
Campo de Saber

Ater humanizada é tema de live 
exibida pela Emater em série de 

webinários
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“É preciso cuidar do presente e, ao mesmo tempo, preparar o futuro de um Estado que 
quer ser cada dia mais referência [...] Buscamos construir um legado sustentável.”Ronaldo Caiado

Artigo

Emater é premiada 
por alcançar 3° 
lugar no ranking de 
Compliance Público

GALERIA DA EMATER

Em 30 de dezembro, a UL da Emater em Marzagão 
promoveu, em parceria com a Prefeitura Municipal, 
um encontro com cerca de 30 produtores rurais no 
qual o engenheiro agrônomo Roberto Kauê Teixeira, 
da UL de Goiandira, explicou sobre o preparo do solo, 
plantio e colheita do capim BRS Capiaçu. Veja algumas 
imagens!

#Fotografia

Conscientização

De 2010 a novembro deste 
ano, a SES-GO registrou 14.163 

casos de HIV

Natal do Bem

Neste domingo (11), tem 
distribuição de brinquedos no 

Goiânia Arena

Goiás Social

Cestas básicas são 
distribuídas nos 246 

municípios do estado

em destaque

Publicação

Emater disponibiliza cartilha orientativa 
para cultivo de milho EMGOPA 501 e AL 

Bandeirante
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#PCP

Emater atinge 
nota máxima em 
transparência 
pública

Ao todo, foram premiados por 
atingirem a nota máxima 29 órgãos da 
Administração Direta do Governo de 
Goiás e sete da Administração Indireta.

Página 9

Em cerimônia realizada no Auditório Mauro 
Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a 
Emater recebeu, em 7 de dezembro, um troféu em 
reconhecimento por alcançar o 3° lugar do grupo 2 
do ranking do Programa de Compliance Público do 
Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP). “O PCP 
auxilia a Emater a fazer um bom uso dos recursos 
públicos”, destaca o presidente da Agência Goiana, 
Pedro Leonardo Rezende.
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NOTAS

Prêmio

Unidade Demonstrativa

Integra Zebu apresenta primeiros 
resultados na cidade de Goiás
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Falta menos de um mês para 
assumirmos o novo mandato que 
tivemos a honra de receber do povo 
goiano para governar nosso Estado. 
Nesse período após as eleições do dia 
2 de outubro não paramos nenhuma 
ação que desenvolvemos desde 2019, 
conforme compromisso firmado com 
a população. Não baixamos a guarda e 
seguimos em frente. 

Provamos de forma inequívoca 
que nada do que fizemos foi política 
eleitoral, mas, sim, políticas públicas 
sérias e consistentes, invertendo a 
lógica que predominava em Goiás num 
passado recente. Seguimos investindo e 
ampliando ações na educação, na geração 
de empregos, no desenvolvimento 
social, na saúde, na segurança pública 
e na construção e melhoria de nossa 
infraestrutura. Tudo isto com muita 
responsabilidade.

Estabelecemos agora o Grupo 
Especial de Planejamento e Inovação 
(GEPI) para que seja feito, no decorrer 
de dezembro, um planejamento 
especial para a execução dos projetos 
e políticas públicas que apresentamos 
na campanha eleitoral. Buscamos, de 
forma planejada, aplicar as políticas 
públicas fundamentais para que 
Goiás acelere ainda mais sua rota de 
desenvolvimento. 

É preciso cuidar do presente e, ao 
mesmo tempo, preparar o futuro de 
um Estado que quer ser cada dia mais 
referência na educação, na segurança 
e na geração de oportunidades para 

todos. Buscamos construir um legado 
sustentável. 

A reeleição nos impõe muito 
mais deveres e desafios e não haverá 
acomodação. Trabalho para que nesse 
segundo mandato avancemos ainda mais 
na inovação, na transformação e numa 
gestão que chegue em cada goiano e 
goiana, promovendo qualidade de vida e 
inclusão social.

A reeleição, para mim, jamais será 
sinônimo de acomodação. Pelo contrário. 
Entendo que temos de reforçar nosso 
compromisso com o desenvolvimento 
continuado e sustentável do estado. Quero 
ser cobrado por isto e meu compromisso é 
entregar resultados à altura da expectativa 
da nossa gente expressada nas urnas. 

