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Retrospectiva 2022
O ano chegou ao fim e você 
fez muito. A Emater também. 
Acompanhe agora a nossa 
retrospectiva e veja os 
principais destaques da 
Agência que faz o #agro 
crescer em Goiás!

2023 CHEGOU 
E O AGRO TEM O
QUE COMEMORAR
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No ano de 2022, a Emater seguiu 
com seu objetivo de realizar atividades 
de assistência técnica, extensão rural e 
pesquisa agropecuária, prioritariamente 
aos agricultores familiares e suas 
organizações, tendo em vista a geração 
de renda, inclusão social e melhoria da 
qualidade de vida das famílias rurais. Foi 
assim que, neste ano, aproximadamente 
21,3 mil agricultores foram diretamente 
impactados pelas ações da Agência Goiana, 
em especial aquelas de cunho social.

Apenas por meio do Programa Goiás 
Social, ação do Governo do Estado criada 
para atender os municípios seguindo 
critérios de vulnerabilidade social com 
base nos dados do CadÚnico, a Emater e 
parceiros atingiram 2.598 pessoas, entre 
outros, com capacitações em avicultura, 
horticultura, apicultura e piscicultura. 
Com a certificação dos participantes, 
os produtores ainda tiveram acesso ao 
Crédito Social, ação de suporte financeiro, 
profissionalizante e de empreendedorismo.

Mas não foi só. Indiretamente, a Emater 
também agiu ao longo de todo o ano tendo 
em vista a inclusão social e produtiva das 
famílias do campo goiano e na edição #90 
do Jornal Emater destacamos algumas 
dessas ações, como o lançamento e 
disponibilização de seis novas variedades 
de pequis – incluindo três sem espinhos; 
e a reforma e ampliação do Centro de 
Tecnologia e Capacitação (Centrer) da 
Agência, a fim de otimizar a qualificação de 
produtores rurais da agricultura familiar, 
técnicos e extensionistas.

Também são destaque: a presença 
em eventos diversos ao redor do 
estado, atendendo e tirando dúvidas de 
participantes; a contratação e treinamento 
de  novos técnicos agrícolas; a elaboração 
de projetos para acesso ao crédito rural; a 
disponibilização de sementes selecionadas 
de milho e mudas de plantas bioativas a 
preços acessíveis; e a realização de feiras 
do Pró-Genética com comercialização 
de touros PO de maneira facilitada em 
diversas cidades.

Tudo isso sob o olhar atento da 
Comunicação Setorial, que atuou para 
divulgar as ações da Emater de maneira 
ampla, de forma a alcançar todos os 
goianos, mas, principalmente, aqueles 
diretamente interessados no trabalho que 
realizamos. Auxiliamos no lançamento de 
sete publicações técnicas; elaboramos 45 
edições do Jornal Emater, divulgadas via 
WhatsApp, site e newsletter; realizamos 28 
edições do Campo de Saber, nossa série de 
webinars ao vivo no YouTube; retomamos 
o nosso podcast Trabalho de Campo; 
e, na mídia tradicional e especializada, 
alcançamos 770 divulgações espontâneas, 
incluindo inserções de nível nacional.

Agora, iniciamos o ano de 2023 firmes no 
propósito da continuidade do trabalho de 
excelência e transparente, pautados ainda 
pela inovação, ética, comprometimento 
e cooperação, nos consolidando como 
uma referência nacional em pesquisa 
agropecuária, assistência técnica e 
extensão rural, certos de que este será um 
feliz e frutífero Ano Novo para todos nós!

Emater a serviço da 
agricultura familiar

Artigo

Ana Flávia Marinho
Chefe de Comunicação Setorial

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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A reestruturação da Emater, pelo 
Governo de Goiás, marcou a chegada 
dos 63 anos da instituição, que faz 
aniversário no dia 03 de março. Em 
2022, a atual gestão finalizou a entrega 
das obras do Complexo de Inovação 
Rural, em Goiânia, onde está localizada 
a sede administrativa da entidade, 
instaurando uma nova etapa para o 
setor produtivo rural no estado.

Com trajetória marcada por altos e 
baixos, a Emater alcançou novamente 
um lugar de protagonismo graças ao 
empenho do Governo Estadual, que 
tem investido substancialmente tanto 
no eixo administrativo quanto no 
infraestrutural. Em julho de 2021 e em 
fevereiro último, a nova sede e o novo 
Centro de Tecnologia e Capacitação 
(Centrer) foram inaugurados, 
respectivamente, encerrando mais um 
ciclo de entregas relativas à Agência.

Modernizar e dotar a Emater das 
condições necessárias para oferecer 
assistência técnica aos pequenos 
produtores e aos agricultores familiares 
é uma das grandes preocupações 

do governo, que vem implantando 
medidas para valorizar a vocação 
produtiva agropecuária do estado. “Em 
minha gestão teremos uma nova era na 
Emater”.

Segundo o governador Ronaldo 
Caiado, é compromisso do Governo 
de Goiás construir as bases para que 
o servidor público desempenhe da 
melhor forma o seu trabalho em prol do 
cidadão. “Isso é fundamental para nós. 
O servidor precisa se sentir respeitado 
para termos o retorno da qualidade do 
serviço que ele presta ao estado”, disse. 

Caiado contabilizou ainda o retorno 
dos investimentos direcionados ao 
setor. “É um prédio que tem capacidade 
de, a cada real investido, gerar R$ 4,70 
de retorno. E vai alcançar muito mais”, 
destacou ao avaliar a perspectiva de 
aproveitamento dos recursos entregues. 
“Temos hoje laboratórios que estão 
com toda tecnologia para desenvolver o 
que existe de melhor na genética e nos 
genótipos da agropecuária brasileira”, 
pontuou.

O presidente da Emater, Pedro 

Leonardo Rezende, define este período 
como o “renascimento” da autarquia, 
que chegou a ser extinta ou incorporada 
a outras pastas em gestões anteriores. 
“É com grande alegria que completamos 
mais um ano de história. Todas essas 
conquistas simbolizam o ressurgimento 
de uma instituição que foi extremamente 
importante para que o Estado de Goiás 
se consolidasse como um dos expoentes 
mundiais da produção de alimentos”, 
afirmou.

“Pensar no desenvolvimento do setor 
agropecuário em Goiás é sobretudo 
pensar no trabalho feito pela Emater 
nesses mais de 60 anos junto ao 
produtor rural”, sublinhou o secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa). “Ela foi e 
continua sendo parceira de primeira 
hora, seja na assistência técnica, na 
extensão rural ou na pesquisa voltada 
para o agro. São ações de excelência, 
realizadas por uma equipe altamente 
qualificada, que beneficiam produtores 
de Norte a Sul do Estado”, acrescentou.

