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“No último quadriênio, a Emater realizou 160 mil atendimentos, 
além dos mais de seis mil eventos de multiplicação de tecnologia 

voltados para 90 mil participantes.” Pedro Leonardo Rezende
Artigo

Goiás é reconhecido 
como Polo dos 
Bioinsumos na Rota
da Biodiversidade

GALERIA DA EMATER

No último dia 17, a Emater participou de mais uma 
edição da Virada Ambiental 2022, na Vereda do Sapo, 
afluente do Rio Meia Ponte, em Bela Vista de Goiás. 
A Agência foi representada por Antelmo Teixeira, 
diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural; e 
pelo extensionista Alexandre Xavier. Veja algumas 
imagens!

#Fotografia

Saúde

Tempo chuvoso exige 
cuidados redobrados com 
o mosquito Aedes Aegypti

Produção

Cidades de Goiás têm oito 
dos 20 maiores PIBs do 

Centro-Oeste

Natal do Bem

Governo de Goiás entrega 
brinquedos a 14 mil crianças 

em Senador Canedo

em destaque

#Sustentabilidade

Governo de Goiás 
alerta para chuvas 
acima da média 
no Centro, Norte e 
Nordeste do Estado

O trabalho desenvolvido pelo Governo de Goiás, para 
tornar o Estado o maior ecossistema de inovação 
em bioinsumos do País ganhou novo impulso com 
a publicação, no dia 13 de dezembro, da Portaria 
nº 3.560 da Secretaria Nacional de Mobilidade e 
Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR).
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NOTAS

Tempo em Goiás

Assim como em 2021, índice 
pluviométrico deve ser alto nessas 
regiões no período de Natal e Ano 
Novo. Juntos, 14 municípios podem 
acumular até 700 milímetros de 
precipitação até o início de 2023.
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Campo de Saber

Código Florestal Brasileiro permite 
exploração regulamentada de 

áreas ambientais
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Sanidade

Agrodefesa alerta para o
prazo final de semeadura da soja em 

Goiás
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Natal é tempo de celebrar e refletir 
sobre como temos caminhado até aqui. 
Nos últimos meses, estivemos juntos 
enfrentando uma série de desafios 
e, felizmente, podemos dizer que 
superamos cada um deles.

No último quadriênio, a Emater 
realizou 160 mil atendimentos, além dos 
mais de seis mil eventos de multiplicação 
de tecnologia voltados para 90 mil 
participantes. Destaque ainda para o 
registro e lançamento de cultivares de 
pequi, a disponibilização de sementes 
de milho e os projetos de pesquisa em 
desenvolvimento.

Na prática, isso significa que 
impactamos positivamente a vida de 

milhares de pessoas goianas. São famílias 
inteiras que conseguiram perceber, com 
o nosso trabalho, uma realidade mais 
digna e um futuro melhor.

E é por isso que venho aqui, ao lado 
dos 778 servidores da Emater, agradecer 
pela parceria no ano de 2022. Ao analisar 
os números e perceber sorrisos nos 
rostos de tantas pessoas, tenho certeza 
que cumprimos, juntos, o nosso papel, 
de atender aos goianos onde quer que 
estejam.

Com esse sentimento de alegria e 
gratidão, desejo um Feliz Natal e um 
ótimo Ano Novo a você e sua família! 
Que sigamos juntos construindo um 
Estado de Goiás cada vez melhor.

É tempo de 
celebrar!

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 hoje do Campo de 
Saber, série de webinários da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), a engenheira florestal Lorrane 
Edmundo Gomes falou sobre o Código 
Florestal Brasileiro, que está em vigor 
desde 2012.

A aprovação da Lei foi rodeada de 
muitas expectativas relacionadas ao 
cuidado com o meio ambiente e também 
por parte dos produtores rurais. “Nós 
vínhamos de uma trajetória em que 
os produtores não tinham acesso a 
nenhuma informação. Com o novo 
Código Florestal foram exigidos vários 
documentos que contemplassem os 

produtores rurais, de forma a ressarci-los 
por danos causados a eles, em questões 
ambientais e de sustentabilidade”, 
explica Lorrane.