Nosso povo valoriza suas raízes, 
tradições e sua origem rural, mas traz 
a modernidade e o progresso no DNA. 
Goiás quer cada vez mais novidade, 
transformação e desenvolvimento real, com 
foco no rompimento do ciclo da pobreza, 
no combate à violência e à corrupção. 

Goiás é um Estado que está unido pelo 
desejo de crescer e avançar. Podem ter a 
certeza de que vamos fazer esta jornada 
juntos, na direção certa, pois nosso 
governo jamais tomará um caminho 
que não represente o que o povo desse 
extraordinário estado quer. 

E posso garantir, sobretudo, que 
vamos lutar para romper o ciclo da 
pobreza no nosso Estado. Goiás será 
um estado emancipatório sob o aspecto 
socioeconômico. 

Goiás será o Estado Educação.

Reeleição não é 
continuidade 

Artigo

Ronaldo Caiado
Governador de Goiás

A Emater se 
comunica com você 
em todos os lugares!
Busque por “Emater Goiás” nas redes sociais 
e acompanhe nosso conteúdo diariamente

https://www.facebook.com/ematergoias/
https://www.youtube.com/ematergoias/
https://www.instagram.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
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Publicação

A Emater disponibiliza uma cartilha 
orientativa com instruções sobre a 
cultura do milho. O material contém 
informações técnicas sobre as variedades 
EMGOPA 501 e AL Bandeirante e traz 
uma série de indicações para que a 
cultura do milho seja vantajosa.

Na cartilha, os produtores terão 
acesso às características, as indicações 
de uso e potencial produtivo e 
recomendações técnicas de cada uma 
das variedades. Além disso, há também 
indicações de insumos e produtos 
químicos registrados que podem ser 

utilizados na cultura do milho, lista 
com as principais pragas e doenças que 
atingem essas variedades e muito mais.

O material está disponível em nossa 
Biblioteca Virtual, na aba “Técnicos e 
Científicos”, no site da Emater: www.
emater.go.gov.br. 

Emater disponibiliza cartilha 
orientativa para cultivo de milho 

EMGOPA 501 e AL Bandeirante
Material, que conta com série de indicações para que a cultura do milho seja vantajosa, 

está disponível no site da Emater

http://https://www.emater.go.gov.br/wp/
http://https://www.emater.go.gov.br/wp/
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PCP

Em cerimônia realizada no Auditório 
Mauro Borges, do Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira, a Emater recebeu, 
em 7 de dezembro, um troféu em 
reconhecimento por alcançar o 3° lugar 
do grupo 2 do ranking do Programa de 
Compliance Público do Poder Executivo 
do Estado de Goiás (PCP).

“O Programa de Compliance Público 
auxilia a Emater a fazer um bom uso 
dos recursos públicos, o que nos gera 
uma máxima economicidade em 
nossos processos. Essa premiação é tão 
importante quanto os resultados que 
conseguimos alcançar com o programa”, 
destaca o presidente da Agência Goiana, 
Pedro Leonardo Rezende.

Simeire Pereira, chefe de Gabinete e 

secretária-executiva do Compliance na 
Emater, também presente na premiação, 
divide o troféu com o time da Agência. 
“Esse reconhecimento é de toda a 
Secretaria Executiva e dos proprietários 
de riscos, que são as peças-chave. Além 
disso, só temos a agradecer ao suporte 
dos facilitadores da CGE”, frisa.

O diretor de Pesquisa Agropecuária, 
João Asmar Júnior; e a diretora 
de Gestão Integrada, Maria José 
Del Peloso, também prestigiaram a 
premiação, realizada como parte da 
Semana Internacional de Combate à 
Corrupção, promovida pelo Governo 
de Goiás.

O evento contou ainda com as 
participações do secretário-chefe 

da Governadoria, Adriano da Rocha 
Lima, que representou o governador 
Ronaldo Caiado, e Henrique Ziller, 
controlador-geral do Estado de Goiás 
(CGE-GO). Durante a cerimônia, eles 
aproveitaram para dar um panorama 
sobre o Programa de Compliance 
Público no ano de 2022.

