw
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Milho

Objetivo é impulsionar a produtividade de milho entre pequenos e médios produtores

Emater disponibiliza sementes 
a preços acessíveis para 

agricultores familiares de Goiás

A Emater disponibiliza sementes de 
milho com valores abaixo do mercado 
para agricultores familiares de todas 
as regiões do estado de Goiás. Ao todo, 
9 mil sacos de 20 kg de sementes das 
variedades AL Bandeirante e Emgopa 
501 estão disponíveis para compra, no 
valor de R$ 130/saco.

A ideia é facilitar o acesso de 
pequenos e médios produtores a essas 
duas variedades, impulsionando a 
atividade rural principalmente nas 
propriedades geridas por agricultores 
familiares. Afinal, a produtividade de 
uma lavoura de milho também está 
relacionada à qualidade física, fisiológica 
e sanitária da semente, uma vez que 
sementes certificadas e com garantia de 
germinação determinam o sucesso da 
plantação.

“Todo esse quantitativo foi distribuído 
entre as doze regiões do estado, 
promovendo agilidade na utilização 
dessa tecnologia para o desenvolvimento 
de pequenos e médios produtores 

rurais. São variedades com valor abaixo 
do mercado, próprias para o agricultor 
familiar, que poderão ser utilizadas 
para o aumento de sua produtividade 
e incremento de sua renda”, explica 
Cláudia Barbosa Pimenta, gerente de 
Pesquisa Agropecuária da Emater.

A principal vantagem dessas duas 
variedades é a sua relação custo/
benefício. “A saca de um milho 
geneticamente modificado, está custando 
no mínimo R$ 600 e a produção será, 
em média, 110 sacas por hectare. O 
saco com nossas sementes custa R$ 
130 e produz em média 50 sacas por 
hectare. Logo, com o custo 1/4 menor, 
o produtor consegue algo em torno de 
50% de produção se comparado com o 
geneticamente modificado, tornando o 
custo/benefício muito mais atraente”, 
explica João Asmar Junior, diretor de 
Pesquisa Agropecuária da Emater.

A venda das sacas de sementes é 
feita diretamente nas unidades locais 
da Emater no estado. Os interessados 

devem procurar os escritórios da Agência 
e, em caso de dúvida, podem contatar a 
Supervisão da Produção de Sementes 
e Mudas da Emater, pelos telefones 62 
3201-3213 (fixo), 62 98152-2826 (Alex) 
e 62 98152-2289 (Adriano).

Sobre as variedades AL 
Bandeirante e Emgopa 501

O milho AL Bandeirante é uma 
variedade convencional semi-duro, de 
dupla aptidão, utilizado para a produção 
de grãos e de silagem, recomendado 
também para safrinha, uma vez que 
possui bom potencial produtivo, boa 
relação custo/benefício, rústico e com 
boa sanidade de plantas.

O milho Emgopa 501 é uma variedade 
convencional dentado, que possui bom 
potencial produtivo, boa relação custo/
benefício, boa sanidade de plantas e 
recomendado para solos de baixa a alta 
fertilidade. É uma variedade indicada 
principalmente para produção de 
silagem de planta inteira.
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Capacitação

Nos dias 10 e 11 de novembro, a 
Emater, promoveu o Seminário de 
Bovinocultura Sustentável na sede da 
unidade regional Rio Vermelho, na cidade 
de Goiás. O evento teve como objetivo 
elucidar o público interno da Agência, 
especialmente os técnicos regionais, 
sobre o que é o Projeto de Bovinocultura 
Sustentável, os seus princípios e alguns 
dos resultados já alcançados.

O Projeto foi apresentado pelo 
zootecnista da Emater Fernando Coelho, 
que foi o responsável por sua implantação 
em 2006. O Projeto de Bovinocultura 
Sustentável tem 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

Ainda durante o seminário, foram 
apresentados os trabalhos desenvolvidos 

e os resultados da Bovinocultura 
Sustentável nas unidades locais de Goiás, 
Mossâmedes, Sanclerlândia, Nerópolis, 
Itauçu, Bela Vista e Santa Rosa de Goiás. 
Para 2023, a previsão é treinar os demais 
técnicos para a execução do Programa 
e, em seguida, expandi-lo para todas as 
regiões do estado de Goiás.