Legado

Revitalizada e moderna, 
Emater completou 

63 anos de história
Aniversário foi marcado por uma série de entregas que revolucionaram a infraestrutura da 

agência 
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Comunicação

Podcast da Emater volta 
a ser publicado no Spotify
Com nova identidade, o Trabalho de Campo traz entrevistas e informações sobre diferentes 

assuntos trabalhados na Emater 

Buscando valorizar e difundir as 
ações da Emater, assim como propagar 
conhecimento, inovação e tecnologias 
que contribuam para o desenvolvimento 
rural sustentável em todo o estado 
de Goiás, o podcast produzido pela 
Comunicação Setorial da Agência 
Goiana retornou à plataforma de áudio 
Spotify com novos episódios em 2022.

Em março, ainda sob o nome Rádio 
Emater, foi publicado o episódio 
que discutiu a produção orgânica e 
agroecológica na agricultura familiar, 
tendo como entrevistado Álvaro 
Gonçalo, engenheiro agrônomo da 
Agência. No episódio, foram abordados 
os impactos dos sistemas orgânico 
e agroecológico ao meio ambiente, 
adoção de bioinsumos e outros.

Já em novembro, houve uma 
reformulação. Mas, mesmo com novo 
nome, Trabalho de Campo, o objetivo 
seguiu o mesmo: manter os agricultores 
familiares e demais interessados no 
seguimento do agro informados sobre 
assuntos de interesse, mostrando como 
o trabalho desenvolvido pela Emater e 
aquele que é realizado no campo, pelos 
produtores, se encontram.

No primeiro episódio com a nova 
identidade, o Trabalho de Campo 
destacou o lançamento do pequi sem 
espinhos. O jornalista Brunno Falcão 
entrevistou a pesquisadora da Emater, 
Elainy Botelho, que coordenou a 
pesquisa de mais de duas décadas que 
resultou nas seis variedades lançadas 
pela Agência, em parceria com a 

Embrapa Cerrados, e falou sobre as 
características das variedades e o papel 
da pesquisa pública em Goiás.

Em 2023, o podcast segue com 
novos episódios que discutirão, entre 
outros, o programa O Agro é Social, o 
melhoramento genético de bovinos, 
o BRS Capiaçu, a disponibilização 
de sementes de milho selecionadas a 
preços acessíveis, Indicação Geográfica 
e outros.

O Trabalho de Campo conta com 
roteiro e apresentação de Brunno 
Falcão, produção da estagiária 
Geovanna Pires, edição de áudio da 
estagiária Heloisa Sousa, arte de 
Marcos Paulo Ferreira e edição geral 
de Ana Flávia Marinho. Os episódios 
estão disponíveis no Spotify.
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Campo de Saber

O último episódio de 2022 do 
Campo de Saber, série de webinários 
da Emater, teve como palestrante o 
diretor de Ater, Antelmo Teixeira, 
expondo ao público um balanço dos 
trabalhos da área durante este ano.

Ao longo destes 365 dias, a Emater 
realizou um trabalho incansável, visando 
auxiliar na geração de renda, inclusão 
social e melhoria da qualidade de vida 
das famílias rurais. “Funcionamos no 
estado inteiro e temos uma organização 
administrativa distribuída em 12 
unidades regionais, sendo que cada 
uma possui uma certa quantidade de 
municípios jurisdicionados a elas, o que 
faz com que todos os cantos de Goiás 

contem com a presença da Emater”, 
destaca Antelmo.

Durante o balanço, foram 
apresentados os resultados de 
projetos e programas da Agência 
obtidos em 2022, como, por exemplo, 
o Pró-Genética, que somente neste 
ano comercializou mais de 30 touros 
puros de origem e movimentou cerca 
de R$ 460 mil; e o Integra Zebu, 
que implementou três Unidades 
Demonstrativas e uma Unidade 
de Referência Tecnológica para 
incentivar produtores a adotarem 
sistemas integrados para reformar e/
ou recuperar pastagens degradadas.

Um dos serviços de maior interesse 

do público da Emater, o programa de 
Crédito Rural, neste ano, aplicou cerca 
de R$ 200 milhões em 87 municípios 
goianos e viabilizou a maioria dos 
pedidos de emissão de DAPs/CAF para 
o acesso de agricultores familiares 
a políticas públicas. “Somos uma 
das entidades que mais faz projeto 
de Crédito Rural para pequenos 
produtores, principalmente nas linhas 
dos recursos oriundos do Programa 
Nacional da Agricultura Familiar 
(Pronaf)”, ressalta o diretor.

Para saber mais detalhes sobre os 
trabalhos de Ater da Emater em 2022, 
assista ao vídeo completo clicando 
aqui.

Serviços de Ater auxiliaram no 
desenvolvimento da agricultura 

familiar de Goiás em 2022
Live abordou as principais ações da Emater voltadas para assistência técnica e 

extensão rural durante o ano

https://www.youtube.com/watch?v=tsxAh2raVMI&t=1964s
https://www.youtube.com/watch?v=tsxAh2raVMI&t=1964s
https://www.youtube.com/watch?v=tsxAh2raVMI&t=1964s
https://www.youtube.com/watch?v=tsxAh2raVMI&t=1964s
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Pecuária

O Governo de Goiás, por meio da 
Emater, e a Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (ABCZ) realizaram, 
em 2022, cinco edições da feira do 
Programa de Melhoria da Qualidade 
Genética do Rebanho Bovino Brasileiro 
(Pró-Genética).

A feira tem como objetivo tornar 
acessível a comercialização de touros 
puros de origem (PO) e é organizada 
pela Emater, com o suporte da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa). A 
ABCZ é encarregada de convidar os 
criadores e selecionar touros PO para 
participarem do Pró-Genética. 

As cinco edições de 2022 foram 
realizadas nas cidades de Goiás, 

Mais de R$ 400 mil são 
movimentados com feiras 

Pró-Genética em Goiás
Eventos são realizados pelo Governo de Goiás, por meio da Emater, em parceria com 

a ABCZ, desde 2017 
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Jussara, Anápolis, Caçu e Sanclerlândia 
e, no total, movimentaram R$ 446 mil, 
com a comercialização de 33 touros 
selecionados, das raças Nelore, Nelore 
Mocha, Tabapuã, Sindi, Guzera e Gir.

De maneira a facilitar o acesso de 
pequenos e médios produtores, os 
animais selecionados possuem até 42 
meses de idade e preço sugerido entre 
40 e 60@ do boi gordo. A negociação 
é flexível, podendo ser realizada com 
troca de animais ou financiamentos, 
por exemplo. Empresas e organizações 
responsáveis pela concessão de 
financiamentos aos produtores rurais 
também são apoiadoras das feiras.