O controlador-geral Henrique Ziller 
falou sobre a estrutura de governança 
do PCP e a importância de atuação 
das secretarias executivas/escritórios 
de compliance. “Essa experiência boa 
que a gente tem tido no Estado trouxe 
resultados concretos e efetivos”, destaca. 
Já o chefe da Governadoria parabenizou 
a atuação da CGE na coordenação do 
compliance em Goiás.

Emater é premiada por 
alcançar 3° lugar no ranking 

de Compliance Público
Prêmio é reconhecimento pelo bom desempenho na aplicação das metodologias do 

programa estadual nos processos da instituição
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Excelência

Em continuidade às ações da 
Semana Internacional de Combate 
à Corrupção, o Governo de Goiás, 
por meio da Controladoria-Geral do 
Estado (CGE), premiou, nesta quinta-
feira (08/12), 36 órgãos ligados ao 
Poder Executivo estadual que tiveram 
destaque no Ranking da Transparência 
do Goiás Mais Transparente, programa 
coordenado pela instituição. 

A solenidade de entrega dos troféus 
aos órgãos foi realizada na sede da 
Associação Goiana do Ministério 
Público (AGMP), em Goiânia. Além da 
premiação, a CGE apresentou ainda 
o novo Portal da Transparência do 
Governo de Goiás e lançou o Portal de 
Dados Abertos do Estado. “Nosso líder, o 
governador Ronaldo Caiado, é quem está 
à frente de tudo isso. Está sempre atento 
à necessidade de aprofundamento na 
transparência pública, principalmente no 
trato com o dinheiro dos impostos pagos 
pelos cidadãos”, destacou o controlador-
geral do Estado, Henrique Ziller. 

Premiados
Ao todo, foram premiados por 

atingirem a nota máxima no quesito 
transparência pública 29 órgãos da 
Administração Direta do Governo de 
Goiás (ABC, AGR, Agrodefesa, Casa 
Civil, CGE, Corpo de Bombeiros Militar, 
DGAP, DGPC, Economia, Emater, 
Fapeg, Goinfra, GoiásPrev, Ipasgo, 

Juceg, PGE, Polícia Militar, Sead, 
Seapa, Secom, Sedi, Segov, Semad, 
SES, SGG, SIC, SSP, UEG e Vice-
Governadoria) e sete da Administração 
Indireta (Agehab, Saneago, CelgPar, 
Goiás Telecom, GoiásFomento, 
Goiás Gás e Goiás Parcerias). 
(Secretaria de Comunicação - Governo 
de Goiás)

Emater atinge nota máxima 
em transparência pública 
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Avaliação é feita dentro do Programa Goiás Mais Transparente com base em critérios 
como foco no cidadão e relevância das informações 
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Unidade Demonstrativa

A Emater, em parceria com a 
Associação Brasileira de Criadores de 
Zebu (ABCZ), realizou, no dia 8 de 
dezembro, um dia de campo na cidade 
de Goiás para apresentar os primeiros 
resultados obtidos pelo Programa 
Integra Zebu.

O projeto, idealizado em 2021, prevê 
a recuperação e/ou reforma de pastagens 
degradadas utilizando os sistemas de 
integração lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF), integração lavoura-pecuária 
(ILP) e integração pecuária-floresta 
(IPF), além de outras tecnologias.

“O Integra Zebu tem como objetivo 
incentivar e mostrar os benefícios que 
a melhoria da condição da pastagem 
traz tanto para a produção de carne 
quanto para a produção de leite”, 
explica a assessora técnica da Emater, 
Ana Kássia Ribeiro.

A cidade de Goiás é sede de uma das 
quatro unidades demonstrativas do 
programa. Na propriedade escolhida, 
gerida pela produtora Benedita Ivani, 

está em implementação o sistema de 
integração pecuária-floresta (IPF) e o 
dia de campo foi voltado para apresentar 
os resultados no terreno.

“Geralmente, os sistemas integrados 
utilizam-se do eucalipto. Neste caso 
em específico, a novidade é que 
o componente florestal usado na 
integração foi o Baru, uma planta nativa 
do Cerrado”, destaca Ana Kássia.

O dia de campo também contou com 
outras duas estações para a apresentação 
das técnicas do Integra Zebu na 
unidade demonstrativa de Goiás: uma 
voltada para o melhoramento genético 
e outra para o manejo de pastagem. 
 
