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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

“Como instituição pública de assistência técnica, que leva conhecimento para agricultores 
e famílias vulneráveis, a Emater nunca poderia ficar de fora de algo tão importante e que 

permeia todos os nossos projetos”Antelmo Teixeira
Virada Ambiental

Com participação da 
Emater, Virada Ambiental 
2022 marca o Dia da 
Consciência Ambiental

GALERIA DA EMATER

No dia 19 de novembro (sábado), duas turmas de 
estudantes de Agronomia do Centro Universitário de 
Goiás - Unigoiás realizaram visita técnica à sede da 
Emater, em Goiânia. Na Emater, os visitantes foram 
recepcionados e guiados pela Dra. Cristiane Rachel. 
Veja algumas imagens da visita!

#Fotografia

Dia da Consciência Negra

Escolas estaduais 
desenvolvem ações de 

combate ao racismo

Combate à violência no 
campo

Batalhão Rural recupera 
trator roubado avaliado 

em R$220mil

Natal do Bem

OVG prepara programação 
natalina no Centro Cultural 

Oscar Niemeyer

em destaque

Sanidade

Campanha de vacinação contra 
aftosa e raiva entra na reta final
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Corredor de 
umidade favorece a 
formação de áreas 
de instabilidade no 
Estado

Na manhã de 22 de novembro, a Emater participou da 
abertura da 4ª edição do projeto Virada Ambiental. O 
projeto, coordenado pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG), visa à melhoria da qualidade ambiental nos 
municípios goianos. O lançamento ocorreu na área de 
captação de água bruta da Saneago no Rio Meia Ponte, 
em Goiânia.  
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NOTAS

Tempo em Goiás

Neste fim de semana, o Estado terá 
pancadas de chuva isoladas que 
podem vir acompanhadas de rajadas 
de vento, raios e, eventualmente, 
granizo, ocorrendo devido à 
combinação calor e umidade.
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Ceasa/GO promove 2ª Festa do 
Pequi de Goiás
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Sanidade

A campanha de vacinação contra a 
febre aftosa entra na reta final. Iniciada 
em 1º de novembro, a data final para a 
imunização é 30 deste mês. Conforme 
o presidente da Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária (Agrodefesa), 
José Essado, o processo está ocorrendo 
dentro da normalidade, sem qualquer 
intercorrência como falta de vacinas ou 
dificuldades na logística.

Ele voltou a conclamar os pecuaristas 
para que não deixem de vacinar os 
animais, principalmente porque esta 
é a última etapa de vacinação contra 
aftosa em Goiás, já que em 2023 estará 
suspensa conforme orientação do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). A multa para 
quem deixar de vacinar é de R$ 7,00 
por animal não vacinado e R$ 300,00 
por propriedade. Além disso, o criador 
terá de fazer vacinação assistida 
sob supervisão de veterinários da 
Agrodefesa.

A vacinação contra a raiva dos 
herbívoros também é de fundamental 
importância, principalmente porque 
em Goiás existem regiões com 
probabilidade de ocorrência da 
doença. Por isso, foram selecionados 
121 municípios com alto risco para a 
raiva, nos quais a vacinação de bovinos, 
bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos 
é obrigatória.

Declaração compulsória
Além da vacinação, a declaração 

também é obrigatória. Pode ser feita a 
qualquer momento durante a campanha. 
O prazo final para declarar vai até 9 de 
dezembro, ou seja, sete dias úteis após 
o fim da aplicação das vacinas. Mas a 
Agrodefesa estimula os pecuaristas a 
fazerem a declaração o quanto antes, 
até para evitar o congestionamento do 
Sistema de Defesa Agropecuária (Sidago) 
nos últimos dias. Além dos animais 
vacinados, os pecuaristas precisam 

declarar também todos os animais 
existentes nas propriedades, por espécie.

Nesta etapa, não há declaração 
presencial. Todo o processo deve ser feito 
obrigatoriamente por via eletrônica no 
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). 
Contudo, os criadores podem procurar os 
escritórios Locais e Regionais da Agência 
para obterem orientações caso tenham 
dúvidas.