Conforme explica a coordenadora 
da Regional Rio Vermelho da Emater, 
Esmeralda Araújo, com o Programa a 
de Bovinocultura Sustentável, é possível 
“fazer com que o produtor tenha pasto o 
ano todo, com baixíssimo investimento, 
usando o que ele já tem na propriedade 
e quase que só com o manejo”. Ainda de 
acordo com Esmeralda, o objetivo é seguir 
trabalhando nesses moldes, uma vez que 
facilita o acesso de famílias em situação 
de vulnerabilidade social e é perfeita 
para a agricultura familiar. “Também 
chegamos à conclusão, durante o evento, 
que queremos integrá-lo com outros 
programas, como o Produzir Brasil e a 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, 

porque casam muito bem”.
A programação do Seminário de 

Bovinocultura Sustentável ainda contou 
com visita a propriedades rurais atendidas 
pela Emater nas cidades de Mossâmedes 
e Goiás. Na última, Marlene Taia Silveira, 
produtora atendida pelo Programa, 
aproveitou a visita para destacar: “Só 
temos a agradecer a equipe e todos os que 
nos ajudaram. A gente tem muito carinho 
por vocês. A Emater é coisa séria, de muita 
responsabilidade”.

Campo de Saber
No final de outubro, em episódio do 

Campo de Saber, série de webinários da 
Emater, transmitido semanalmente no 
canal da Agência no YouTube, o zootecnista 
Fernando Coelho da Silva falou sobre 
bovinocultura sustentável. Durante sua 
fala, o extensionista apresentou o trabalho 
que tem como objetivo melhorar a cadeia 
produtiva de bovinos a partir de práticas 
sustentáveis. A aula segue disponível 
no YouTube.

Emater promove Seminário de 
Bovinocultura Sustentável para técnicos

Evento foi realizado na cidade de Goiás e contou com a participação de representantes 
de diversos Regionais da Agência

https://www.youtube.com/watch?v=fBcFf5B1oAs
https://www.youtube.com/watch?v=fBcFf5B1oAs
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O Seminário de Bovinocultura Sustentável, realizado na sede da unidade regional Rio Vermelho, 
na cidade de Goiás, foi um sucesso. Confira abaixo alguns registros da iniciativa.
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Virada Ambiental promove ações em 
cerca de 200 municípios goianos

Sustentabilidade

Instituições mobilizam população para participar do plantio de árvores em áreas 
degradadas e de outras iniciativas ambientais em suas cidades

A Emater, em parceria com outras 
17 entidades, promovem no mês de 
novembro a 4° edição do Projeto Virada 
Ambiental. As ações são realizadas 
prioritariamente entre os dias 22 e 
27, quando são efetivadas atividades 
simultâneas em cerca de 200 municípios 
goianos. O evento é uma iniciativa de 
mobilização social que tem como objetivo 
o incentivo ao plantio de espécies nativas 
do Cerrado, como também o intuito de 
resgatar a biodiversidade, recuperar 
serviços ambientais do ecossistema 
goiano e promover a compensação de 
carbono como forma de diminuir os 
prejuízos causados pelo efeito estufa.

A Emater é parceira do evento desde 
sua primeira edição, sendo uma das 
instituições responsáveis pela avaliação 
e seleção dos locais onde serão feitos os 
plantios dessas mudas e na identificação 
de nascentes, margens e/ou mananciais 
que se encontram desprotegidos, atuando 
em prol da recuperação destas áreas. A 
Agência também oferece suporte técnico 
e disponibiliza pessoal para palestras e 
apresentações durante todos os dias do 
evento.

“Participar da Virada Ambiental 
reafirma o posicionamento da Emater 
enquanto órgão público comprometido 
com o cuidado do meio ambiente. A 
união de esforços garante que sejam 
alcançados resultados cada vez mais 
significativos, trazendo a sociedade para 
refletirmos juntos sobre as tomadas de 
decisões e iniciativas inovadoras em 
prol da preservação ambiental”, afirma 
Pedro Leonardo Rezende, presidente da 
Emater.

Além da mobilização da comunidade e 
da seleção das áreas degradadas, a Emater 
também é responsável pela supervisão 
do plantio das espécies nativas, de forma 
que venha a garantir que seja realizado 
da maneira mais correta durante e no 
período posterior ao cultivo.

A capilaridade da Emater permite que a 
mobilização junto aos municípios seja cada 
vez maior. “Esse ano estipulamos a meta 
de 200 municípios inseridos, uma vez que, 
quanto mais pessoas se envolvam nessas 
ações, maiores são as chances do objetivo 
ser alcançado. Ao estimular a participação 
e levar informações sobre a importância 
da preservação ambiental, visto que todo 

o sistema de produção atualmente deve 
seguir critérios sustentáveis, promovemos 
uma consciência coletiva sobre o meio 
ambiente”, destaca Antelmo Teixeira, 
diretor de Assistência Técnica e Extensão 
Rural da Emater.