Melhoramento genético

Na unidade demonstrativa de Goiás, 
além da integração de sistemas de 
produção, também foram realizados 
trabalhos de melhoramento genético 
bovino com raças zebuínas, utilizando 
a técnica de Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo (IATF), uma biotecnologia 

reprodutiva que consiste em aumentar 
a eficiência de reprodução dos rebanhos 
através da indução e sincronização 
da ovulação das fêmeas por meio de 
protocolos hormonais.

No dia de campo, a extensionista da 
Emater, Darminda Curado, falou sobre a 
importância do melhoramento genético 
em bovinos e deu mais detalhes sobre a 
técnica de IATF utilizada na UD Goiás. 
 
Manejo de pastagem

O extensionista da Emater e 
coordenador do projeto Bovinocultura 
Sustentável, Fernando Coelho, foi 
o responsável por apresentar aos 
produtores diversos fatores que tornam a 
produção de carne e leite mais vantajosa, 
fazendo “uma colocação simples e mais 
abrangente sobre a maneira que estamos 
trabalhando com o sistema de pastagem 
no projeto de Bovinocultura Sustentável, 
para mostrar que este manejo pode ser 
usado em qualquer proposta que envolva 
a cultura de bovinos”.

Integra Zebu apresenta primeiros 
resultados na cidade de Goiás 

Programa visa à recuperação de pastagens através da utilização de sistemas integrados 
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Itauçu

A Emater, em parceria com a 
Prefeitura de Itauçu, por meio da 
Secretaria Municipal da Indústria, 
Comércio e Turismo, orientou uma visita 
técnica de 10 produtores da Associação 
dos Mini e Pequenos Produtores da 
Região do Santo Amaro (Amprocasa) 
a uma propriedade-modelo produtora 
de frutos no município de Goianésia, a 
chácara Terra Nostra. 

O objetivo da visita, comandada 
pelos extensionistas da Emater Oriçanga 
Bastos Júnior e Maria Amabini Costa, da 
Regional Rio das Antas, foi mostrar, in 
loco, novas oportunidades de cultivo de 
árvores frutíferas que podem ser inseridas 

e adaptadas ao 
município. A ideia 
é dar oportunidade 
de melhoramento 
de renda ao 
pequeno produtor 
rural. 

De propriedade 
de Iochiraro e 
Isabel Hamaoka, a chácara Terra Nostra 
tem estrutura voltada para o cultivo 
de morango, pitaia e goiaba. “O nosso 
projeto, acima de tudo, é levar qualidade 
de vida ao pequeno e médio produtor, 
e não vamos medir esforços para isso”, 
destaca o prefeito de Itauçu, Clayton Melo.

Conforme explica Oriçanga, os 
produtores ficaram muito satisfeitos 
com a visita. “Vimos as produções de 
morango em sistema protegido, de pitaia 
e de goiaba, que já estava sendo colhida, 
além de framboesa e amora. Houve uma 
excelente troca de conhecimento entre os 
visitantes e o casal Hamaoka”, ressalta.

Emater orienta visita técnica a 
propriedade produtora de frutos

10 produtores da Amprocasa participaram da visita à chácara Terra Nostra, em Goianápolis

Bonfinópolis

No dia 1º de dezembro, como parte 
da Virada Ambiental 2022, a Emater 
promoveu o 1º Encontro de Educação 
Ambiental de Bonfinópolis. Realizado 
na Escola Municipal Vilson Gonçalves 
de Oliveira, o evento contou com 
programação técnica e cultural.

Entre os palestrantes do evento, 
estiveram a gerente de Políticas de 
Saneamento e Resíduos Sólidos da  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), Kauara de Sá, que ministrou 
palestra com o tema “Resíduos Sólidos”; 
enquanto Wesley Nunes e Michelle 
Ribeiro, ambos do Núcleo de Educação 
Ambiental da Saneago, falaram sobre o 
tema “Consumo Consciente”.

Sobre “Preservação e Conservação 
do Bioma Cerrado”, quem falou foi o  
Ten. Darildo José Leite, do Batalhão 

Ambiental da Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PMGO).

Uma apresentação da Central 
Geradora de Resíduos de Bonfinópolis 
(CGR), sobre como atuar no município 
de forma a contribuir com a preservação 
ambiental; e apresentações de estudantes 
também fizeram parte do evento.  