Conforme explicado pela engenheira, 
os princípios do Código Florestal de 
2012 objetivam estabelecer normas para 
a proteção de vegetação nativa em áreas 
de preservação permanente, de reserva 
legal e de uso restrito.

O regulamento também estabelece 
algumas permissões diante da 
exploração florestal, como, por exemplo, 
o suprimento de matéria-prima, controle 
da origem dos produtos, prevenção de 
incêndios em áreas florestais e previsão de 
instrumentos econômicos e financeiros 

para o alcance de seus objetivos, desde 
que amparado por documentos legais.

Dentre as modificações ocorridas 
no Código Florestal, está a criação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), um 
documento obrigatório que regulamenta 
informações sobre propriedades rurais. 
“Ele [o documento] não quer, de fato, 
saber a sua infraestrutura fundiária. Ele 
quer saber onde está a sua propriedade 
e o que tem dentro dela”, destaca a 
palestrante.

Para saber mais sobre o novo 
Código Florestal Brasileiro e todas as 
modificações que ocorreram, assista ao 
vídeo completo, disponível no canal da 
Emater no YouTube:

Código Florestal Brasileiro 
permite exploração 

regulamentada de áreas 
ambientais

Normativo é responsável pela obrigatoriedade do CAR para produtores rurais
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Sanidade

O prazo final para semeadura da 
soja na safra de verão 2022/2023 é 31 
de dezembro, conforme estabelecido na 
Instrução Normativa nº 02/2022. O alerta é 
da Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa), reforçando que o plantio 
após essa data não é permitido. Este ano, o 
período de semeadura começou em 26 de 
setembro, imediatamente após o término 
do vazio sanitário.

A medida segue recomendação técnica 
da Embrapa Soja, como parte do programa 
de controle da ferrugem asiática. Estender 
a semeadura além de dezembro pode 
comprometer a fitossanidade das lavouras 
de soja no Estado, já que poderia aumentar 
a necessidade de aplicações com fungicida, 
ocasionando a perda de eficiência desses 

produtos para controle da ferrugem 
asiática.

Os produtores ao cadastrar as lavouras, 
deverão imprimir o boleto gerado 
automaticamente e pagar a taxa, sendo 
que o cadastro somente será considerado 
válido após a confirmação do pagamento. 
Caso deixe de cadastrar e/ou pagar a taxa, 
o sojicultor estará sujeito a penalidade de 
multa.

Cuidados
O presidente da Agrodefesa, José 

Essado, reforça a importância de os 
produtores realizarem o monitoramento 
constante das lavouras para detecção 
da ferrugem asiática, fazendo o controle 
químico de acordo com as recomendações 

do Responsável Técnico (RT). “Adotar as 
medidas fitossanitárias ao longo de todo o 
ciclo da cultura é o caminho para garantir 
boa produtividade e evitar prejuízos aos 
produtores e à economia do Estado”, 
afirma ele. No momento, mais de 97% da 
safra de verão já foi semeada, com poucos 
relatos de incidência da ferrugem nas 
áreas cultivadas.

Além de regular o calendário de 
semeadura, a Instrução Normativa 
02/2022 estabelece a proibição do cultivo 
de soja em sucessão à soja na mesma 
área e no mesmo ano agrícola. A medida 
é necessária para evitar a perpetuação 
do fungo da ferrugem asiática nas áreas 
produtivas. (Comunicação Setorial da 
Agrodefesa)

Agrodefesa alerta para o 
prazo final de semeadura 

da soja em Goiás
Lavouras devem ser cadastradas até 15 de janeiro, independente da data de plantio, 

em meio eletrônico no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago)
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Sustentabilidade

 “O BioFabLab integra a rede de 
biofábricas que estamos implantando 
no Estado, em parceria com instituições 
importantes. O objetivo é impulsionar a 
pesquisa e a geração de conhecimento em 
bionsumos e, principalmente, fazer com 
que este conhecimento não fique restrito 
aos médios e grandes produtores, mas 
chegue também aos agricultores familiares 
e pequenos produtores”, afirma.

Entre os parceiros do Programa 
Estadual de Bioinsumos estão a Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e de Pesquisa Agropecuária 
(Emater), a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), a 
Universidade Estadual de Goiás (UEG), 
o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), a 
Universidade Federal de Goiás (UFG), o 
Sistema Faeg/Senar e empresas privadas.