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. (Comunicação 
Setorial da Agrodefesa)

Campanha de vacinação contra 
aftosa e raiva entra na reta final

Nesta última etapa de vacinação, bovinos e bubalinos de todas as idades precisam ser 
vacinados. Pecuaristas têm mais dez dias para imunizar os animais contra a aftosa. Já contra 
a raiva, também equídeos, caprinos e ovinos em 121 municípios com alto risco para a doença
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Sustentabilidade

Na manhã de 22 de novembro, a 
Emater participou da abertura da 4ª 
edição do projeto Virada Ambiental. O 
projeto, coordenado pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG), visa à melhoria 
da qualidade ambiental nos municípios 
goianos. O lançamento ocorreu na área 
de captação de água bruta da Saneago no 

Rio Meia Ponte, em Goiânia.  O diretor 
de Assistência Técnica e Extensão Rural, 
Antelmo Teixeira Alves, representou a 
Emater no evento.

Virada Ambiental 2022 marca
o Dia da Consciência Ambiental

A 4ª edição do evento foi aberta em Goiânia, onde foi realizado o plantio simbólico de 
mudas nativas do Cerrado
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Ricardo Soavinski, presidente da Saneago, destacou a importância da 
mobilização de parceiros

O diretor Antelmo Teixeira Alves representou a Emater no evento
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Em sua fala, Antelmo destacou que 
a Agência Goiana não poderia ficar de 
fora do evento do qual participa desde 
a primeira edição, em 2019. “Como 
instituição pública de assistência 
técnica, que leva conhecimento para 
agricultores e famílias vulneráveis, 
a Emater nunca poderia ficar de fora 
de algo tão importante e que permeia 
todos os nossos projetos. A Emater 
tem escritórios em 210 municípios do 
estado, e orientamos nossos técnicos 
a apoiar a Virada Ambiental em 
todos eles. Estamos à disposição para 
contribuir em todo Goiás”, frisou o 
diretor.

Anfitrião da cerimônia de abertura, 
o presidente da Saneago, Ricardo 
Soavinski, destacou a importância da 
mobilização de todos os parceiros na 
realização do evento, frisando que o 
despertar da consciência das pessoas 
sobre a preservação ambiental é 
fundamental e deve ser constante. “Hoje 
teremos o início de um grande plantio 
de árvores, no sentido de propiciar a 
recuperação da bacia. Com isso, mais 
árvores para propiciar a penetração da 
água da chuva no solo, recarregando 

o lençol freático, tão importante para 
que, na época da seca, tenhamos água 
para abastecer a população”, ressaltou. 
Logo após a abertura, foi realizado o 
plantio simbólico de espécies vegetais, 
especialmente nativas do Cerrado, nos 
arredores do local. 

Ao todo, 191 municípios goianos 
se inscreveram para participar do 
projeto. Na programação, estão os 
plantios em Goiânia e Pirenópolis 
(22 de novembro); Bela Vista (23 
de novembro); Trindade (24 de 
novembro); Morrinhos e Pires do Rio 
(25 de novembro); e Mossâmedes (30 
de novembro); além de Caiapônia, nas 
datas de 23, 24, 25 e 28 de novembro. 
Fora isso, serão realizados três 
passeios ciclísticos: em Cocalzinho de 
Goiás (19 de novembro); Bela Vista 
(26 de novembro); e Inhumas (27 de 
novembro).

A cerimônia de lançamento 
contou ainda com a participação de 
representantes da UFG, da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), da Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Alego), da 

Associação Goiana de Municípios 
(AGM), do Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-GO), da Receita 
Federal e outros. Ainda são parceiros 
do projeto, entre outros, órgãos como 
a Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
a Federação Goiana de Municípios 
(FGM) e a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM).

O projeto Virada Ambiental
O 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. A ação está alinhada 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e tem como 
principal objetivo a sensibilização 
de toda a sociedade quanto ao valor 
do plantio de espécies nativas para 
a conservação da biodiversidade, 
melhorando assim a qualidade 
ambiental nas bacias hidrográficas. 
A intenção é alcançar novas cidades 
a cada edição, a fim de ampliar a 
proteção ao meio ambiente.

