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“O pequi é um fruto tipicamente goiano e reconhecê-lo como 
parte da nossa cultura regional é valorizar nossas raízes”Presidente da Emater

Pedro Leonardo Rezende

Emater marca 
presença na 2ª Festa 
do Pequi de Goiás

GALERIA DA EMATER

Em 30 de novembro, a Agroindústria recebeu a 
última turma do ano de reeducandos do Centro de 
Atendimento Socioeducativo de Anápolis (Case), para 
um curso. Sob as orientações de Neurileide Leão, da 
área social da Emater, os seis reeducandos participantes 
aprenderam a preparar colomba de Natal e panetone, 
sempre respeitando as melhores práticas.

#Fotografia

Serviço Social

Governo de Goiás realiza mais 
de 37 mil atendimentos nos 

feirões de empregos

Processo Seletivo

Semad abre inscrições para 
concurso com 98 vagas para 

técnicos e analistas ambientais

Infraestrutura

GoInfra segue com obras 
importantes para o período 

chuvoso na GO-173 

em destaque

Campo de Saber

Integração sustentável entre sistemas 
produtivos otimiza uso da terra e aumenta 

rentabilidade do agricultor familiar
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#Tradição

Calor e umidade 
favorecem 
formação de 
pancadas de chuva

Neste fim de semana a combinação 
calor e umidade favorece a formação de 
áreas de instabilidade em várias regiões 
do Estado de Goiás, com isso teremos 
pancadas de chuvas isoladas que podem 
vir acompanhadas de rajadas de vento e 
raios.
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A Emater participou ativamente, em 29 de novembro, da 
II Festa do Pequi, evento que é realizado pelas Centrais 
de Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO), com o objetivo 
de ressaltar o fato de que o entreposto de Goiânia é o que 
mais recebe e comercializa pequi no Brasil. [...] A agência 
participou do evento com um estande no qual expôs e 
tirou dúvidas sobre o pequi sem espinhos, lançado pela 
Agência Goiana em novembro deste ano. O presidente da 
Emater, Pedro Leonardo Rezende; e o diretor de Pesquisa 
Agropecuária, João Asmar Júnior, também marcaram 
presença na festa.
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NOTAS

Tempo em Goiás

Cooperativismo

Produtores de Flores de Goiás 
passam por capacitação para integrar 
Polo de Fruticulutra do Vão do Paraná
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Campo de saber
(substantivo)

1. “...um recorte específico de uma área do conhecimento, ou 
de suas aplicações, ou de uma área técnico-profissional ou, 
ainda, uma articulação de uma ou mais destas.” (Parecer 
CNE/CES nº 968/98);

2. (fig.) Conhecimento do campo para o campo;

3. (nom.) Série de webinars da Emater para discutir com 
especialistas, ao vivo, assuntos de interesse da agricultura 
familiar e demais envolvidos no segmento rural.

campo
de saber

T o d a  q u a r t a - f e i r a ,  à s  1 5 h ,
n o  c a n a l  d a  E m a t e r  n o  Y o u T u b e .

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

No episódio de quarta-feira (30/11) 
do Campo de Saber, série de webinários 
da Emater, o engenheiro agrônomo 
da Agência, Sérgio de Oliveira, e o 
engenheiro florestal e assessor da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
Pedro Vilela, falaram um pouco sobre 
a integração lavoura-pecuária-floresta 
(iLPF) na agricultura familiar, uma 
estratégia de produção que envolve 
diferentes sistemas produtivos em uma 
mesma área.

A integração entre sistemas agrícolas, 
pecuários e florestais é ambientalmente 
correta e uma maneira de otimizar o uso 
da terra. Isso permite ao produtor uma 
diversificação na produção, aumento 
de sua rentabilidade e ainda gera 
empregos. “O mercado internacional 
cobra do Brasil que a nossa produção 
seja limpa e sustentável. Essa eficiência 
da produção agrícola depende de nós 

que estamos na extensão, da pesquisa e 
do produtor que adota essa tecnologia”, 
ressalva Sérgio de Oliveira.

O engenheiro agrônomo da Emater, 
Sérgio, e Pedro Vilela destacaram 
alguns princípios motivadores para 
a adoção do sistema iLPF como, por 
exemplo, manejo e conservação do solo 
e da água, diminuição da emissão de 
dióxido de carbono (CO2) e metano 
(CH4), adoção de boas práticas 
agropecuárias (BPA), dentre outros.