Saiba mais
“A Estratégia Rotas de Integração 

Nacional é parte da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR) 
e busca criar oportunidades de 
desenvolvimento que resultem em 

crescimento econômico, geração de 
renda e melhoria da qualidade de vida da 
população”, destaca a secretária Nacional 
de Mobilidade e Desenvolvimento 
Regional e Urbano do MDR, Sandra 
Holanda. “É uma estratégia de inteligência 
para promover o desenvolvimento 
regional”, completa.

De acordo com o MDR, atualmente 
há 11 Rotas reconhecidas: do Açaí, da 
Biodiversidade, do Cacau, do Cordeiro, 
da Economia Circular, da Fruticultura, do 
Leite, do Mel, da Moda, do Pescado e da 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TIC). Cada Rota tem seus polos de 
desenvolvimento, sendo 6 polos da Rota 
do Açaí; 6 da Rota da Biodiversidade; 2 da 
Rota do Cacau; 15 da Rota do Cordeiro; 2 
da Rota da Economia Circular; 5 da Rota 
da Fruticultura; 6 da Rota do Leite; 9 da 
Rota do Mel; 4 da Rota da Moda; 7 da Rota 
do Pescado; e 4 da Rota da Tecnologia, 
Informação e Comunicação.

Além da Rota da Biodiversidade, Goiás 
integra as Rotas da Economia Circular, 
do Leite, da Moda, da Fruticultura e da 
Tecnologia, Informação e Comunicação.

O trabalho desenvolvido pelo Governo 
de Goiás, por meio da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) e parceiros, para tornar o 
Estado o maior ecossistema de inovação 
em bioinsumos do País ganhou novo 
impulso com a publicação, no dia 13 
de dezembro, da Portaria nº 3.560 da 
Secretaria Nacional de Mobilidade e 
Desenvolvimento Regional e Urbano do 
Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR). Com o ato, o órgão reconheceu 
13 novos polos da Estratégia Rotas de 
Integração Nacional. Eles se juntam a 
outros 51 já existentes, totalizando 64 
polos em 11 Rotas de Integração Nacional. 
Uma das principais novidades é o 
reconhecimento de Goiás como Polo dos 
Bioinsumos na Rota da Biodiversidade.

A Portaria do MDR também nomeou 
o coordenador de cada polo. No caso do 
Polo dos Bioinsumos, a função ficou a 
cargo do chefe-geral da Embrapa Arroz 
e Feijão, Elcio Guimarães. “A Embrapa 
é uma das principais parceiras do nosso 
Programa Estadual de Bioinsumos e a 
nomeação do Dr. Elcio como coordenador 
do Polo mostrou que o Governo Federal 
reconhece e valoriza o trabalho que 
vem sendo feito em Goiás a muitas 
mãos”, avalia o titular da Seapa, Tiago 
Mendonça. Ele lembra que Goiás foi a 
primeira unidade federativa a lançar um 
Programa Estadual de Bioinsumos, em 
2021, menos de um ano após o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) lançar o seu Plano Nacional de 
Bioinsumos. 

Mendonça cita que a Embrapa 
Arroz e Feijão inaugurou recentemente 
uma biofábrica em Santo Antônio de 
Goiás. A estrutura recebeu o nome de 
Laboratório Multiusuário para Pesquisa 
e Desenvolvimento de Bioinsumos 
(BioFabLab).

Goiás é reconhecido como 
Polo dos Bioinsumos na 
Rota da Biodiversidade

 Iniciativa busca criar oportunidades de desenvolvimento econômico, geração de renda 
e criação de empregos
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A Emater realizou na manhã desta 
terça-feira, 20 de dezembro, uma 
reunião para avaliar datas e ações 
dos planos de trabalho dos riscos do 
Crédito Rural, para a aprovação do 
Comitê Setorial do Compliance da 
Emater.

Com liderança dos extensionistas da 
Emater, Luiz Gandolfi e Juarez Bucar, 
a equipe responsável pelo tratamento 
dos riscos ligados ao programa do 
Crédito Rural apresentou aos membros 
da Secretaria Executiva e ao diretor 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural, Antelmo Teixeira Alves, os 
planos de trabalhos relacionados à 
quantidade de elaboração de projetos 
e aos sistemas de monitoramento dos 
controles da área. 