O Programa de Melhoria da 
Qualidade Genética do Rebanho 

Bovino Brasileiro foi concebido pela 
ABCZ, sendo realizado conjuntamente 
com os governos estaduais e municipais 
representados pelos órgãos de extensão 
rural. A iniciativa foi colocada em 
prática inicialmente em Uberaba, 
município de Minas Gerais.

Em Goiás, o programa é executado 
em parceria com a Emater desde 2017. 
A Agência Goiana é responsável por 
efetuar a mobilização dos pequenos 
e médios produtores e fornecer todo 
o suporte técnico e informacional em 
relação aos animais e como melhorar 
a produtividade. Desde que foi 
implantado até o ano de 2022, já foram 
comercializados mais de 260 touros 
puros de origem no estado.
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Evento

Emater leva inovação, tecnologia 
e informação a produtores rurais 

na 19ª Tecnoshow Comigo
Agência Goiana apresentou pesquisas, expôs produtos da agricultura familiar e 

promoveu plantão intenso de atendimento a produtores rurais

Um dos eventos mais esperados e 
tradicionais do setor agropecuário, a 
Tecnoshow Comigo chegou a sua 19ª 
edição, entre os dias 4 e 8 de abril, no 
Centro Tecnológico Comigo (CTC), em 
Rio Verde, município da Região Sudoeste 
de Goiás. A Emater esteve presente 
levando atendimento e exposição de 
produtos da agricultura familiar, assim 
como demonstração de tecnologias e 
palestras.

Após dois anos de interrupção 
em decorrência da pandemia, a feira 
realizada pela cooperativa Comigo deste 
ano teve o tema “Produtores alimentam 
cidades”. 

Com novidades, o estande da Emater 
demonstrou na prática o desenvolvimento 
do BRS Capiaçu, variedade de capim que 
tem sido intensamente demandada por 
pecuaristas devido ao seu alto potencial 
produtivo para a bovinocultura leiteira. 
A cultivar foi plantada cerca de três 
meses antes do evento, em um espaço de 

dez metros quadrados, onde foi possível 
verificar de perto seu desempenho. 

O presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, pontuou que a 
participação do órgão na Tecnoshow 
já é tradição. “Desde a primeira edição, 
o evento conta com nosso estande, em 
que são montadas diversas unidades 
demonstrativas de materiais genéticos 
e tecnologias aplicadas às condições 
produtivas do estado”, disse.

Tecnologias e pesquisa
O estande dispôs de uma área 

plantada com cultivares de capim, arroz e 
mandioca. Foram expostas cultivares de 
arroz de terras altas, cultivadas em áreas 
favorecidas pelo regime de chuvas ou sob 
sistema de irrigação por aspersão. Já as 
amostras de mandioca são provenientes 
da Estação Experimental da Emater em 
Porangatu, onde está sendo executada 
uma pesquisa para disponibilizar 
materiais da raiz mais bem adaptados 

para regiões secas, como o Norte e 
Nordeste Goiano.

O espaço contou ainda com 
exemplares de plantas pesquisadas 
na Estação Experimental Nativas do 
Cerrado e no Horto de Plantas Bioativas 
da Emater. O público conheceu de perto 
as mudas de pequi sem espinhos e demais 
variedades que foram disponibilizadas 
posteriormente aos produtores rurais de 
Goiás. Já as plantas do horto constituem 
espécies medicinais, aromáticas e 
condimentares, que são comercializadas 
a preços acessíveis pela Emater.

Outra tecnologia demonstrada veio 
direto do Complexo de Laboratórios da 
Agência. Foram as mudas produzidas 
por meio da cultura de tecidos, técnica 
utilizada para obtenção de materiais 
melhorados, com maior qualidade 
genética, mais resistentes e livres de 
doenças e pragas. A Emater já testou e 
estabeleceu protocolos para variedades 
de banana, abacaxi e orquídeas.
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Complexo de Inovação Rural

Reestruturação do Centrer 
garantiu desenvolvimento 

da agricultura familiar
Ambiente conta com biblioteca, unidades didáticas e alojamento, e é voltado para 

qualificação de produtores rurais e técnicos e extensionistas da Emater

Pensando no conforto e espaço 
adequado para desenvolvimento da 
agropecuária goiana, a reestruturação 
do Centro de Tecnologia e Capacitação 
(Centrer) da Emater foi inaugurada 
pelo Governo de Goiás no dia 17 de 
fevereiro. As obras foram retomadas 
em novembro de 2020, com 
investimento de R$ 3.795.799,31 
pela atual gestão. Os recursos são 
provenientes da antecipação de ativos 
remanescentes da liquidação da antiga 
Emater empresa.

“A estrutura é voltada para a 
qualificação dos produtores rurais e dos 
técnicos e extensionistas da Emater, 
permitindo que a Agência continue a 
escrever a sua história de capacitação 
e transformação do cenário econômico 
e produtivo de Goiás”, explica o 
presidente Pedro Leonardo Rezende. Fo
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O Centrer, durante toda a trajetória 
da Emater, se caracterizou como 
um projeto pioneiro de capacitação 
aos profissionais do agronegócio em 
Goiás. A nova configuração do prédio 
disponibiliza salas de aula, refeitório, 
área de convivência e uma biblioteca, 
que reúne mais de 20 mil volumes, entre 
livros, revistas, folhetos, dicionários, 
teses, mapas e apresentações em 
congressos.

Além disso, o local conta com 
um pavilhão de alojamentos. São 32 
apartamentos com três camas cada, 
totalizando 96 vagas para acomodar 
os participantes de cursos e oficinas 
intensivas. A estrutura de hotelaria 
também oferece dormitórios acessíveis, 
adaptados para pessoas com deficiência 
(PcD).

O governador Ronaldo Caiado 
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ressaltou a importância da Emater 
para a difusão de conhecimento e 
tecnologia no setor rural. “A base 
científica da Emater transformou 
o Brasil e o nosso querido Estado 
de Goiás como referência na 

agropecuária mundial. Em toda 
minha trajetória política eu tenho 
muito orgulho de ter defendido essa 
instituição que é, indiscutivelmente, 
a que mais desenvolveu e implantou 
tecnologia no campo”.

Biblioteca “Pedro Português”
Disponível a toda comunidade, 

a biblioteca do Centrer da Emater 
conta com acervo composto por itens 
relacionados à agropecuária goiana, além 
de espaço multimídia e sala de estudos. 
O espaço contém um acervo destinado 
a fomentar conhecimento e preservar 
a produção técnico-científica de Goiás 
nas áreas de agricultura e pecuária. 
Todo esse material, conforme explica a 
diretora de Gestão Integrada da Emater, 
Maria José del Peloso, é um repositório 
de documentos e publicações que 
também conta com a colaboração de 
outros órgãos estaduais.  “A biblioteca 
recebe publicações de outras entidades, 
assim como faz o que chamamos de 
‘Comunicação Bibliográfica’, colocando 
à disposição de outras bibliotecas as 
nossas publicações”, informa.