Emater
O engenheiro agrônomo Álvaro 

Gonçalo, da UL de Anápolis, foi quem 
representou a Emater no evento, falando 
sobre “Conservação da Água e do Solo”. 
A Agência também expôs o sistema de 
aquaponia, que alia a produção de peixes 
e hortaliças no mesmo sistema.

Encontro de Educação Ambiental é 
realizado com participação da Emater

Evento faz parte da programação estadual da Virada Ambiental 2022
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Levantamento

Goiás alcançou a terceira posição 
entre os estados que mais abateram 
bovinos no terceiro trimestre de 2022. 
De acordo com a Pesquisa Trimestral 
do Abate de Animais, publicada em 7 
de dezembro pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a 
produção goiana somou 843,8 mil 
cabeças abatidas de julho a setembro 
deste ano. O resultado representa um 
aumento de 10,8% em relação ao mesmo 
período de 2021 e de 18,5% quando 
comparado ao trimestre anterior.

“É um resultado importante na 
medida que avançamos não apenas 
uma, mas duas posições no ranking 
nacional, deixando para trás produtores 
tradicionais, como Mato Grosso do Sul 
e Minas Gerais”, destaca o secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago Mendonça. “Vale 
citar, ainda, que parte dos números para 
suínos, frangos e produção de ovos foi 
positiva, refletindo circunstâncias de 
mercado de cada atividade”, lembra o 
titular da pasta. 

No caso dos suínos, Goiás ocupou a 
oitava posição no ranking nacional, com 
506,6 mil cabeças abatidas no terceiro 
trimestre de 2022. Sobre o mesmo 
período de 2021, o aumento foi de 4,7%. 
Já quando comparado ao segundo 
trimestre deste ano, houve retração de 
4,6%. No caso dos frangos, a situação 
se inverteu: queda na comparação com 
2021 (-5,8%) e expansão em relação ao 
trimestre anterior (+3,1%). De julho 
a setembro deste ano, foram abatidas 
112,9 milhões de cabeças de frangos em 
Goiás. O desempenho colocou o Estado 
em quinto lugar no ranking de maiores 
produtores estaduais.

A produção de ovos de galinha 
cresceu em todos os aspectos. As granjas 
goianas registraram 54,9 milhões de 
dúzias de ovos produzidos no terceiro 

trimestre de 2022. Em relação ao 
mesmo período de 2021, o aumento foi 
de 5,2%; já levando em consideração 
o trimestre anterior, houve alta de 
3,2%. De julho a setembro deste ano, a 
produção de ovos de galinha chegou ao 
número recorde de 1,02 bilhão de dúzias. 
 
Leite e couro

A Pesquisa Trimestral do Abate de 
Animais do IBGE trouxe, ainda, dados 
relativos às aquisições de leite e de couro. 
Em Goiás, o volume de leite cru captado 
no terceiro trimestre de 2022 chegou a 
558,7 milhões de litros, valor que indica 
redução de 2,8% na comparação com 
o resultado do terceiro trimestre do 
ano passado e alta de 16%, levando em 
conta o segundo trimestre deste ano. O 
desempenho está alinhado à tendência 
nacional, que também foi de queda 
(-1,7%) frente ao terceiro trimestre de 
2021 e de alta (+11,1%) ante o resultado 
do trimestre anterior. Segundo o IBGE, 
o preço do litro de leite cru pago ao 
produtor goiano subiu 13,4%, passando 

de R$ 2,91 no segundo trimestre para 
R$ 3,30 no terceiro trimestre de 2022.

Em Goiás, os curtumes registraram 
673,6 mil peças de couro adquiridas 
de julho a setembro deste ano. 
A quantidade foi menor que a 
registrada no terceiro trimestre do 
ano passado e também no segundo 
trimestre de 2022: -10,8% e -1,6%, 
respectivamente. Em todo o País, os 
estabelecimentos do gênero declararam 
7,9 milhões de peças de couro cru 
bovino recebidas no terceiro trimestre. 
 