O objetivo da reunião foi alinhar os 
planos propostos com a metodologia 
de trabalho definida pelo Programa 
de Compliance Público em Goiás. Na 
ocasião, foram feitas discussões para 
adequar o calendário de execução das 
atividades, assim como a ponderação de 
indicadores para medir o desempenho 
da gestão dos riscos.

A reunião contou com a participação 
de Simeire Pereira, chefe de Gabinete 
e secretária-executiva de Compliance 
na Emater; Maria José del Peloso, 
diretora de Gestão Integrada da 
Agência; Antelmo Teixeira Alves e 
Ana Kássia Ribeiro, da diretoria de 
Assistência Técnica e Extensão Rural; 
Fabiano Sousa Vargas e Marlene Sônia 
Araújo, da gerência de Planejamento 
Institucional; Júlio César de Moraes, 
Luiz César Gandolfi e Juarez Bucar, 
da gerência de Assistência Técnica e 
Extensão Rural.

Compliance

Emater apresenta planos 
de trabalhos para gestão 
de risco no Crédito Rural

Proposta alinha as ações com a metodologia do Compliance Público em Goiás 
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Homenagem

Emater instala Galeria de 
Presidentes em sua sede
A Galeria de Presidentes, com fotografias de ex-gestores da Agência, compõe a galeria 

permanente no hall de entrada da instituição

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) instalou em 
sua sede, em Goiânia, a Galeria de 
Presidentes, que integra a galeria 
permanente, inaugurada em junho 
deste ano, no hall de entrada do prédio. 

“A Galeria de Presidentes é uma 
forma de valorizar e homenagear a 
trajetória de pessoas que fizeram parte 
da construção da Emater”, declara 
o atual presidente, Pedro Leonardo 
Rezende. A galeria também está 
disponível no formato virtual, no site 
da Agência Goiana. 

Criada em março de 1959, a Emater 
já contou com 22 presidentes nos seus 
63 anos de existência. Dentre eles, 
Lilian Aparecida Valadão, a única 
mulher a presidir a instituição, no ano 
2000. Na época, a Emater se chamava 
Agência Rural e todas as suas atividades 
institucionais haviam sido transferidas 
à então Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seagro).

História
Durante as mais de duas décadas de 

história, a Emater passou por diversas 
reconfigurações. Quando criada, a 
agência recebeu o nome de Associação 
de Crédito e Assistência Rural do 
Estado de Goiás (Acar Goiás).

Em 1975, a associação foi unificada à 
Coordenadoria de Assistência Técnica 
da Secretaria da Agricultura, passando 
a se chamar Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Goiás (Emater- GO).

No ano de 1999, a entidade foi 
rebatizada de Agência Rural e, em 
2010, foi reativada e passou a ter como 
competências básicas a execução da 
política estadual de assistência técnica, 
extensão rural e pesquisa agropecuária 
e a promoção de atividades de 
classificação de produtos de origem 
vegetal e de certificação de produtos de 
origem animal.

No ano seguinte, se tornou Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 

Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) 
por meio da Lei Estadual nº 17.257, 
se tornando uma entidade autárquica 
estadual, dotada de personalidade 
jurídica, com autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial.

Em 2015, a partir da extinção 
da pasta de Agricultura, a Emater 
foi jurisdicionada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
Científico, Tecnológico e de Agricultura, 
Pecuária e Irrigação (SED). Em 2016, 
assumiu o status de autarquia especial, 
adquirindo maior autonomia funcional, 
administrativa e orçamentária, de 
acordo com as normas da administração 
pública.

No entanto, somente com a recriação 
da Seapa, em 2019, a Emater passou 
de fato a atuar de maneira extensiva, 
com foco no desenvolvimento rural 
sustentável, por meio da geração de 
empregos no campo, inclusão produtiva 
e elevação da renda e qualidade de vida 
das famílias rurais.