Sendo um repositório colaborativo, 
a Biblioteca “Pedro Português” conta 
com uma parte dedicada à memória 
técnica de algumas instituições 
públicas do Estado, em especial da 
Associação de Crédito e Assistência 
Rural do Estado de Goiás (Acar Goiás), 
da Emgopa (Empresa Goiana de 
Pesquisa Agropecuária) e da Agência 
Rural, contando a história da Emater. O 
espaço também possui área multimídia 
e espaço para coworking. Além disso, 
dispõe de uma sala de estudos com 
computadores, TV e mesas redondas.

Atualmente, o acervo da Biblioteca 
“Pedro Português” está sendo 
digitalizado e catalogado para 
disponibilização das obras tanto on-line 
quanto para liberação de empréstimos.

Complexo de laboratórios
Pilar das ações da Emater, a 

área de pesquisa também recebeu 
investimentos. Para o Complexo 
de Laboratórios, foram destinados 
R$ 4.590.054,50 para construção 
de quatro setores especializados de 

pesquisa agropecuária: Laboratório 
de Biotecnologia, Cultura de 
Tecidos e Biofábrica; Laboratório de 
Entomologia e Controle Biológico; 
Laboratório de Fitopatologia e 
Sementes; e Laboratório de Solos e 
Resíduos.
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Por meio de processo seletivo 
simplificado, a Emater contratou 57 
técnicos agrícolas, para cumprir carga 
de 40 horas semanais, espalhados em 
93 municípios goianos. A contratação 
teve o objetivo de ampliar o número 
de profissionais atuantes nas ações de 
apoio à agricultura familiar. 

O presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, explica que essa 
contratação veio para suprir o déficit 
de profissionais que atuam nas ações 
de apoio a agricultura familiar, já que a 
última contratação foi realizada há mais 
de três décadas. “A Emater tem atuação 
em todo o estado e a contratação de 
novos técnicos veio para potencializar 
o trabalho de assistência técnica e 
extensão rural junto aos produtores 
goianos. Com a chegada desses novos 
profissionais, a expectativa é conseguir 
beneficiar mais pessoas, aprimorando 
os serviços e políticas públicas 
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Equipe

Técnicos agrícolas são 
contratados para atuar 

em Goiás
Profissionais chegaram para agregar na execução dos trabalhos na Agência,  atendendo em 

todas as regiões

oferecidos, tendo como resultado a 
melhoria da renda e qualidade de 
vida de centenas de famílias rurais em 
Goiás”, afirma o presidente.

Capacitação

Para garantir a atuação de 
excelência, entre os dias 1º e 5 de 
novembro, a Emater ofereceu o Curso 
de Formação Inicial para Agentes 
de Ater da Agência. Realizado no 
Centro de Tecnologia e Capacitação 
(Centrer), o evento visou à integração 
e treinamento dos técnicos agrícolas 
recém-contratados por meio de 
processo seletivo simplificado do mês 
de maio.

Espalhados em todo o estado de 
Goiás, os novos técnicos conheceram 
as atividades e atribuições da Agência 
e puderam se familiar com a cultura 
da Emater. Os recém-contratados 
foram apresentados às diversas ações 
promovidas pela Emater, às políticas 
públicas do Governo de Goiás, além 
de outros assuntos relacionados ao 
dia-a-dia do trabalho realizado pelos 
técnicos.
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História

Galeria resgata e valoriza 
memória da instituição

Com mais de 1.000 fotos, ilustrações e 80 peças utilizadas por extensionistas e pesquisadores, 
a exposição apresenta história da Agência Goiana

A Emater inaugurou, no dia 6 
de junho, a galeria permanente da 
instituição. A exposição está no hall de 
entrada da sede da Emater e exibe, por 
meio de equipamentos e fotografias, a 
memória da instituição ao longo de seus 
63 anos.

A galeria foi organizada pela 
equipe da Comunicação Setorial da 
instituição e conta com 80 peças de 
uso de extensionistas e pesquisadores e 
milhares de fotos da rotina de trabalho 
dos servidores da Emater. Materiais de 
uso veterinário, microscópios, máquinas 
de escrever e medidor de umidade 
também fazem parte do acervo.

“Para compor a galeria, nós 
resgatamos materiais da Emater 
desde sua criação. É possível perceber 
a evolução da Agência por meio da 
exposição, que demonstra que somos 
uma instituição tradicional, mas que 
não paramos no tempo. A mostra 

reforça a atuação da Emater na história 
de Goiás, especialmente por se tratar de 
um estado com vocação agropecuária 
tão latente”, declara o presidente da 
agência, Pedro Leonardo Rezende.

Tradição histórica
Os registros fotográficos expostos 

documentam as atividades da Emater 
nas ações de fortalecimento da 
agricultura familiar desde os anos 1960. 
A instituição é pioneira em treinamentos 
voltados para mulheres do campo e na 
integração com as instituições voltadas 
para a educação infantil.

As fotos também trazem registros 
do Centro de Tecnologia e Capacitação 
(Centrer) da Emater, projeto precursor 
na qualificação de profissionais do 
agro em Goiás, com grande relevância 
no ambiente agrícola. “Resgatar as 
memórias do extensionismo goiano 
por meio da galeria da Emater é uma 

maneira de evidenciar o tradicionalismo 
da instituição, que se mantém atual 
mesmo após mais de seis décadas de 
atividades. O ambiente aproxima os 
servidores que ainda atuam na Agência 
e também apresenta às novas gerações 
a trajetória construída até aqui”, explica 
a chefe de Comunicação Setorial, Ana 
Flávia Marinho.

Galeria de presidentes
Compondo a galeria permanente, 

a Emater instalou, ainda, a Galeria de 
Presidentes. Criada em março de 1959, 
a Emater já contou com 22 presidentes 
nos seus 63 anos de existência.  “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.
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Cursos

Goiás Social capacitou 
quase cinco mil produtores

Aulas ofereceram qualificação técnica e garantiram inclusão produtiva em todas as 
regiões de Goiás

A Emater, em conjunto com a 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), a 
Secretaria da Retomada, a Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Seds) e o Sistema 
Faeg Senar, alcançou a entrega de 4.950 
certificados em cursos de capacitação 
oferecidos pelo programa Goiás Social.

