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“A transparência pública traz ao cidadão a segurança de ter um órgão 
inteiro à sua disposição, voltado ao atendimento das necessidades locais.” 

.
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GALERIA DA EMATER

O Coral da Emater apresentou uma cantata de Natal 
para os servidores. O momento foi uma oportunidade 
de confraternizar e celebrar as conquistas de 2022. No 
repertório, canções tradicionais deste período.
Veja algumas imagens!
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O serviço público tem como premissa 
o atendimento às demandas da sociedade. 
Mais que isso, é pensar em uma cadeia de 
serviços e pessoas dedicadas ao trabalho 
de servir à população, gerindo recursos 
coletivos e prestando conta do que se faz. 
Por isso, os reconhecimentos que a Emater 
tem recebido nos deixam tão orgulhosos e 
satisfeitos com os objetivos alcançados.

A Emater atingiu nota máxima em 
transparência pública, de acordo com os 
critérios do Goiás Mais Transparente, 
programa do governo estadual que visa 
incentivar e destacar os órgãos com base 
em suas páginas de acesso à informação. 
O conteúdo, publicado nos sites das 
instituições, permite ao cidadão acessar 
dados produzidos e/ou custodiados pelo 
órgão, garantindo seu direito constitucional.

Além desse reconhecimento, a 
Agência alcançou o 3º lugar no ranking 
de Compliance Público, estando no pódio 
mais uma vez por fazer um bom uso dos 
recursos com total lisura, o que nos gera 
uma máxima economicidade em nossos 

processos. Essa premiação é tão importante 
quanto os resultados que conseguimos 
alcançar com o programa, tendo em vista 
que ele proporciona uma autoavaliação e 
melhoria continua dos processos, por meio 
de auditorias internas e externas.

Todas essas ações são realizadas por um 
time de profissionais gabaritados, que se 
atualizam constantemente para garantir que 
a execução dos serviços e a transparência 
dos processos já façam parte da rotina. Por 
outro lado, essa constância traz ao cidadão 
a segurança de ter um órgão inteiro à sua 
disposição, voltado ao atendimento das 
necessidades locais de cada município ou 
comunidade. 

Sendo assim, a sensação é de dever 
cumprido ao final de mais um ano, o que 
se concretiza levando em consideração os 
mais de 160 mil atendimentos realizados 
no último quadriênio, além dos mais de seis 
mil eventos de multiplicação de tecnologia, 
voltados para 90 mil participantes. É a 
gestão responsável dos recursos públicos 
em benefício da sociedade goiana!

Transparência 
gera confiança e 
assertividade

Artigo

Pedro Leonardo Rezende
Presidente da Emater

https://www.facebook.com/ematergoias/
https://www.youtube.com/ematergoias/
https://www.instagram.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
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Campo de Saber

No episódio de 14 de dezembro do 
Campo de Saber, série de webnários da 
Emater, o representante da Supervisão 
da Produção de Sementes e Mudas 
da Agência, técnico em agropecuária 
Alexsander Toledo, falou um pouco 
sobre a produção e disponibilização 
de sementes de milho com alta 
produtividade e baixo custo.

Pensando em facilitar o acesso 
de pequenos e médios produtores 
a sementes melhoradas, a Emater 
disponibilizou, ao todo, 9 mil sacos de 
20 kg das variedades AL Bandeirante 
e Emgopa 501, no valor de R$ 130/
saco.

“Buscamos trazer um produto 
com alta produtividade e baixo custo 
para atender o nicho dos agricultores 
familiares. Trabalhamos na produção de 
sementes e mudas de alto valor agregado 

e padrão genético, para entregar 
ao produtor goiano um material de 
excelência”, explica Alexsander.

Conforme destacado pelo técnico, o 
serviço é feito em prol da transferência 
de tecnologia por meio das sementes, 
trabalho através do qual é possível 
entregar variedades adaptadas às 
várias condições do clima e do solo, 
arranjos propícios às condições locais 
específicas e materiais com evolução 
genética.

Na ocasião, Alexsander também 
aproveitou para dar mais detalhes sobre 
a cartilha orientativa para o cultivo de AL 
Bandeirante e Emgopa 501, atualmente 
disponível na Biblioteca Virtual do 
site da Emater, na aba “Técnicos e 
Científicos”.

“Foi desenvolvido um material 
relacionado às tecnologias adotadas 

com as culturas destas variedades 
para levar informações técnicas até o 
produtor, como uma forma de garantir 
uma excelência no cultivo de sua 
lavoura e, consequentemente, uma boa 
produtividade”, ressalta.