Fo
to

: B
ru

nn
o 

Fa
lc

ão
/ 

E
M

A
TE

R



Goiânia, 24 de dezembro de 2022  | Jornal Emater08

Tempo

O Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 
alerta para a ocorrência de chuvas acima da 
média nas regiões Centro, Norte e Nordeste 
de Goiás nos próximos dias. O prognóstico 
elaborado pelo Centro de Informações 
Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás 
(Cimehgo) aponta para risco de inundação 
e alagamentos durante o período das 
festividades, como ocorrido no final de 2021 
e início deste ano.

O relatório do Cimehgo indica que até o 
final de dezembro as chuvas tendem a ser 
intensas em todo o Estado, mas os maiores 
alertas são para Água Fria de Goiás, Alto 
Paraíso de Goiás, Cavalcante, Formosa, 
Hidrolina, Itapaci, Mimoso de Goiás, 
Niquelândia, Nova Roma, Pilar de Goiás, 
São João d’Aliança, São Luiz do Norte, 
Teresina de Goiás e Uruaçu. Juntos, todos 
esses municípios podem acumular até 700 
milímetros de precipitação até o início de 
2023.

Como lembra a titular da Semad, Andréa 
Vulcanis, estudos elaborados pelo Cimehgo 
em julho de 2022 já apontavam para uma 
anomalia pluviométrica nos meses de 
dezembro e janeiro, com destaque para 
o Centro-Norte do estado. A secretária 
destaca a importância de a população ficar 
atenta aos riscos, principalmente em pontos 
turísticos onde há cavernas e cachoeiras: “As 
defesas civis estão atuando para notificar 
essas áreas, porém é fundamental que os 
munícipes se abriguem em lugares seguros 
antes para que não fiquem ilhados”, alerta.

Orientações
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Goiás também emitiu uma série de 
recomendações à população com medidas 
de prevenção e dicas sobre como agir em 
situações de risco causadas pelo mau tempo. 
Confira:

Governo de Goiás alerta para 
chuvas acima da média no Centro, 

Norte e Nordeste do Estado 
Assim como em 2021, índice pluviométrico deve ser alto nessas regiões no período de Natal 
e Ano Novo. Juntos, 14 municípios podem acumular até 700 milímetros de precipitação até 

o início de 2023 
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Recomendações 
em caso de chuva

Em caso de raios, se estiver em casa

Em caso de raios, se estiver na rua

Após as chuvas

Se estiver na rua durante a chuva, 
seja a pé, de bicicleta ou moto, e 
água estiver passando por cima do 
meio fio, não arrisque atravessar ou 
seguir na rua alagada. Você pode 
ser arrastado pela água, cair em um 
bueiro ou buraco. Espere a chuva 
passar e o nível da água abaixar para 
prosseguir;

Caso esteja dentro de um veículo, 
evite trafegar em locais onde o nível 
da água esteja na metade das rodas 
do veículo e evite baixadas ou regiões 
próximas a córregos ou ribeirões. Além 
do risco do motor parar, o carro pode 
ser arrastado pela força da água;

Acenda o farol baixo, pois além de 
melhorar a visão, o veículo atrás pode 
se guiar com as luzes vermelhas do 
seu carro. Se for prosseguir, utilize a 
primeira ou segunda marcha;
Evite abrigar ou estacionar embaixo de 
árvores, durante as chuvas, pois elas 
podem cair e ocasionar acidentes;

Se estiver dentro do veículo e o nível 
da água começar a subir, acione 
imediatamente o Corpo de Bombeiros 
Militar, pelo número 193, para receber 
orientações de segurança, até que os 
bombeiros cheguem ao local.

Desligue os aparelhos elétricos 
das tomadas; caso esteja tomando 
banho, saia imediatamente, pois o 
raio pode cair na rede hidráulica e 
você poderá receber a descarga 
através da água do chuveiro; e evite 
o uso de telefone com fio ou celular 
ligado à tomada.

Evite áreas abertas como campos 
de futebol, quadras de tênis e 
estacionamentos; não fique no alto de 
morros ou no topo de prédios; não se 
aproxime de cercas de arame, varais 
metálicos, linhas aéreas e trilhos; não 
abrigue debaixo de árvores; e evite 
estacionar próximo a árvores ou linhas 
de energia elétrica.