Os cursos oferecidos são voltados à 
avicultura, olericultura, mandiocultura, 
piscicultura e apicultura. Além dos 
cursos, 4.195 beneficiários receberam 
investimentos para iniciar sua 
produção. Repassado por meio do 
cartão social, os valores são destinados 
às famílias inscritas no CadÚnico 
para que possam iniciar na atividade 
pela qual receberam a capacitação. 
Com o Goiás Social, foram inseridos quase 
R$ 7 milhões nos municípios, aplicados 
na implantação dos projetos econômicos. 
 
Força Tarefa

Segundo o coordenador do Goiás 
Social na Emater, Júlio César de Moraes, a 
instituição participou ativamente de todo 
o projeto. “Fizemos uma força tarefa junto 
à Seapa e às prefeituras para garantir a 
assistência técnica e acompanhamento 
dos projetos, além das capacitações e 
certificação dos participantes”, explica.
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Parceria

Emater, UFG e Grupo Adir 
firmaram acordo para 

melhoramento genético bovino
Com a união de esforços e compartilhamento de banco de dados, produtores familiares do 

Estado de Goiás terão acesso à tecnologia relacionada a bovinos adaptados ao Cerrado

A Emater, a Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e o Grupo Adir firmaram 
protocolo de intenções, no dia 30 de 
agosto, com o objetivo de avançar nas 
pesquisas de melhoramento genético 
bovino.

Com o pacto, a ideia é que as 
explorações rurais do Grupo Adir, bem 
como o banco de dados da propriedade, 
situada em Nova Crixás, sejam 
utilizados em projetos de pesquisa 
pecuária, agregando pesquisadores e 
extensionistas da UFG e da Emater, 
que serão responsáveis pela validação e 
difusão tecnológica. 

“O resultado principal que a gente 
espera alcançar é promover inclusão 
produtiva através da difusão de 
tecnologias. O objetivo é a conjunção 
de esforços, já que nossa missão é levar 

tecnologia aos produtores familiares. 
Esse é nosso dever enquanto instituição 
pública, especialmente porque nem 
sempre esse público é de interesse de 
multinacionais de tecnologia”, explicou 
o presidente da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende.

Paulo Leonel, diretor do Grupo Adir, 
destacou que a parceria é uma forma de 
retribuir os avanços conquistados. “Nós 
trabalhamos com bovinos adaptados às 
condições edafoclimáticas do Cerrado. 
Desta forma, conseguimos gerenciar 
uma produção de excelente qualidade 
com menor aporte de insumos. Para 
nós, essa situação já é realidade, mas 
gostaríamos de compartilhar para que 
outros produtores também tenham 
acesso”, destaca.

A reitora da UFG, Angelita 

Pereira, avaliou que o convênio 
vem ao encontro das atribuições da 
Universidade. “É um prazer fazer este 
convênio, que nos permite ter uma 
relação de forma mais efetiva com a 
sociedade”, frisa.

Esta é mais uma parceria 
formalizada entre Emater e UFG, 
desta vez com a participação do 
setor privado. “Entendemos que esse 
tipo de parceria só traz benefícios a 
todos os envolvidos, pois podemos 
aliar esforços em benefício do 
produtor rural, especialmente da 
agricultura familiar. A troca de 
experiências garante resultados 
mais significativos em menor tempo, 
impulsionando nosso agro, que já é 
tão representativo”, ressaltou Pedro 
Leonardo.
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A Emater e a Embrapa Cerrados 
lançaram, no dia 09 de novembro, seis 
novas variedades de pequi, sendo três 
com espinhos e três sem. A cerimônia 
de lançamento ocorreu no Centro de 
Tecnologia e Capacitação da Emater 
(Centrer), e reuniu autoridades, imprensa e 
produtores, que prestigiaram o evento tão 
esperado pelos goianos.

As seis cultivares são resultados de duas 
décadas e meia de pesquisa realizada em 
parceria pelas instituições para atender 
uma demanda dos produtores rurais. 
Os trabalhos 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.  

As seis cultivares de pequi lançadas 
foram registradas no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) em abril deste ano.

O presidente da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende, ressaltou a importância das 
pesquisas e lançamento das seis cultivares 
como agregador de renda nas propriedades 
rurais e na cadeia produtiva do turismo 
goiano, posicionando o Estado como 
protagonista no cultivo do fruto. Além de 
seu aspecto sustentável, por ser uma espécie 

nativa do Cerrado, pode ser 
utilizada na recuperação de 
pastagens degradadas.

“Celebramos essa 
importante entrega, fruto 
da parceria entre a Emater 
Goiás e a Embrapa Cerrados, 
que é histórica e tem sido 
essencial. Nós apresentamos 
essas tecnologias 
relacionadas ao pequi, mas 
temos ainda parceria para 
desenvolvimento, validação 
e difusão de várias outras 
culturas que chegam ao produtor rural”, 
disse Pedro Leonardo, destacando a 
importância da pesquisa pública.

Sobre a pesquisa
O trabalho de pesquisa sobre o pequi 

sem espinhos é uma parceria entre a Emater 
e a Embrapa Cerrados e 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.

As entidades parceiras visitavam as 
propriedades que cultivavam pequizeiros 
para tirar a raça da planta. Foi nesse 

processo que os pesquisadores tiveram 
acesso ao pequi sem espinhos, encontrado 
na natureza.

Como o trabalho de clonagem e 
enxertia já vinha sendo desenvolvido pelos 
pesquisadores, foram feitos vinte clones 
do pequizeiro que produzia os frutos sem 
espinhos. As mudas foram plantadas no 
banco de germoplasmas da Emater – que 
hoje possui mais de 1600 pequizeiros – e 
as plantas foram avaliadas durante anos, 
tornando possível multiplicar os pés e 
apurar a qualidade do fruto.

Agora, as mudas de plantas que 
produzem pequis sem espinhos e também 
pequis com espinhos, mas de qualidade 
ímpar, são entregues à sociedade, com as 
devidas instruções e informações para o 
correto manejo do material.

Pesquisa

Pequi sem espinhos chega 
ao mercado goiano

Lançamento de seis cultivares e de duas publicações marcou entrega de mais de duas 
décadas de pesquisa



 Jornal Emater  |  Goiânia,  31 de dezembro de 2022  15

Compliance

Emater é destaque
em governança e

transparência pública
Prêmios são reconhecimentos pela clareza de processos administrativos e respeito ao 

cidadão 
Em 2022, a Emater foi reconhecida 

diversas vezes pelo ótimo trabalho 
prestado à comunidade. Neste ano, 
a Agência alcançou 3° lugar do 
grupo 2 no ranking do Programa 
de Compliance Público do Poder 
Executivo de Goiás (PCP) e 
também atingiu nota máxima em 
transparência pública.

O ranking do PCP deste ano avaliou 
o nível de desempenho e esforço de 45 
órgãos e entidades do Poder Executivo 
do Estado de Goiás, de acordo com 
critérios de quatro eixos prioritários, 
sendo eles ética, transparência, 
responsabilização e gestão de riscos. 
A Emater alcançou o resultado devido 
ao bom desempenho na aplicação das 
metodologias em seus processos.