Durante o episódio, o técnico 
ainda expôs as especificidades de 
cada variedade, como indicações 
de uso, características do produto 
e recomendações técnicas. Foi 
apresentado também o cronograma de 
calendário agrícola para a cultura do 
milho para melhor planejamento do 
projeto, dos recursos e investimentos, 
além da aquisição de insumos.

Para entender tudo sobre as sementes 
de milho selecionadas da Emater e 
saber como adquiri-las, assista ao 
vídeo completo, disponível no canal da 
Agência no YouTube.

Sementes de milho 
selecionadas da Emater 

diminuem custo da produção
Agência facilita acesso a agricultores familiares e disponibiliza sacos com valores 

abaixo do mercado

https://youtu.be/47r2T9vUBqc
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Sustentabilidade

A cidade de Araçu é sede da Unidade 
de Referência Tecnológica (URT) do 
programa, implementada na Estação 
Experimental da Emater de Araçu. O 
local utilizado como modelo físico do 
sistema de integração pecuária–floresta 
para que pecuaristas goianos tenham 
acesso a demonstrações das técnicas 
ali aplicadas. O objetivo é garantir a 
formação de agentes multiplicadores 

que propaguem a produção agrícola 
integrada de maneira inovadora e 
sustentável.

“O gado não precisa ter apenas boa 
genética. É necessário investir também 
em uma boa alimentação do rebanho. 
Nossa intenção com este dia de campo 
é mostrar aos produtores a eficiência de 
uma recuperação de pastagem para a 
alimentação animal que ocasionalmente 

melhora a produtividade de carne e 
leite do nosso estado”, explica João 
Asmar Júnior, diretor de Pesquisa 
Agropecuária da Emater.

O dia de campo contou com três 
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.

A Emater, em parceria com a 
Associação Brasileira de Criadores de 
Zebu (ABCZ), realizou, na última quinta-
feira (15), um dia de campo na Estação 
Experimental de Araçu 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 Kassia 
Ribeiro.

Emater apresenta resultados do 
Integra Zebu na URT de Araçu

Programa visa a recuperação de pastagens através da utilização de sistemas integrados
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Lavoura

O Valor Bruto de Produção (VBP) da 
agropecuária goiana deve aumentar 3%, 
em relação ao ano passado, e chegar a R$ 
106,7 bilhões em 2022. De acordo com 
o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), o resultado 
é puxado pelas lavouras. O VBP da 
agricultura deve crescer 8% e chegar a 
R$ 75,3 bilhões. Em valores absolutos, 
a soja responde pela maior fatia do 
resultado, com R$ 41,3 bilhões (+12%). 
Já em valores percentuais o destaque é 
a batata-inglesa, cujo VBP deve saltar 
220,9% e atingir R$ 718,7 milhões.

Dos 14 produtos agrícolas 
pesquisados, 11 têm projeção de alta em 
Valor Bruto de Produção. Além da soja 
e da batata-inglesa, estão nesta condição 
uva (+36,2%), tomate (+27,8%), feijão 
(+22,5%), algodão (+18,3%), café arábica 
(+17,7%), cana-de-açúcar (+9,4%), 
mandioca (+12,2%), trigo (+3,3%) e 
laranja (+0,1%). Apenas arroz (-29,1%), 
milho (-11,8%) e banana (-1,4%) estão na 
contramão.

A pecuária goiana segue a tendência 

nacional do segmento e apresenta 
estimativa de recuo de 7,3%. O maior 
impacto no Valor Bruto de Produção vem 
dos bovinos, com projeção de queda de 
10%, saindo de R$ 17,1 bilhões em 2021 
para R$ 15,4 bilhões em 2022. Ainda 
segundo o Mapa, suínos, frangos, ovos 
e leite devem registrar redução de 7,3%, 
7,1%, 1,2% e 0,6%, respectivamente.