Saiba mais

Realizada pelo IBGE, a Pesquisa 
Trimestral de Abates coleta dados dos 
estabelecimentos fiscalizados pelos 
governos federal, estaduais e municipais. 
Os resultados são divulgados a cada três 
meses, com números discriminados 
mês a mês. Entre os itens levantados 
estão a quantidade de cabeças e peso 
das carcaças de bovinos (bois, vacas, 
novilhos e novilhas), suínos e frangos. 
(Comunicação Setorial da Seapa).

Abates de bovinos crescem no 
terceiro trimestre e Goiás sobe para a 

3ª posição no ranking nacional
Pesquisa Trimestral do IBGE traz números positivos também para suínos, frangos e 

produção de ovos
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Campo de Saber

No Campo do Saber da última 
quarta-feira (7), o engenheiro agrônomo 
Robson Luís de Morais e a analista de 
desenvolvimento rural Denise Barra 
falaram sobre o trabalho humanizado 
na Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater). A live faz parte da série semanal 
de webinários exibidos no canal Emater 
no YouTube, com temas que debatem 
assuntos de interesse da agricultura 
familiar e outros segmentos rurais. 

A Ater humanizada é colocada em 
prática em conjunto com diversos 
órgãos do estado para levar políticas 
públicas às famílias e comunidades da 
agricultura familiar, com o objetivo de 
gerar a inclusão produtiva e um processo 
educativo permanente e continuado, 
como explica Robson Luís. 

“Esses programas de fomento, que 
chamamos aqui de Ater humanizada, 
são muito importantes para fortalecer 
as comunidades nos negócios 
agrícolas. São as comunidades mais 
fortes e autônomas que possibilitam a 
permanência das pessoas no campo”, 
ressalta o palestrante.

Durante a apresentação, a elaboração 
de políticas para o acesso às tecnologias do 
campo e às condições mínimas de produção 
pelas populações historicamente excluídas 

do elo produtivo, como quilombolas, 
povos indígenas e extrativistas, foram 
destacadas na construção de uma Ater 
humanizada e para o desenvolvimento 
rural.

Segundo o engenheiro agrônomo, 
a extensão rural e a assessoria no 
campo devem ser trabalhadas como 
um processo educativo mútuo de 
aprendizagem, que possibilitam a 
inclusão produtiva e a independência 
dos agricultores familiares. 

Denise Barra falou ainda da 

importância do cadastro atualizado 
das famílias rurais no Cadastro Único 
(CadÚnico), ferramenta de coleta 
de dados responsável por identificar 
as famílias de baixa renda no Brasil 
para o acesso aos programas sociais. 
“Temos em Goiás 90.857 famílias rurais 
identificadas no Cadastro Único, dessas, 
67.309 estão com o cadastro atualizado 
e isso, de certa forma, exclui muitas 
famílias”, explica. 

Confira a live completa no canal da 
Emater no Youtube. 

Ater humanizada é tema de 
live exibida pela Emater 

Trabalho em conjunto entre órgãos estaduais é princípio importante para ações 
humanizadas de assistência técnica e extensão rural, explica engenheiro agrônomo
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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.youtube.com/@EmaterGoias
https://www.youtube.com/@EmaterGoias
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GALERIA DA EMATER
Em 30 de dezembro, a Unidade Local da Emater em Marzagão promoveu, em parceria com a Prefeitura 
Municipal, um encontro com cerca de 30 produtores rurais no qual o engenheiro agrônomo Roberto Kauê 
Teixeira, da UL de Goiandira, explicou sobre o preparo do solo, plantio e colheita do capim BRS Capiaçu. 

Veja algumas imagens!
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GALERIA DA EMATER
No dia 7 de dezembro, estudantes de agronomia do campus Palmeiras da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) visitaram a sede da Emater, em Goiânia. Os alunos foram recebidos pela Dra. Cristiane Rachel, com 
quem conheceram o horto de plantas bioativas da Agência Goiana. Ainda durante a visita, os estudantes 
puderam fazer uma oficina de enxertia de mudas do Cerrado com os pesquisadores do Programa de 