Caso more em áreas de risco, 
faça uma inspeção em sua 
moradia, verificando a possibilidade 
de desabamentos; não utilize 
equipamentos elétricos em locais 
inundados ou que tenham sido 
molhados, pois há risco de choque 
elétrico; verifique a existência de 
animais peçonhentos em sua moradia. 
Caso alguém seja picado, identifique o 
animal e encaminhe a vítima ao centro 
médico de referência mais próximo.

(Comunicação Setorial da Semad)
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GALERIA DA EMATER
No último dia 17, a Emater participou de mais uma edição da Virada Ambiental 2022, na Vereda do Sapo, 
afluente do Rio Meia Ponte, em Bela Vista de Goiás. A Agência foi representada por Antelmo Teixeira, diretor de 
Assistência Técnica e Extensão Rural; e pelo extensionista Alexandre Xavier. Mil mudas de espécies nativas do 
Cerrado, incluindo algumas frutíferas, do Projeto Agrofloresta, foram plantadas no local. Veja algumas imagens!

Fo
to

s:
 D

iv
lu

ga
çã

o/
E

m
at

er



Goiânia, 24 de dezembro de 2022  | Jornal Emater10

Saiu na Mídia

https://www.youtube.com/watch?v=iSMVnuHVV-c
https://www.youtube.com/watch?v=iSMVnuHVV-c
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Polícia Militar de Goiás efetuou 
184 prisões em flagrante, 

entre sexta (16) e domingo 
(18). Foram recapturados 

43 foragidos da justiça, 
apreendidas 35 armas de fogo 
e 348 munições, de diferentes 

calibres. Os militares aturaram 
contra furtos e roubos, em 

todas as regiões goianas. 
Durante patrulhamento 

intensificado, nas cidades e no 
campo, a PMGO recuperou 
itens subtraídos e prendeu 

suspeitos. 

Atenção, moçada: o período de 
confirmação de matrícula para 
os novos alunos da rede estadual 
de ensino já começou!

É muito fácil, basta acessar o site 
www.matricula.go.gov.br e clicar na 
opção “consultar alocação”. Depois 
disso, é necessário comparecer à 
unidade escolar indicada com os 
documentos pessoais, comprovante 
de endereço e histórico escolar do 
estudante.

Fique atento para não perder o prazo, 
hein?! A confirmação deve ser feita até 
o dia 22 de dezembro.

Neste período, devemos redobrar 
os cuidados em nossas residências 
e comércios para evitarmos a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti 
que adora a combinação chuva + calor.

Goiânia configura em 2º lugar no país 
em notificações com mais de 53.796 
casos registrados da Dengue, seguido 
de Aparecida de Goiânia que apresenta 
25.138 notificações.

Vamos aproveitar o fim de semana com 
saúde e cuidados, a Dengue é uma luta 
de todos nós!

Notas
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Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o estado de Goiás tem oito 
dos 20 maiores Produtos Internos 

Brutos (PIBs) do Centro-Oeste. Com 
R$ 51,9 bilhões, Goiânia ocupa a 
13ª posição no Brasil. A pesquisa 

é referente ao ano de 2020. O 
levantamento revelou que Goiânia 
apresentou PIB de R$ 51,9 bilhões, 

o que representa 0,68% do PIB 
nacional, e ganhou a posição de 
13º maior do país. E em relação 

ao Centro-Oeste, a capital ficou em 
2º lugar atrás somente do Distrito 

Federal (R$ 265,8 bilhões).

Natal do Bem 
combina com criança 
feliz!

Além de Aparecida de 
Goiânia, o Governo 
de Goiás garantiu que 
cerca de 14 mil crianças 
de Senador Canedo 
tenham um Natal mais 
divertido e alegre com a 
distribuição de carrinhos, 
bonecas, bolas e, claro, a 
presença do Papai Noel.

Notas

O Governador Ronaldo 
Caiado participou nesta 
segunda-feira (19), de maneira 
remota, em São Paulo (SP) 
da solenidade realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Goiás (TRE-GO), em 
Goiânia. A diplomação é a 
última etapa antes da posse 
e oficializa o resultado das 
urnas. O governador afirmou 
ainda que pretende fazer 
novos investimentos no 
estado e prometeu continuar 
trabalhando com respeito ao 
dinheiro público.
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