Em relação à última rodada de 
estimativas divulgadas pelo Mapa, em 
novembro (com base em dados coletados 
em outubro), os números atuais 
representam uma revisão para cima 
no VBP da agropecuária como um todo 
(de +2,7% para +3,0%) e da produção 
agrícola em particular (de +7,9% para 
+8,0%). Na pecuária, há redução da 
estimativa de queda (de -8,0% para 
-7,3%)

Para o secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), Tiago Mendonça, a melhora 
dos indicadores da agropecuária goiana 
reflete o bom momento do setor em 
Goiás. “Apesar dos desafios climáticos 

e econômicos, o produtor goiano segue 
trabalhando forte e aproveitando as 
oportunidades de mercado”, destaca. 
“Sempre trabalhamos unidos no Estado 
— produtores, entidades e governo 
— e vamos continuar desenvolvendo 
ações e programas de apoio ao setor. 
Estamos batendo recordes de cartas-
consulta aprovadas e financiamentos 
liberados no Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste, por exemplo. Isso faz a 
diferença”, completa o titular da Seapa. 
  
Saiba mais

O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária mostra a evolução 
do desempenho das lavouras e da 
pecuária ao longo do ano e corresponde 
ao faturamento bruto dentro do 
estabelecimento. É calculado com base 
na produção da safra agrícola e da 
pecuária e nos preços recebidos pelos 
produtores nas principais praças do País, 
dos 26 maiores produtos agropecuários 
do Brasil. (Comunicação Setorial da 
Seapa)

Valor Bruto de Produção 
da agropecuária goiana 
deve crescer 3% em 2022 
VBP deve atingir R$ 106,7 bilhões neste ano, segundo nova rodada de estimativas do Mapa. Resultado é 

puxado pelas lavouras. Dos 14 produtos agrícolas pesquisados, 11 têm projeção de alta  
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Agricultura

A produção goiana de tomate deve 
crescer 13,3%, em relação ao ano 
passado, e atingir 1,1 milhão de toneladas 
em 2022. O volume coloca o estado na 
liderança isolada da atividade no país, 
respondendo por 29,9% da produção 
brasileira do fruto, que deve somar 
3,8 milhões de toneladas. Os números 
integram o Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, divulgado na quinta-
feira (8/12) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), com base 
em dados coletados em novembro.

Ainda segundo o IBGE, Goiás deve 
registrar aumento de 7,8% na produção 
de cereais, leguminosas e oleaginosas em 
geral. Neste segmento, o Estado tem uma 
participação de 10,4% no total produzido 
pelo país, ficando atrás apenas de Mato 
Grosso e Paraná. A projeção do órgão 
para cana-de-açúcar é de alta de 3,5%, na 
comparação com 2021, passando de 72,6 
milhões para 75,2 milhões de toneladas. 
O agro goiano também deve registrar 
aumento da produção de uva (30,1%), 
batata inglesa (26,8%), laranja (3,4%) e 

mandioca (0,1%).
O secretário de Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento de Goiás, Tiago 
Mendonça, lembra que o desempenho 
goiano supera o nacional em vários itens. 
“É o caso do próprio tomate, atividade 
em que Goiás está na contramão da 
tendência nacional, que é de retração 
da produção (-1,2%)”, exemplifica. “Há 
vários fatores envolvidos nisso, inclusive 
climáticos, mas é um sinal positivo da 
pujança da nossa agropecuária e não 
podemos nunca deixar de ressaltar a 
força e a resiliência do nosso produtor”, 
completa.

Safra de grãos
A Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) também divulgou 
na quinta-feira (8/12) a atualização 
mensal do seu boletim da safra de grãos. 
O 3º Levantamento da Safra 2022/2023 
confirmou a expectativa de que a produção 
goiana deve superar a marca de 30 milhões 
de toneladas de grãos no ciclo atual. De 
acordo com a Conab, o volume total deve 

chegar a 31,4 milhões de toneladas, o 
que representa alta de 9,0% em relação à 
Safra 2021/2022. O órgão projeta ainda 
crescimento da área plantada (+1,7%) e 
da produtividade (+7,2%) no Estado.

Entre os principais destaques estão 
o milho, com 12,9 milhões de toneladas 
(+32,2%), e o sorgo, com 1,2 milhão 
de toneladas (+6,8%). Os números 
posicionam Goiás entre os maiores 
produtores estaduais nas duas culturas, 
sendo o terceiro melhor colocado em 
milho e o primeiro em sorgo. No caso da 
soja, a estimativa é de recuo de 3,5% no 
volume produzido. Ainda assim, o Estado 
deve colher 16,8 milhões de toneladas 
do grão, ocupando a quarta posição no 
ranking nacional de maiores produtores.