O Projeto Virada Ambiental é coordenado pela UFG, com a participação de diversos parceiros, incluindo a Emater
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Evento

A Ceasa Goiás realiza, na terça-
feira (29/11), a partir das 9 horas, a 
segunda edição da Festa do Pequi. A 
comemoração acontece no auge da 
temporada pequizeira do estado e 
tem como objetivo ressaltar o fato do 
entreposto de Goiânia ser o que mais 
recebe e comercializa pequi no Brasil.  
A programação conta com apresentação 
da Orquestra de Violeiros de Goiás, 
grupo de Catira da Associação dos 
Catireiros, Foliões e Violeiros de 
Aparecida de Goiânia, Banda Lira 
Jaraguense, apresentação da Folia de 

Reis da cidade de Jesúpolis e saudação 
à coroa do Divino da cidade de Jaraguá.  
Para o presidente da Ceasa/GO, Jadir 
Lopes de Oliveira, a Festa do Pequi é 
mais do que um evento da empresa, 
e sim uma iniciativa para os goianos. 
“Podemos até não produzir em Goiás todo 
o pequi que chega à Ceasa, porém nós 
comercializamos mais do que qualquer 
central e aqui recebemos o supra sumo 
do fruto do país”, esclarece Jadir. 

Pequi de todas as origens
Minas Gerais e Goiás são os dois 

maiores produtores de pequi do 
país. Porém, se o assunto é venda e 
recebimento do produto, a Ceasa/GO 
assume a liderança, sendo que, em 
2021, foi contabilizado o recebimento 
de 7.191,84 mil  toneladas de pequi 
no entreposto goiano. As vendas 
da última safra representaram um 
aporte financeiro de mais de R$ 9,9 
milhões. Desde setembro, com a 
chegada dos primeiros frutos, já foram 
comercializadas 2.066 toneladas, o que 
representa cerca de R$ 2,5 milhões.  

Ceasa/GO promove 2ª 
edição da Festa do Pequi

Evento já faz parte do calendário fixo da Ceasa e objetiva ressaltar importância da 
central, que é a que mais recebe e vende o fruto no Brasil
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Destaca-se também que a Ceasa 
comercializa bem mais pequi do que 
é extraído no estado – das 7.191,84 
toneladas vendidas em 2021, somente 
2.036,96 têm origem goiana – o que 
evidencia que Goiás é mesmo o estado 
que mais consome o fruto e a Ceasa/
GO o entreposto que mais vende pequi 
no Brasil. 

As primeiras remessas começam 
a chegar em setembro, vindas do 
Tocantins. O pequi tocantinense 
mantém a demanda até meados 
de outubro, quando dá entrada na 
companhia as primeiras cargas da 
produção goiana, vindas de cidades 
como Porangatu, Crixás e Santa 
Tereza. O pequi de Minas Gerais 
pode ser encontrado na Ceasa/GO em 
dezembro. Com menos expressividade, 
o pequi matogrossense pode ser 
encontrado no mercado em meados do 
mês de novembro.

O fruto originário do Noroeste 
goiano, às margens do Rio Araguaia, 
é considerado o “filé mignon” dos 
pequis na Ceasa/GO, por apresentar 
caroços maiores, mais ricos em polpa 
e sabor. Quando a produção de São 
Miguel do Araguaia chega à Ceasa/
GO e feiras, ela apresenta preço mais 
elevado, justamente por representar o 
que de melhor se produz em relação ao 
fruto.

A Emater estará presente na 
segunda Festa do Pequi, com exposição 
de mudas de diferentes variedades.