Também foram abordadas a 
definição e classificação dos diferentes 
tipos de integração sistemática da 
produção, além da caracterização da 
implementação desses sistemas e as 
suas principais contribuições para o 
meio ambiente e ao produtor. “O iLPF 
é um sistema que se aplica nas grandes, 
médias e pequenas propriedades rurais, 
melhora as condições microclimáticas, 
aumenta o bem-estar animal e 

possibilita o uso de espécies e cultivares 
mais apropriadas para cada região”, 
explica Sérgio.

Pedro Vilela também ainda 
aproveitou a oportunidade para mostrar 
as políticas públicas que envolvem 
esses sistemas integrados e como a 
integração sistemática da produção 
brasileira é vista internacionalmente. 
“O iLPF é a bola da vez. Ele consegue 
atrair e reter muito carbono, ser um 
grande sumidouro, segurar ali no solo e, 
por todas essas coisas, ele é reconhecido 
fora, de uma forma diferente das outras 
tecnologias”, destaca o assessor da 
Seapa.

Ao final, foram apresentados alguns 
cases de sucessos oriundos da adoção da 
integração lavoura-pecuária-floresta.

Para entender mais sobre iLPF e 
suas características, assista ao vídeo 
completo na página da Emater no 
YouTube.

Integração sustentável entre sistemas 
produtivos otimiza uso da terra e aumenta 

rentabilidade do agricultor familiar
Tecnologia ajuda a diminuir emissão de carbono e metano, conserva o solo e a água e 

aumenta o bem-estar animal
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Cooperativismo

Vinte e quatro pequenos produtores 
rurais de Flores de Goiás participaram, 
em 23 de novembro, de um Curso de 
Cooperativismo. A iniciativa cumpriu mais 
uma etapa do processo de implantação do 
Polo de Fruticultura do Vão do Paranã, 
projeto do Governo de Goiás, criado e 
operacionalizado pela Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), em parceria com a Emater, a 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), 
a Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco) e outras entidades.

O objetivo principal do projeto é 
incrementar a produção agrícola na região do 
Nordeste Goiano, gerando emprego e renda 
para a população. A atividade escolhida, 
a fruticultura, está alinhada com o perfil 
topográfico, climático e hidrológico local. 
“Esta região tem alto potencial produtivo, 
principalmente com irrigação. Queremos 
dotar estes produtores de conhecimento e 
tecnologia para que possam produzir em 
quantidade e qualidade. Há muito espaço 
para ser ocupado tanto no mercado interno 
quanto externo”, destaca o titular da Seapa, 
Tiago Mendonça.

O processo de implantação do polo 
contempla a capacitação de produtores 
rurais e a facilitação do acesso a crédito 
e tecnologia. “Nosso foco inicial está em 

Flores de Goiás. Ali há 20 assentamentos 
rurais da reforma agrária, com 2.092 
famílias, muitas delas em situação de 
vulnerabilidade social. Vamos expandir 
gradativamente este trabalho para outros 
municípios do Nordeste Goiano”, explica 
o superintendente de Engenharia Agrícola 
e Desenvolvimento Social, José Ricardo 
Caixeta Ramos.

A previsão inicial é capacitar 
130 produtores rurais oriundos de 
assentamentos de Flores de Goiás, onde 
será implantada a primeira infraestrutura 
hidroagrícola em uma área de dois hectares. 
Na quarta-feira (23), o município recebeu 
o Curso de Cooperativismo, realizado pela 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
no Estado de Goiás e pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo 
no Estado de Goiás (OCB-GO/Sescoop-
GO). Equipes da Seapa e da Emater 
acompanharam a capacitação. Vinte e 
quatro produtores foram certificados.

“Essa certificação é um pré-requisito para 
participar do projeto. Visitamos iniciativas 
semelhantes, como o Polo Frutícola do Vale 
do São Francisco, e reunimos parceiros 
para oferecer algo bem estruturado, que 
contempla capacitação, assistência técnica, 
crédito, outorga de água, garantia de venda 
e outros fatores decisivos para o sucesso”, 
diz a gerente de Infraestrutura Rural da 

Seapa, Claudia Nogueira. Além da OCB-
GO/Sescoop-GO, Codevasf e Sudeco, o 
projeto já tem as parceiras de Sistema Faeg/
Senar, Sebrae Goiás, Perboni e Prefeitura 
Municipal de Flores de Goiás.