“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. Se consagrar como 
3° lugar é tão importante para nós 
quanto os resultados que conseguimos 
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alcançar com o programa”, destaca 
Pedro Leonardo Rezende, presidente 
da Emater. 

Além disso, a Agência também 
recebeu nota máxima no quesito 
transparência pública pelo Programa 
Goiás Mais Transparente, que avaliou 

a instituição com base em critérios 
como foco no cidadão e relevância 
das informações. Este resultado 
mostra que a Emater atingiu os 
níveis máximos de exigência em 
transparência no portal de Acesso à 
Informação da instituição.
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Social

Estado entrega 15 mil cestas 
básicas a comunidades 
afetadas pelas chuvas

Operação Nordeste Solidário, realizada pelo Governo de Goiás, leva donativos a regiões 
do Estado afetadas por fortes chuvas

A Emater participou de ações da 
Operação Nordeste Solidário, do 
Governo de Goiás, que distribuiu 15 mil 
cestas básicas à população das regiões 
afetadas pelas chuvas no estado no 
último final de semana.  Além das cestas, 
os moradores também receberam mais 
de 3 mil filtros de água e 205 kits de 
enxoval, entre outros donativos, como 
colchões e cobertores.

“Trabalhamos para antecipar 
problemas, dar o melhor atendimento 
à população e não sofrermos com 
as dificuldades que enfrentamos na 
passagem de 2021 para 2022”, explica 
o governador Ronaldo Caiado. O plano 
de contingência envolve áreas como 
infraestrutura, social e saúde. Neste 
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momento, entre a população atendida 
estão as comunidades quilombolas de 
Cavalcante, que correm maior risco de 
isolamento.

Além da Emater, foram mobilizadas 
equipes do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), Corpo de Bombeiros,   
Organização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social (Seds), 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa) 
e Agência Goiana de Regulação 
(AGR). Além disso, a Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes 
(Goinfra) atuou para garantir a 
manutenção e segurança das vias de 
acesso.

Previsão de chuvas
O Centro de Informações 

Meteorológicas e Hidrológicas de 
Goiás da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável apontou para ocorrência 
de chuvas acima da média nas regiões 
Centro, Norte e Nordeste de Goiás. 
Deve chover 700 milímetros na área 
que abrange 14 municípios, até o início 
de 2023, com risco de inundação e 
alagamento. São eles: Água Fria de 
Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, 
Formosa, Hidrolina e Itapaci. Além 
de Mimoso de Goiás, Niquelândia, 
Nova Roma, Pilar de Goiás, São João 
d’Aliança, São Luiz do Norte, Teresina 
de Goiás e Uruaçu.
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Ao oferecer crédito a juros baixos 
e prazos adequados à realidade do 
produtor rural, o Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO) se tornou 
uma ferramenta importante de apoio 
ao setor agropecuário. Nos últimos 
quatro anos, o FCO cumpriu sua 
missão primordial e foi além: ficou 
acessível para um maior número de 
empreendedores, sobretudo pequenos 
e médios. De 2019 a 2022, a foram 
aprovadas 3.266 cartas-consulta da 
linha Rural do FCO, o volume de 

financiamentos autorizados atingiu R$ 
4 bilhões e a estimativa de empregos 
diretos criados chegou a 8.440, 
beneficiando 192 municípios em todas 
as regiões de Goiás.

“Estamos levando igualdade de 
oportunidades para os pequenos e 
médios. Antes, o FCO ficava na mão 
de poucos em Goiás. Agora existe uma 
distribuição para ele chegar a todos. 
Se existe um crédito mais barato, 
todos devem ter acesso a ele”, explica 
o governador Ronaldo Caiado, que ao 

assumir o governo, em 2019, determinou 
a pulverização de recursos e a ampliação 
do foco nos pequenos produtores. 

Em 2022 foram deferidas 1.423 
cartas, com tíquete-médio de R$ 1,2 
milhão e estimativa de criação de 2.590 
empregos em 163 municípios. Neste 
caso, a distribuição dos recursos ficou 
77,41% para estabelecimentos rurais 
de mini, pequeno e pequeno-médio 
portes; 22,35% para médio e médio-
grande portes; e 0,24%, para grande 
porte.

De olho no futuro da produção, a Seapa propôs uma legislação 
específica para o fomento da produção de bioinsumos. Com a 
criação da Lei nº 21.005/2021, foi instituído o Programa Estadual 
de Bioinsumos, que deu segurança jurídica para a gradativa 
substituição de insumos químicos convencionais, muitas vezes 
importados e dolarizados, por insumos biológicos, mais econômicos 
e sustentáveis. Hoje, a legislação está sendo usada como referência 
para outros estados e, paralelo a isso, o Governo de Goiás está 
investindo na criação de biofábricas ligadas a instituições de ensino 
e pesquisa, com o objetivo de tornar o Estado o maior ecossistema 
de inovação em bioinsumos do Brasil.

FCO para agricultores familiares

Programa Estadual de Bioinsumos

A Emater iniciou os primeiros plan-
tios do programa Integra Zebu ainda no 
fim de dezembro de 2021. O projeto, que 
é uma parceria entre a instituição e a As-
sociação Brasileira de Criadores de Zebu 
(ABCZ), instalou três Unidades Demons-
trativas (UD) e uma Unidade de Referên-
cia Tecnológica (URT) em Goiás. Desse 
modo, foram escolhidas três proprieda-
des, situadas nos municípios de Firmi-
nópolis, Goiás e Mambaí, além da Esta-
ção Experimental da Emater em Araçu. 
 O objetivo do projeto é recuperar 
pastagens degradadas, por meio dos sis-
temas de Integração Lavoura e Pecuária 
(ILP) e Integração Lavoura, Pecuária e 
Floresta (ILPF), adotando o cultivo con-

sorciado, em sucessão ou em rotação, de 
forma que haja benefício mútuo para to-
das as atividades. Além de Goiás, já ade-
riram ao programa os Estados de Mi-
nas Gerais, Mato Grosso e Tocantins. 
 Os primeiros resultados do progra-
ma estão sendo apresentados com a reali-
zação de dias de campo em cada unidade. 
Na UD Goiás, os técnicos da Emater opta-
ram pela implementação do sistema de in-
tegração Pecuária-Floresta (IPF), na qual o 
componente florestal escolhido foi o baru, 
uma planta nativa do Cerrado. Além disso, 
além da integração de sistemas de produ-
ção, também foram realizados trabalhos 
de melhoramento genético bovino com ra-
ças zebuínas, utilizando a técnica de Inse-

minação Artificial em Tempo Fixo (IATF). 
 A URT, implantada na Estação Ex-
perimental da Emater em Araçu, serviu 
como modelo físico dos sistemas de ILP 
e ILPF para demonstrar aos pecuaristas 
goianos como aplicar em suas proprieda-
des as técnicas ali utilizadas. O objetivo foi 
garantir a formação de agentes multipli-
cadores que propaguem a produção agrí-
cola integradas de maneira inovadora e 
sustentável. Os resultados das UDs de Fir-
minópolis e Mambaí estão previstos para 
serem apresentados ainda em 2023.