(Com informações da Comunicação 
Setorial da Ceasa/GO)

II Festa do Pequi Ceasa/GO 
Local: Ceasa/GO (BR-153, Km 5,5, Jardim Guanabara) 
Data: 29/11/2021 
Horário: Das 9h às 13h 
Solenidade com autoridades: 9h
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BioFabLab da Embrapa Arroz e 
Feijão é inaugurado em Goiás

Bioinsumos

Evento marcou início do funcionamento de laboratório, localizado em Santo Antônio de Goiás. 
Unidade passa a integrar rede estadual de pesquisa e desenvolvimento de insumos biológicos

O secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça, participou, nesta 
terça-feira (22), da inauguração do 
Laboratório Multiusuário para Pesquisa 
e Desenvolvimento de Bioinsumos 
(BioFabLab) da Embrapa Arroz e Feijão, 
em Santo Antônio de Goiás. O diretor-
executivo de Pesquisa e Inovação da 
Embrapa, Guy de Capdeville, foi o 
anfitrião da cerimônia, ao lado do chefe-
geral da Embrapa Arroz e Feijão, Elcio 
Guimarães, e do presidente do Conselho 
Estratégico do Programa de Bioinsumos 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa), Alessandro 
Cruvinel.

Mendonça representou o governador 
Ronaldo Caiado no evento. Em seu 
discurso, ele elogiou a estrutura da 
BioFabLab e destacou que, após 
ser a primeira unidade federativa a 
implementar um Programa Estadual 
de Bioinsumos, Goiás está se tornando 
o maior ecossistema de inovação em 
insumos biológicos do País. O titular 
da Seapa também ressaltou que a 
prioridade é fazer com que estas 
tecnologias cheguem aos produtores. 
“Estamos mostrando que, com a união 

de todos, é possível levar soluções para 
quem produz, e esta biofábrica vai 
acelerar este processo”, declarou.

Diretor-executivo de Pesquisa 
e Inovação da Embrapa, Guy de 
Capdeville, argumentou que o Brasil 
se destaca no tema da sustentabilidade 
agropecuária. “Temos um agro que adota 
e respeita a ciência, e o trabalho que a 
Embrapa faz contribui enormemente 
para isso”, defendeu. Capdeville citou 
estimativas de empresas que projetam 
um crescimento de 300% da área de 
insumos biológicos até 2030. “Contar 
um laboratório dessa natureza é 
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fundamental e estamos avançando para 
que mais unidades da Embrapa tenham 
estruturas e redes de pesquisadores em 
bioinsumos”, afirmou.

Estrutura
De acordo com a Embrapa Arroz 

e Feijão, o BioFabLab foi construído 
por meio de um Termo de Execução 
Decentralizada (TED) no valor de 
R$390 mil, concedido pelo Mapa. 
A empresa SoluBio entrou como 
parceira oferecendo, em regime de 
comodato, o biorreator, equipamento 
que processa reações biológicas. 
A estrutura física do laboratório 
permite o escalonamento do processo 

de produção e desenvolvimento de 
insumos biológicos, podendo produzir 
desde pequenos volumes (100 ml) em 
frascos agitados, até volumes maiores 
(5 L) em biorreator de bancada ou em 
grande escala (220 L).

Para o presidente do Conselho 
Estratégico do Programa de Bioinsumos 
do Mapa, Alessandro Cruvinel, o 
BioFabLab “tem um potencial enorme”. 
“Este trabalho que está sendo feito no 
Brasil é uma semente que está sendo 
plantada e merece destaque. Daqui 
a cinco anos já vamos perceber a 
diferença: a redução da dependência de 
insumos importados, de agroquímicos e 
fertilizantes; a redução de custos; e um 

maior benefício pra nossa agricultura 
como um todo”, disse ele.

Também prestigiaram o evento: o 
presidente da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende; o presidente da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Goiás (Fapeg), Robson Vieira; o 
chefe de gabinete da Seapa, Manoel 
Machado Neto, e a assessora Rosana 
Esteves; além da diretora de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação da Solubio, 
Rose Monnerat; do superintendente 
do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar Goiás), Dirceu Borges; e 
de servidores dos órgãos envolvidos. 

(Comunicação Setorial da Seapa)
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TEMPO EM GOIÁS 

Neste fim de semana, a formação de um corredor de umidade favorece o desenvolvimento 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, raios e, eventualmente, granizo. Na parte centro sul do Estado, as pancadas de chuvas ocorrem devido à combinação 
calor e umidade.