O gerente de Agricultura Irrigada da 
Seapa, Vitor Hugo Antunes, e o assessor 
Alisson Ferreira também estiveram 
em Flores de Goiás. Responsáveis pela 
elaboração dos projetos agronômicos e 
hidráulicos, eles levaram aos produtores 
esclarecimentos sobre exigências, 
obrigações e condições de participação no 
polo. A partir de agora, acompanharão os 
processos de implantação da infraestrutura 
hídrica, plantio e condução das culturas. 
“Vamos começar com manga e maracujá, 
por seu alto potencial de mercado e valor 
agregado”, antecipa Antunes.

As próximas etapas do Projeto de 
Irrigação – Polo de Fruticultura do Vão do 
Paranã contemplam seleção de participantes 
por capacidade de pagamento, definição de 
modelo e fonte de financiamento, assinatura 
de protocolo de intenções e criação de grupo 
de trabalho com parceiros, assinatura de 
propostas de financiamento, supervisão 
da construção da infraestrutura hídrica, 
plantio, acompanhamento de indicadores de 
produtividade e comercialização e expansão 
para outros municípios (Comunicação 
Setorial da Seapa).

Produtores de Flores de Goiás passam 
por capacitação para integrar Polo de 

Fruticultura de Vão do Paranã
Equipes da Seapa e da Emater acompanharam Curso de Cooperativismo, realizado por 

OCB-GO/Sescoop-GO. Projeto pretende incrementar produção agrícola e melhorar a 
renda das famílias em uma das regiões mais carentes do Estado
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Sanidade

Antes fixado em 30 de novembro, o 
prazo para vacinação dos rebanhos contra 
a febre aftosa e raiva dos herbívoros foi 
prorrogado até o dia 17 de dezembro. A 
decisão foi comunicada no fim da tarde 
de 25 de novembro às Superintendências 
Federais da Agricultura nos Estados 
(SFAs) e às Comissões de Coordenação 
dos Grupos Gestores nos Estados, pelo 
Departamento de Saúde Animal da 
Secretaria de Defesa Agropecuária do 
Mapa, por meio do Ofício-Circular nº 
90/2022.

O documento esclarece que a 
justificativa para a prorrogação leva 
em conta o recebimento de solicitações 
apresentadas por alguns Estados, 
motivadas em parte pela aprovação e 
liberação tardia de lotes de vacinas, o 
que culminou com a redução da oferta 
de doses no mercado. Conforme ainda 
o ofício-circular, a prorrogação tem 
como objetivo evitar transtornos aos 
pecuaristas e prejuízos à cobertura 
vacinal contra aftosa, em especial nos 
Estados que vão suspender a aplicação 
das vacinas a partir de 2023.

Em Goiás, as Unidades Locais e 
Regionais da Agrodefesa, bem como 
as entidades representativas dos 
produtores rurais e proprietários de 
revendas de produtos veterinários já 
estão sendo avisados da prorrogação, 
segundo informou hoje o coordenador 
do Programa Estadual de Enfermidades 
Vesiculares (PEEV), Wladimir Lênin 
de Moraes, da Gerência de Sanidade 
Animal.

Em relação à raiva dos herbívoros, 
o prazo para vacinação de bovinos, 
bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos 
em 121 municípios considerados de alto 
risco para doença em Goiás também fica 
prorrogado até 17 de dezembro, já que as 
campanhas são desenvolvidas no mesmo 
período. Da mesma forma, a declaração 
de vacinação poderá ser feita até 24 de 
dezembro. A Agrodefesa vai elaborar e 
publicar na próxima semana Portaria 
alinhando os novos critérios de vacinação 
e declaração de vacinas.

O ofício-circular do Mapa também 
estabelece que as revendas de vacinas 
autorizadas, com estoques após a 

realização da campanha, poderão 
comercializar esses insumos para outros 
Estados que irão permanecer com 
vacinação obrigatória contra a aftosa a 
partir de 2023.

Declaração
Com a alteração do período de 

vacinação, ocorre mudança também 
no calendário de declaração de vacinas, 
que poderá ser feita até 24 de dezembro 
conforme estabelecido pelo Mapa, tanto 
em relação aos animais vacinados contra 
aftosa quanto contra a raiva. Além 
disso, os criadores precisam declarar 
também todos os rebanhos existentes 
nas propriedades.

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 deverão ser verificadas 
diretamente pelo produtor na Unidade 
Local da Agrodefesa do município onde 
se localiza a propriedade (Comunicação 
Setorial da Agrodefesa).

Prazo final para vacinação contra 
aftosa e raiva é prorrogado para 

17 de dezembro
Orientação foi repassada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 

com a justificativa de que houve atraso na liberação e oferta de doses de vacinas
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Tradição

A Emater participou, em 29 de 
novembro, da II Festa do Pequi, evento 
que é realizado pelas Centrais de 
Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO), 
com o objetivo de ressaltar o fato de que 
o entreposto de Goiânia é o que mais 
recebe e comercializa pequi no Brasil. 