Na edição de 5 de dezembro do boletim 
de Monitoramento Semanal das Condições 
das Lavouras, a Conab alertou para a 
“irregularidade das precipitações” e seu 
possível impacto no “atraso da semeadura 
e desenvolvimento das lavouras de soja” 
em Goiás e Minas Gerais. (Comunicação 
Setorial da Seapa)

Goiás deve responder por quase 
um terço da produção brasileira de 

tomate em 2022 
Com crescimento de 13,3% e volume de 1,1 milhão de toneladas, o estado de Goiás assume a 

liderança isolada na produção do fruto em todo o país, segundo dados do IBGE 
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Agro em Dados

De janeiro a outubro deste ano, as 
exportações de arroz em Goiás cresceram 
82,6% em comparação com o mesmo 
período de 2021. O volume embarcado 
para fora do País foi de 4 mil toneladas, 
aumento de 84,9% em relação ao ano 
passado, tendo como principais destinos 
Venezuela, Senegal e Bolívia. O montante 
registrado foi de US$ 2,0 milhões. Com 
esse resultado, o Estado ocupa a quarta 
posição entre os principais exportadores 
nacionais do cereal, atrás de Rio Grande 
do Sul, Roraima e Santa Catarina. 
As informações integram a edição de 
dezembro do Agro em Dados, publicação 
mensal da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa).

De acordo com o boletim, as 
exportações nacionais do cereal também 
registraram aumento de 95,1% no 
faturamento alcançado no acumulado 
de 2022 (janeiro a outubro), frente ao 
mesmo período de 2021. O montante 
foi de US$ 516,1 milhões, proveniente 
de embarques de mais de um milhão 
de toneladas de arroz, destinados 
principalmente ao México, Senegal e 
Venezuela.

Em relação ao cultivo de arroz, Goiás 
havia plantado, até o dia 26 de novembro, 
quase 73% do total destinado à cultura 
na atual safra. Segundo o Agro em Dados 
deste mês, a projeção é de crescimento 
de 15,7% em produtividade, alcançando 
5,2 toneladas por hectare. Entretanto, 
a perspectiva é de redução de área 
cultivada, registrando 16,3 mil hectares, 
e de produção do arroz goiano, que deve 
ser de 85,3 mil toneladas.

Entre os principais municípios 
goianos produtores, os destaques são 
Flores de Goiás, São Miguel do Araguaia 
e São João D´Aliança. Localizado a 
440 quilômetros de Goiânia, na região 
Nordeste do Estado, Flores de Goiás 

lidera a produção e é reconhecido pelo 
cultivo de arroz irrigado, que movimenta 
a economia e gera renda para vários 
agricultores familiares que vivem em 
assentamentos rurais na região.

O titular da Seapa, Tiago Mendonça, 
ressalta que a cultura tem conquistado 
mais espaço entre as atividades agrícolas 
desenvolvidas no Estado e o reflexo disso 
é no campo e na balança comercial. “É o 
principal cereal consumido no mundo e 
isso chama a atenção do produtor. Com 
investimentos em manejo e tecnologia, 
o agricultor goiano tem aumentado 
a produtividade em suas lavouras, 
trazendo resultados para a economia, 
especialmente em municípios que se 
destacam no cultivo. Atualmente, além 
de abastecer o mercado interno, o arroz 
produzido em solo goiano alcança 
outros países e registra, ano após ano, 
crescimento em exportações. Isso mostra 
a importância do cereal cultivado em 
Goiás”, enfatiza.

Pró-Genética
O Agro em Dados de dezembro 

traz um capítulo especial ao Programa 
de Melhoria da Qualidade Genética 
do Rebanho Bovino Brasileiro (Pró-
Genética). Concebido pela Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) 
e implementado conjuntamente com 
os governos estaduais e municipais 
representados pelos órgãos de extensão 
rural, o objetivo do programa é tornar 
acessível a comercialização de touros 
puros de origem (PO). Em Goiás, o 
Pró-Genética é realizado por meio de 
parceria entre ABCZ e Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater). 
(Comunicação Setorial da Seapa)

Saiba mais
O Agro em Dados é produzido  

mensalmente pelo Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa).  

O boletim do mês de dezembro 
de 2022 está disponível CLICANDO 
AQUI.

Goiás registra crescimento de 
82,6% nas exportações de arroz 

no acumulado de 2022
Boletim de dezembro revela, ainda, projeção de aumento de 15,7% em produtividade do 

cereal no Estado 

https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/DEZEMBROAGROEMDADOS.pdf
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/DEZEMBROAGROEMDADOS.pdf
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Publicação

A Emater disponibiliza um boletim 
técnico sobre a presença de fitonematoides 
em jabuticabeiras. O material é resultado de 
uma pesquisa da Agência junto a instituições 

públicas de ensino de Goiás e São Paulo.
No boletim é possível encontrar 

informações sobre os principais 
fitonematoides identificados nos pomares 

que serviram de base para os estudos. 
O material está disponível em nossa 
Biblioteca Virtual, na aba “Técnicos e 
Científicos”.