PROGNÓSTICO PARA O ESTADO 

Confira as análises divulgadas pelo Centro de Informações Meteorológicas e 
Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad)

INFORMAÇÕES DO 
TEMPO POR REGIÃO 

PREVISÃO 
PARA ALGUNS 
MUNICÍPIOS

SÁBADO (26/11)

DOMINGO (27/11)
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GALERIA DA EMATER
No dia 19 de novembro (sábado), duas turmas de estudantes de Agronomia do Centro Universitário 
de Goiás (Unigoiás) realizaram visita técnica à sede da Emater, em Goiânia. As visitas foram 
solicitadas pela coordenadora do curso de Agronomia, Leandra Semensato; e pela professora Luciana 
Bittencourt. Na Emater, os visitantes foram recepcionados e guiados pela Dra. Cristiane Rachel. 

Veja algumas imagens da visita!
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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://www.youtube.com/watch?v=EtnCV1P5I8s
https://www.aredacao.com.br/noticias/178003/emater-disponibiliza-sementes-acessiveis-para-agricultura-familiar-de-goias
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/watch?v=EtnCV1P5I8s
https://www.aredacao.com.br/noticias/178003/emater-disponibiliza-sementes-acessiveis-para-agricultura-familiar-de-goias
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Notas

Depois de 15 meses de convênio 
entre o Estado de Goiás, por meio da 
Retomada, e a Universidade Federal 

de Goiás (UFG), os resultados positivos 
são enormes. Foram R$ 84 milhões 

investidos em construções, reformas 
e adequações de prédios dos Cotecs, 
e aquisições de equipamentos. Neste 
pouco mais de um ano de parceria, 

foram 36 mil alunos certificados, 53 mil 
matriculados e 377 cursos. Na quinta-

-feira (24) também foram entregues 17 
veículos para apoio administrativo em 

todas as unidades dos Cotecs.

Em celebração ao Dia da 
Consciência Negra, comemorado no 
dia 20 de novembro, escolas da rede 
estadual desenvolveram ações de 
combate ao racismo.

No Centro de Ensino em Período 
Integral Raimundo Santana Amaral, 
em Rubiataba, os estudantes 
realizaram a culminância de 
um projeto, desenvolvido pelas 
disciplinas da área de humanas. A 
ação tinha o objetivo de promover o 
respeito pela diversidade e o resgate 
das culturas de matriz africana.

O Tite fez o 
suspense dele 
para o jogo da 
Seleção Brasileira, 
mas a gente 
não. Por aqui 
temos um timaço 
pronto para 
entregar saúde de 
qualidade a todos 
os goianos.
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Notas

O Batalhão Rural recuperou um trator 
roubado, avaliado em cerca de R$ 220 

mil. Duas pessoas foram presas por 
suspeita de receptação. O veículo estava 

atrás de uma casa, numa propriedade 
rural em Santa Helena de Goiás. Através 

dos levantamentos feitos em conjunto 
com serviço de inteligência do Batalhão 
Rural, foi constatado a adulteração do 
chassi do veículo. O trator Valtra A950 

foi apreendido e deve ser devolvido 
ao dono. Os suspeitos presos foram 

apresentados na Polícia Civil, para as 
providências cabíveis.

A Vila Cultural está sendo ocupada 
com muita cor com a exposição 
individual do artista goiano Silvio Pio 
X, “In Color”. A mostra é inspirada 
nas cores e paisagens do Cerrado 
e reúne 20 obras entre pequenos e 
grandes formatos.

A exposição teve início sexta-feira 
(25/1), com abertura às 18h, e segue 
até 30 de dezembro. As visitações são 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h. A entrada é gratuita. Obrigatório 
o uso de máscara.

A Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), em parceria com o 
Governo de Goiás, preparou uma 
programação especial de natal do 
dia 29 de novembro à 1º de janeiro. 
O Natal do Bem conta com diversas 
programações artísticas, vila 
gastronômica, projeção mapeada e 
uma linda decoração natalina. 
 
O evento ocorre no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, de terça à domingo, 
a partir das 18h. A entrada e o 
estacionamento são gratuitos. Você 
pode conferir a programação completa 
no perfil da OVG no Instagram. Não 
perca!
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