Sobre a Virada Ambiental
Iniciativa da UFG, em parceria com 

entidades públicas como a Emater, 
a AGM e a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), o Projeto Virada Ambiental 
nasceu alinhado à Lei Ordinária 
n°20.552/2019, que instituiu o Dia 
Estadual da Consciência Ambiental em 
Goiás, comemorado em 22 de novembro. 
Ainda em 2019, as instituições que 
apoiam o programa convidaram a 
sociedade para participar do plantio 
simultâneo de 160 mil mudas de espécies 
nativas nas mais diversas regiões de 
Goiás. A intenção é alcançar novas 
cidades a cada edição, a fim de ampliar 
a proteção ao meio ambiente. Confira 
no site da Emater a programação de 
alguns dos municípios que participam 
da Virada Ambiental.
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TEMPO EM GOIÁS 

Para o sábado a combinação calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade com destaque para a região 
centro norte do Estado, com isso teremos pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Já no domingo a combinação calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade com em várias regiões do 
Estado, com isso teremos pancadas de chuvas isoladas que 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 (20/11)

SÁBADO (19/11)
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GALERIA DA EMATER
Dos dias 16 a 18 de novembro, foi realizado curso de processamento de jabuticaba na Fazenda Bonito 
de Baixo, em Hidrolândia. Na oportunidade, as participantes puderam aprender uma série de técnicas 

relacionadas a produção de geleias, doces e outras receitas. Confira alguns registros!
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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://www.youtube.com/live/DP3d6Ve2vZI?feature=share
https://open.spotify.com/episode/71VTQJ2NZWPfZfz2zoCJqv
https://www.youtube.com/watch?v=s-1SQJHFiS0&feature=youtu.be
https://ohoje.com/noticia/cidades/n/1448337/t/nordeste-goiano-tem-plano-de-contingencia-para-periodo-de-chuvas/
https://globoplay.globo.com/v/11110639/
https://www.youtube.com/live/DP3d6Ve2vZI?feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=s-1SQJHFiS0&feature=youtu.be


Goiânia, 19 de novembro de 2022  | Jornal Emater12

Notas

#FiquePorDentro

Os produtos mais 
exportados por Goiás, 

em outubro, foram: 
soja in natura, bagaços 

e farinhas, e óleo de 
soja. E os países que 

mais importaram: 
China, Japão, Coréia do 

Sul e Holanda.

O wrestling goiano conquistou 
duas medalhas nos Jogos Escolares 
Brasileiros 2022. O estudante Felipe 
Oliveira Pio ficou com o bronze na 
categoria Greco-Romana até 44 kg, 
enquanto Pedro Henrik ficou em 
terceiro lugar na categoria Estilo 
Livre até 75 kg.

Os dois são alunos do Centro de 
Ensino em Período Integral (Cepi) 
Coronel Carrijo, em Mineiros. 
Parabéns, meninos!

Está chegando um dos eventos 
mais esperados da Ceasa Goiás!

A II Edição da Festa do Pequi, 
marcada este ano para o dia 29 
de novembro, vem com tudo! 
Vai ter música boa de raiz, 
dança de catira, violeiros e 
aquela tradição que todo goiano 
ama.

Por falar em amor, claro, quem 
vier vai poder apreciar esse 
que é o ouro de toda cozinha da 
nossa terra.
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Entre 6.600 unidades financiadas pelo 
SUS, os hospitais goianos Crer, Hugol 

e HGG foram destaque e receberam 
prêmio concedido pela Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas) e outras três 

instituições por eficiência e qualidade 
no atendimento. A iniciativa reconhece 
as instituições hospitalares do Sistema 

Único de Saúde (SUS) consideradas 
mais eficientes e bem avaliadas pelos 

usuários que se destacam pela qualidade e 
segurança proporcionada aos pacientes.

Esse prêmio só mostra que estamos no 
caminho certo para entregar uma saúde 

com cada vez mais qualidade aos 7,2 
milhões de goianos.

As exportações do agronegócio goiano 
cresceram 37,5% em volume e 62,6% 
em faturamento, de janeiro a outubro 
deste ano, em comparação com o mesmo 
período do ano passado. As vendas 
externas do setor somaram US$ 10,2 
bilhões (valor FOB). 

Cereais, farinhas e preparações tiveram 
um desempenho expressivo no período. 
As vendas externas destes produtos 
subiram 128,6% em volume e 203,4% 
em faturamento, atingindo 2,0 milhões 
de toneladas e US$ 576,4 milhões, 
respectivamente. O principal cliente 
do agro goiano, neste segmento, foi o 
Japão.

Momento histórico para o controle interno 
de Goiás!
O governador Ronaldo Caiado e o 
controlador-geral, Henrique Ziller, 
recebem do Banco Mundial e do Conselho 
Nacional de Controle Interno a certificação 
de que a CGE Goiás é a segunda 
controladoria do País a alcançar o nível 2 
do IA-CM.

O IA-CM para o setor público, 
desenvolvido pelo Instituto Internacional 
dos Auditores Internos (IIA), com apoio do 
Banco Mundial, é uma ferramenta global 
que identifica os fundamentos necessários 
para uma auditoria interna efetiva e 
moderna.
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