O evento contou com uma extensa 
programação cultural, com a presença 
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. 
Ainda houve comidas típicas e a oferta 

de diferentes variedades do tradicional 
fruto.

A Emater participou do evento com 
um estande no qual expôs e tirou dúvidas 
sobre o pequi sem espinhos, lançado 
pela Agência Goiana em novembro 
deste ano. O presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende; e o diretor 
de Pesquisa Agropecuária, João Asmar 
Júnior, também marcaram presença na 
festa.

Para o presidente Pedro Leonardo, 
“o pequi é um fruto tipicamente goiano 
e reconhecê-lo como parte da nossa 
cultura regional é valorizar nossas 
raízes”. Ainda de acordo com ele, a 
Festa do Pequi já se consolidou como 

um evento tradicional, e “a Emater não 
poderia ficar de fora dessa celebração, 
tendo em vista as inúmeras pesquisas 
públicas que temos realizado em 
atendimento às demandas do agricultor 
familiar”.

O diretor João Asmar também frisou 
que a festa, além de incentivar pequenos 
produtores, é fundamental para o 
reconhecimento cultural e econômico 
do pequi para Goiás. “O pequi é um fruto 
que tem não só um valor econômico, 
mas também tem uma carga cultural 
muito importante para o nosso estado. 
Quando se fala em Goiás, se fala de 
pequi. Temos até aqueles dizeres: ‘é para 
acabar com os pequis de Goiás’”, brinca. 

Emater marca presença na 
2ª Festa do Pequi de Goiás

Evento é realizado pela Ceasa/GO, no auge da temporada pequizeira do estado

Fo
to

: A
na

 F
lá

vi
a 

M
ar

in
ho



 Jornal Emater  |  Goiânia,  03 de dezembro de 2022  07

Pequi sem espinhos
O estande da Emater foi um dos 

destaques da festa em razão do último 
lançamento da Agência Goiana: o pequi 
sem espinhos. Em parceria com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
unidade Cerrados (Embrapa Cerrados), 
a Emater entregou aos goianos, em 9 de 
novembro, seis novas variedades de pequi, 
sendo três com espinhos e três sem.

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 de 
Anápolis.

O trabalho de pesquisa 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. 

Como explica o diretor João Asmar, “os 

pesquisadores visitavam as propriedades 
que cultivavam pequizeiros para tirar a 
raça da planta. Foi nesse processo que 
tiveram acesso ao pequi sem espinhos, 
encontrado na natureza. Com o trabalho 
de enxertia, foram feitos clones que foram 
estudados durante anos, multiplicados e 
apurados.

Ainda de acordo com o diretor, mesmo 
as variedades com espinhos lançadas 
possuem qualidade ímpar, com polpa 
carnuda e saborosa, conquistada com o 
selecionamento genético. “São pequis 
que atendem tanto a indústria quanto a 
população”, reforça João Asmar.

Outras origens
Minas Gerais e Goiás são os dois 

maiores produtores de pequi no 
País, porém, se o assunto é venda e 
recebimento do produto, a Ceasa Goiás 
assume a liderança, sendo que, em 
2021 foi contabilizado o recebimento 
de mais de 7 mil toneladas de pequi no 
entreposto goiano. As vendas da última 
safra representaram um aporte financeiro 
de mais de R$ 9,9 milhões. Só este ano, 
desde de setembro, com a chegada dos 
primeiros frutos, já foram compartilhadas 
mais de 2 mil toneladas, o que representa 
aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Destaca-se também que a Ceasa 
comercializa mais pequi do que é extraído 
no estado – das mais de 7 mil toneladas 
vendidas em 2021, somente 2 mil 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 dão 
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, que 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 e feiras, ela 
apresenta preço mais elevado, justamente 
por representar o que de melhor se produz 
em relação ao fruto.
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Crescimento

Com 10.061 postos formais de trabalho 
criados de janeiro a outubro, Goiás se 
posiciona entre os Estados com maior 
saldo de novos empregos no agronegócio 
em 2022. De acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e 
Previdência, foram 67.867 admissões 
contra 57.806 desligamentos no período. 
Goiás teve o quarto melhor resultado 
entre todas as unidades federativas, 
atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais 
e Mato Grosso.