Integra Zebu apresentou resultados 
positivos para recuperação de pastagens 
por meio de sistemas integrados  

NOTASNOTAS
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Implementado pela Emater em 2019, o programa Gestão Por Resultados (GPR) tem sido 
ferramenta importante na administração das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater).

A GPR gratifica a cada quadrimestre os técnicos efetivos com maior pontuação em 
produtividade de cada uma das 12 Unidades Regionais da Emater. As pontuações são 
avaliadas de acordo com os programas e atividades prioritárias definidos anualmente pela 
Agência.

Conheça os técnicos que apresentaram maior pontuação 
no ano de 2022:
 

GESTÃO POR RESULTADOS

2022/1

1. Rosângela Alves (Regional Planalto)

 2. José Wilson Moreira (Regional vale do São Patrício)

    3. Roberto Moreira Carvalhaes (Regional Rio Paranaíba)

    4. José Pereira Lima (Regional Estrada de Ferro)

    5. Joaquim Roberto L. Teixeira (Regional Rio Vermelho)

    6. Welliton José de Sousa (Regional Caiapó)

    7. Elder Rodrigues Moreira (Regional Sul)

    8. Divino Rezende Nunes (Regional Serra da Mesa)

    9. Maria José Chaves Gomes (Regional Rio das Antas)

    10. Maria Luiza da Silva (Regional Rio dos Bois)

    11. Marcos César Ribeiro (Regional Sudoeste)

    12. Wedson Barbosa (Regional Vale do Paranã)

2022/2

 1. Welliton José de Sousa (Regional Caiapó)

    2. Maria Luiza da Silva (Regional Rio dos Bois)

    3. Roberto Moreira Carvalhaes (Regional Rio Paranaíba)

    4. Joaquim Roberto Lino Teixeira (Regional Rio Vermelho)

    5. Divino Rezende Nunes (Regional Serra da Mesa)

    6. Marcos César Freire(Regional Sudoeste)

    7. Elder Rodrigues Moreira (Regional Sul)

    8. José Uilson Moreira (Regional Vale do São Patrício)

    9. Zilene do Nascimento Araújo (Regional Planalto)

    10. Marcelo Naves Cocota (Regional Estrada de Ferro)

    11. Dulce Pereira Primo (Regional Rio das Antas)

    12. Milton Ferreira dos Santos (Regional Vale do Paranã)

2022/3
 1. Welliton José de Sousa (Regional Caiapó)

    2. Marcelo Naves Cocota (Regional Estrada de Ferro)

    3. Rosângela Alves (Regional Planalto)

    4. Dulce Pereira Primo (Regional Rio das Antas)

    5. Maria Luiza da Silva (Regional Rio dos Bois)

    6. Jesus Olacir Fernandes (Regional Rio Paranaíba)

    7. Darminda Maria da Silva Curado Domingos 

(Regional Rio Vermelho)

    8. Masolene Sales Dias (Regional Serra da Mesa)

    9. José Maria Lemos dos Santos (Regional Sudoeste)

    10. Elder Rodrigues Moreira (Regional Sul)

    11. Milton Ferreira dos Santos (Regional Vale do Paranã)

    12. José Uilson Moreira (Regional Vale do São Patrício
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Implementado pela Emater em 2019, o programa Gestão Por Resultados (GPR) tem sido 
ferramenta importante na administração das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater).

A GPR gratifica a cada quadrimestre os técnicos efetivos com maior pontuação em 
produtividade de cada uma das 12 Unidades Regionais da Emater. As pontuações são 
avaliadas de acordo com os programas e atividades prioritárias definidos anualmente pela 
Agência.

Conheça os técnicos que apresentaram maior pontuação 
no ano de 2022:
 

GESTÃO POR RESULTADOS

2022/1

1. Rosângela Alves (Regional Planalto)

 2. José Wilson Moreira (Regional vale do São Patrício)

    3. Roberto Moreira Carvalhaes (Regional Rio Paranaíba)

    4. José Pereira Lima (Regional Estrada de Ferro)

    5. Joaquim Roberto L. Teixeira (Regional Rio Vermelho)

    6. Welliton José de Sousa (Regional Caiapó)

    7. Elder Rodrigues Moreira (Regional Sul)

    8. Divino Rezende Nunes (Regional Serra da Mesa)

    9. Maria José Chaves Gomes (Regional Rio das Antas)

    10. Maria Luiza da Silva (Regional Rio dos Bois)

    11. Marcos César Ribeiro (Regional Sudoeste)

    12. Wedson Barbosa (Regional Vale do Paranã)

2022/2

 1. Welliton José de Sousa (Regional Caiapó)

    2. Maria Luiza da Silva (Regional Rio dos Bois)

    3. Roberto Moreira Carvalhaes (Regional Rio Paranaíba)
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    5. Divino Rezende Nunes (Regional Serra da Mesa)

    6. Marcos César Freire(Regional Sudoeste)

    7. Elder Rodrigues Moreira (Regional Sul)

    8. José Uilson Moreira (Regional Vale do São Patrício)

    9. Zilene do Nascimento Araújo (Regional Planalto)

    10. Marcelo Naves Cocota (Regional Estrada de Ferro)

    11. Dulce Pereira Primo (Regional Rio das Antas)
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RECONHECIMENTOS
Ao longo do ano, os servidores da Emater 
foram reconhecidos pelos bons trabalhos 
desenvolvidos aqui. Confira!

Presidente da Emater toma posse
no Conselho de Administração da Anater
O presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende, foi empossado no cargo 
de membro titular do Conselho de Administração da Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (CDA/Anater). O nome do presidente 
goiano foi indicado pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado de 
Agricultura (Conseagri) e validado pelo ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Marcos Montes Cordeiro. Pedro Leonardo cumprirá dois 
anos de mandato, período que pode ser prorrogado por mais dois anos.

Zootecnistas mais influentes do Brasil 
Em dezembro, o presidente Pedro Leonardo Rezende foi anunciado pela 
Associação Brasileira de Zooecnistas (ABZ) como um dos zootecnistas 
mais influentes de 2022. Formado pela Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás (PUC Goiás), Pedro é especializado em produção animal pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG) e mestre e doutor em ciência 
animal também pela UFG. Servidor efetivo da Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária (Agrodefesa), foi intitulado presidente da Emater 
no ano de 2019, onde permanece atualmente.