Melhoramento do Pequi, a Dra. Elainy Botelho e o Dr. Ailton Pereira. Confira as imagens!
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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://youtu.be/vvCFy4F_3_Y?t=2498
https://youtu.be/vvCFy4F_3_Y?t=2498
https://sagresonline.com.br/bancos-de-sementes-preservam-especies-ameacadas-e-sao-ferramentas-de-combate-a-fome/
https://youtu.be/vvCFy4F_3_Y?t=2498
https://www.youtube.com/watch?v=0jUXd_FOlyA
https://www.youtube.com/watch?v=0jUXd_FOlyA
https://www.agricultura.go.gov.br/comunica%C3%A7%C3%A3o/not%C3%ADcias/4147-%E2%80%9Cestas-m%C3%A1quinas-e-equipamentos-est%C3%A3o-fazendo-a-diferen%C3%A7a-no-campo%E2%80%9D,-diz-secret%C3%A1rio-tiago-mendon%C3%A7a,-durante-entrega-de-grades-aradoras-a-29-munic%C3%ADpios-goianos.html
https://www.youtube.com/watch?v=0jUXd_FOlyA
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O Cine Goiás Itinerante recebeu uma 
bela homenagem da Prefeitura de 

Caldas Novas na última semana pelo 
trabalho prestado no município. O 

projeto leva filmes e oficinas de temática 
ambiental para as cidades do interior do 

Estado e, neste mês de dezembro, está 
exibindo filmes natalinos para celebrar 

essa época do ano.
Só neste ano, foram atendidos 48 

municípios com o projeto e mais de 30 
mil pessoas já tiveram a oportunidade 

de assistir às sessões. Essa é uma das 
formas em que é cumprida a missão de 

democratizar o acesso ao audiovisual no 
interior do Estado.

Na última terça-feira (6), o Governo 
de Goiás realizou um antigo sonho da 
comunidade escolar do Colégio Estadual 
Cônego José Trindade da Fonseca e Silva, 
em Rianápolis, com a inauguração da 
quadra esportiva coberta. 
A obra foi entregue pela secretária
Fátima Gavioli, que também participou da 
solenidade de formatura de duas turmas 
do 9° ano do Ensino Fundamental e uma 
do GoiasTec Ensino Médio. 
Durante a cerimônia, o estudante Gabriel 
Ravache recebeu simbolicamente o 
certificado de conclusão do curso, entregue 
pela secretária de Educação do Estado. 

Ter certeza de 
comida na mesa das 
famílias goianas 
é prioridade do 
Governo de Goiás. 
Por isso a compra 
e distribuição de 
cestas básicas, em 
parceria com a OVG, 
são constantes, 
atendendo famílias 
vulneráveis dos 
246 municípios do 
Estado.

Notas

https://www.instagram.com/p/Cl3XBRrujQJ/?igshid=MDM4ZDc5MmU%3D
https://www.instagram.com/p/Cl1bgcROk-r/?igshid=MDM4ZDc5MmU%3D
https://www.instagram.com/p/Cl02D4WO_eW/?igshid=MDM4ZDc5MmU%3D
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Alô alô, galera de 
Goiânia! 

Neste domingo, dia 
11, tem distribuição de 

brinquedos no Goiânia 
Arena. Tem bola 

de vôlei, de futebol, 
boneca e carrinhos. 

Acha que acabou? 
Além dos milhares 

de brinquedos 
distribuídos, tem show 

com a dupla João 
Neto e Frederico!

Quem vamos? 

De 2010 a novembro deste ano, em Goiás, 
o painel eletrônico da SES-GO já registrou 
14.163 casos de HIV, dos quais 11.072 na 
população masculina e 3.091 na feminina 
– desses 1.765 em gestantes. Há ainda o 
registro de 24 crianças vivendo com HIV – 
sete delas menores de 5 anos – e 387 casos 
de óbitos por Aids, divididos entre 242 do 
sexo masculino e 145 do feminino. Somente 
em 2022, foram registrados 38 óbitos por 
Aids e 755 adultos com HIV. A faixa etária 
de maior contaminação entre adultos e 
gestantes é de 20 a 39 anos.
Cuide-se, use camisinha e faça o teste 
periodicamente!

Notas

A Secult concluiu 
o processo de 
tombamento da Usina 
do Ribeirão Saia 
Velha, localizada em 
Cidade Ocidental.
Com o tombamento, 
a Secult garante 
a preservação do 
patrimônio cultural 
e histórico de nosso 
Estado.

https://www.ibfc.org.br/
https://www.instagram.com/p/ClyQyL4usPR/?utm_source=ig_web_copy_link
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