Nos dez primeiros meses do ano, 
Cristalina liderou a criação de empregos 
no setor agropecuário entre os municípios 
goianos, com saldo de 3.011 vagas. A 
“produção de lavouras temporárias” foi 
o segmento que mais criou empregos 
na localidade. Na segunda e terceira 
posições entre os municípios, vieram 
Vila Boa e Rio Verde, com 474 e 407 

postos formais criados, respectivamente. 
Mineiros, Jataí, Acreúna, Goiânia, 
Niquelândia, São Simão e Catalão 
também se destacaram.

Em todo o Estado de Goiás, a 
principal contribuição para o saldo 
positivo no número de empregos criados 
também veio da “produção de lavouras 
temporárias” (6.108 vagas). O segmento 
engloba os cultivos de soja, cana-de-
açúcar e outras plantas, como alho e 
tomate rasteiro. Atividades de “Apoio à 
agricultura e à pecuária” (2.411 vagas), 
“Pecuária” (1.485 vagas) e “Horticultura 
e floricultura” (742 vagas) deram ajudas 
importantes para o resultado.

“Goiás é hoje o quarto maior produtor 
de grãos do País e detém o quinto maior 
Valor Bruto de Produção (VBP) entre 
os Estados e o Distrito Federal. Isso se 
reflete na geração de empregos. Esta 
quarta posição entre os maiores saldos de 

criação de vagas de trabalho está em linha 
com o que temos observado no campo e 
mostra a pujança do nosso agronegócio 
no cenário nacional”, avalia o secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago Mendonça.

Saiba mais
Instituído pela Lei nº 4.923/65, 

o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (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 esferas privada e 
governamental. Um deles é o Seguro-
Desemprego (Comunicação Setorial da 
Seapa).

Goiás é o 4º Estado que mais criou 
empregos no agronegócio de janeiro 

a outubro de 2022
Estado registrou 67,8 mil admissões e 57,8 mil desligamentos no período. 

Entre os municípios, Cristalina liderou a criação de novos postos de trabalho no campo
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TEMPO EM GOIÁS 

Neste fim de semana, a combinação calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do Estado 
de Goiás, com isso teremos pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Alerta: risco potencial para formação de tempestades em várias 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

SÁBADO (03/12)

DOMINGO (04/12)
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GALERIA DA EMATER
Em 30 de novembro, a Agroindústria recebeu a última turma do ano de reeducandos do Centro de Atendimento 
Socioeducativo de Anápolis (Case), para um curso. Sob as orientações de Neurileide Leão, da área social da 
Emater, os seis reeducandos participantes aprenderam a preparar colomba de Natal e panetone, sempre 

respeitando as melhores práticas.
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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=reX_oXCeEPc
https://opopular.com.br/noticias/magazine/festa-do-pequi-apresenta-variedades-do-fruto-em-goi%C3%A2nia-1.2570776
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Seguimos em ritmo acelerado pra 
entregar obras importantes ao 

enfrentamento do período chuvoso! 

É o caso das intervenções na GO-173, de 
Aruanã ao entroncamento com a GO-
454, sentido Cocalinho (MT), no Norte 

goiano. Na rodovia estão em construção 
dois bueiros tubulares triplos de concreto 

armado, estruturas que facilitam o 
escoamento das águas pluviais, e uma 

ponte de 6 metros de extensão. As obras 
garantem mais trafegabilidade à rodovia, 

que é rota do escoamento da produção 
agropecuária da região, do transporte 

escolar e caminho que leva aos principais 
pontos turísticos do Vale do Araguaia.

Estão abertas as inscrições com 98 
vagas para Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad). Os interessados 
devem se inscrever até 8 de janeiro 
de 2023 pelo portal do Instituto 
Brasileiro de Formação e 
Capacitação (IBFC).

A remuneração pode chegar a até R$ 
5.576,26 e as provas serão aplicadas 
em março de 2023. Para obter mais 
informações, os candidatos podem 
acessar o edital na íntegra, pelo 
portal do IBFC e no portal da Escola 
de Governo.

Completamos a 12ª 
edição do Feirão de 
Empregos do Cotec 
e conseguimos 
alcançar mais de 
37 mil goianos. 
Acesse o Instagram 
da Retomada 
e confira mais 
detalhes de cada 
atendimento feito e 
os parceiros desse 
projeto.

Notas

https://www.ibfc.org.br/
https://www.ibfc.org.br/
https://www.ibfc.org.br/
https://www.escoladegoverno.go.gov.br/
https://www.escoladegoverno.go.gov.br/
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.ibfc.org.br/
https://www.instagram.com/retomadagoias/
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