Medalha Pedro Ludovico Teixeira
Além de ser reconhecido como zootecnista influente, o presidente Pedro 
Leonardo Rezende recebeu a Medalha Pedro Ludovico Teixeira, por 
propositura do deputado Virmondes Cruvinel. A honraria foi destinada 
às personalidades do setor produtivo de Goiás.

Alego homenageia engenheiros agrônomos
Três engenheiros agrônomos da Emater receberam 
homenagens pelo Dia do Engenheiro Agrônomo no Plenário 
Rezende, do Palácio Maguito Vilela, sede da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego). Maria José del Peloso, 
diretora de Gestão Integrada da Emater; Elainy Botelho, 
pesquisadora da Agência; e Marcos Alves da Silva, gerente 
da Estação Experimental Nativas do Cerrado, receberam 
Certificado de Mérito Legislativo como reconhecimento 
pelos serviços prestados ao estado de Goiás. A homenagem 
foi proposta pelo deputado estadual Virmondes Cruvinel.

Homenagem pelo cuidado ambiental
Em Sessão Especial em Homenagem aos Ambientalistas, o engenheiro florestal Leo Lince do Carmo Almeida e a 
engenheira agrônoma Luciene Ribeiro da Silva receberam diploma de Honra ao Mérito em reconhecimento aos 
movimentos ecológico, político e social que buscam cuidar do meio ambiente, em prol da sustentabilidade e de 
uma economia verde, assegurando a sobrevivência das gerações futuras através de fontes de energias renováveis 
limpas. Os servidores foram destaque especialmente pelas ações no Projeto Ser Natureza, idealizado pelo MPGO.

RECONHECIMENTOS
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Extensionista Destaque 2022
Em cerimônia solene na Câmara dos 
Deputados no dia 1º de dezembro, o 
coordenador da Regional Sudoeste da Emater, 
José Luiz Pereira Lopes, recebeu o prêmio 
de Extensionista Destaque 2022, pelos 
relevantes serviços prestados, em especial 
à agricultura familiar goiana. A premiação 
foi iniciativa da Frente Parlamentar de 
Assistência Técnica e Extensão Rural da 
Anater, em homenagem aos 74 anos da 
extensão rural brasileira

Por iniciativa do presidente da 
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), 
deputado Lissauer Vieira (PSD), 
ocorreu sessão solene extraordinária 
em homenagem aos parceiros do Alego 
Ativa, que prestaram serviço durante 
todo o período em que o programa 
foi realizado em diversos municípios 
goianos. Os homenageados foram 
condecorados com o Certificado do 
Mérito Legislativo. O diretor de Ater, 
Antelmo Teixeira Alves, e o assistente 
administrativo Denis de Almeida Silva, 
da Emater, foram enaltecidos durante a 
cerimônia.

Condecoração a analistas governamentais
A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) 
realizou sessão solene extraordinária para condecoração 
de analistas governamentais de destaque em 2022. O 
evento, proposto por Bruno Peixoto (UB), ocorreu no 
plenário Iris Rezende do Palácio Maguito Vilela. A chefe 
de Comunicação Setorial da Emater, Ana Flávia Marinho, 
recebeu certificado pela atuação no cargo ao qual foi 
nomeada. Ana Flávia é analista efetiva da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG).

Personalidades destaque 
O diretor de Pesquisa Agropecuária da Emater, João Asmar 
Júnior, foi considerado como uma personalidade destaque 
do município de Anápolis e, por isso, recebeu um certificado 
de honra ao mérito por seu desempenho profissional, 
dedicação e esforços. 

Parceiros da Alego Ativa
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Emater em 
números 
Veja alguns dos números
que foram destaque no ano. 

6c u l t i v a r e s
r e g i s t r a d a s

2.598f o i  o  n ú m e r o  d e
p a r t i c i p a n t e s  d o

G o i á s  S o c i a l

Foram lançadas
as variedades: 

GOBRS 201 (com espinhos)

GOBRS 202 (com espinhos)

GOBRS 203 (com espinhos)

GOBRS 101 (sem espinhos)

GOBRS 102 (sem espinhos)

GOBRS 103 (sem espinhos)

Desde o início do programa, em 2021, a 
Emater ofereceu capacitações e 
assessoramento técnico em avicultura, 
horticultura, apicultura e psicultura a 4.950 
produtores e, junto ao Governo de Goiás, 
injetou quase R$7 milhões nos municípios 
por meio do crédito social

600 MIL
Foram produzidos 600 mil kg de 

sementes de milho Emgopa 501 e 
AL Bandeirante e disponibilizados 

7 mil sacos para a população

q u i l o g r a m a s
d e  s e m e n t e s

770 d i v u l g a ç õ e s
e s p o n t â n e a s

Neste ano, por meio do trabalho da Comunicação 
Setorial, alcançamos 770 divulgações espontâneas do 
trabalho da Emater na mídia tradicional e especializada, 
incluindo inserções de nível nacional

7 
58.575a t e n d i m e n t o s  

    r e a l i z a d o s
Apenas neste ano, os extensionistas alocados nos mais de 
200 escritórios locais espalhados em todo o estado de Goiás 
realizaram 58.575 atendimentos relacionados à assistência 
técnica e extensão rural e eventos de multiplicação de 
tecnologia com mais de 30 mil participantes.

p u b l i c a ç õ e s
t é c n i c a s  n a
b i b l i o t e c a
v i r t u a l

Em 2022, a Biblioteca Virtual foi retomada e foram lançadas 7 publicações 
técnicas tratando, entre outros, da jabuticabeira, do pequizeiro e da produção 
de mudas de plantas bioativas.
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OS POSTS 
Quer saber quais foram as 
postagens mais engajadas 
deste ano de 2022 nas 
redes sociais da Emater?

@ematergoias

BRS Capiaçu

#campo

#AquiTemEmater

@ematergoias

#raiz

@ematergoias @ematergoias

@ematergoias

Documento

@ematergoias

Pecuária

@ematergoias

LinkedIn

@ematergoias

hackathon

@ematergoias

Visita técnica

@ematergoias

Pequi

@ematergoias

Cerrado Agricultura

@ematergoias @ematergoias

Conheça nossa mascote

@ematergoias

Meio ambiente

@ematergoias
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Que sigamos em busca de realizar nossos sonhos e 
alcançar nossas metas com uma dose extra de 

motivação e vontade de ser feliz! 

Obrigado por estar com a Emater durante este ano e 
que em 2023 possamos fortalecer ainda mais nossos 

laços e ampliar nossa parceria!

Desejamos um próspero Ano Novo!

FELIZ
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