Emater disponibiliza boletim 
técnico sobre fitonematoides 

em jabuticabeiras
Publicação está disponível na Biblioteca Virtual da Agência
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GALERIA DA EMATER
O Coral da Emater apresentou uma cantata de Natal para os servidores. O momento foi uma oportunidade 

de confraternizar e celebrar as conquistas de 2022. No repertório, canções tradicionais deste período.
Veja algumas imagens!
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TEMPO EM GOIÁS 

Sábado: ainda com a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é um corredor de umidade que está 
passando sobre Goiás, haverá aumento de nebulosidade, o que vai influenciar as condições do tempo em nosso estado. Com isso, 
haverá pancadas de chuvas isoladas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Domingo a ZCAS propicia o aumento da nebulosidade. Com isso, também deverá haver 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

SÁBADO (16/12)

DOMINGO (17/12)
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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.portaldbo.com.br/integra-zebu-apresenta-resultados-na-unidade-demonstrativa-em-goias/
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://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/12/11/aprenda-a-preparar-receita-de-rocambole-de-arroz-recheado-com-frango.ghtml
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.portaldbo.com.br/integra-zebu-apresenta-resultados-na-unidade-demonstrativa-em-goias/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/12/11/aprenda-a-preparar-receita-de-rocambole-de-arroz-recheado-com-frango.ghtml
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Se tem trabalho e benefício de 
verdade, tem reconhecimento! 

A Agehab foi destaque na premiação 
nacional organizada pela ABC 

(Associação Brasileira de Cohabs e 
Agentes Públicos de Habitação).

O projeto Pra Ter Onde Morar venceu 
em duas categorias. 

Com trabalho constante e valorização 
dos recursos públicos, o Governo de 

Goiás é referência para os outros 
estados. 

Essa é a garantia de que a população 
está sendo assistida em suas 

necessidades!

Atenção! 

A Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa) alerta 
os pecuaristas goianos que o prazo 
para vacinação contra aftosa e raiva 
vai até 17 de dezembro. A vacinação 
é obrigatória. Nesta última etapa 
devem ser vacinados os bovinos, 
bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos, 
em 121 municípios considerados de 
alto risco para a doença.

Aprenda como identificar 
sinais que podem indicar o 
câncer de pele! 

A exposição excessiva e sem 
proteção ao sol é a principal 
causa de câncer da pele. Ele 
pode se manifestar como uma 
pinta ou mancha, geralmente 
acastanhada ou enegrecida; 
como uma pápula ou nódulo 
avermelhado, cor da pele e 
perolado (brilhoso); ou como 
uma ferida que não cicatriza.

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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Foram garantidas aos  
estudantes de Goiânia, região 
metropolitana e Anápolis, da 
rede pública e privada, duas 

viagens por dia, sendo até 48 
por mês, para ida e volta às suas 

instituições de ensino.

E assim, eles têm mais esse 
apoio do Governo de Goiás 

para investirem nos estudos, 
usufruindo de um benefício 

no presente, que os conduz ao 
futuro que planejam.

Alô, Aparecida de Goiânia! 
Vocês estão prontos para a entrega de 
brinquedos do Natal do Bem?

Vai ser neste sábado, a partir das 8h!
Serão distribuídas bolas de vôlei e futebol, 
bonecas e carrinhos. A ação faz parte da 
distribuição de meio milhão de brinquedos 
feita pelo Governo de Goiás, nos 246 
municípios goianos. Se você mora em 
Aparecida e tem criança em casa, não pode 
perder essa festa!

Clique no banner e saiba mais sobre os 
locais e horários da distribuição!

Notas

O resultado do Claquete 
Retomada Cultural já saiu 
e diversos setores artísticos 
foram contemplados. 

A capital de Goiás vai 
receber uma onda de cultura 
por meio de tantos artistas 
e perfomances. Já estamos 
ansiosos para conferir esses 
shows de perto!

https://www.instagram.com/p/CmMS_l1ONXI/
https://www.instagram.com/p/ClyQyL4usPR/?utm_source=ig_web_copy_link
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