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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

Nota em Destaque

Álvaro Gonçalves
Engenheiro Agrônomo da Emater

Foi destaque nesta semana! Melhoramento genético 
de bovinos é tema 
de novo episódio do 
Trabalho de Campo

Em entrevista ao podcast da Emater, a assessora 
técnica Ana Kássia Oliveira explica como é possível 
melhorar o rebanho goiano de forma acessível#Pesquisa

Mín. 18o • Max. 30o

Probabilidade 
de chuvas e 

tempestades isoladas
JORNAL EMATER

EDIÇÃO SEMANAL • NOTÍCIAS DA AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA

Saiu na mídia

Pedro Leonardo, 
presidente da Emater, 
participou do Jornal 
Brasil Central sobre 
o potencial da 
fruticultura em Goiás

Integra Zebu apresenta resultados 
de sistema de integração na Unidade 

Demonstrativa de Firminópolis

w w w . e m a t e r . g o . g o v . b r

A cultura 
agroecológica é vista 
como uma forma de 
manter a agricultura 
familiar fortalecida, já 
que valoriza diferentes 
tipos de cultivo. 

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

Página 08

Agroecologia é opção para 
cultivo sustentável
Plantações agroecológicas são vantajosas para 
crescimento econômico, preservação do meio 
ambiente e desenvolvimento social

#CampodeSaber

https://www.youtube.com/watch?v=SFcUgszJ57I
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Rodovia R2 Lote AR-3 Área do 
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Telefone: (62) 3201-2322
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Mais que legislação, uma ferramenta 
de defesa da vida no trânsito. Assim 
pode ser definido o Código Brasileiro 
de Trânsito que comemorou 25 anos 
de vigor no domingo (22/01). Nesse 
período, avançou em diversos pontos, 
tornando mais rígida a fiscalização de 
casos como o uso do celular ao volante, 
a combinação de álcool e direção, a 
obrigatoriedade do uso da cadeirinha e 
a rigidez na cobrança o uso do cinto de 
segurança.

Há 30 anos, o comum era não usar 
o cinto de segurança. A legislação 
aliada à fiscalização fizeram o uso do 
dispositivo tornar-se um hábito. O 
Departamento Estadual de Trânsito 
tem intensificado as ações educativas 
no sentido de sensibilizar condutores 
sobre a importância do uso do cinto 
de segurança, especialmente no banco 
de traseiro. Levantamentos nacionais 
apontam que o cinto de segurança 
é responsável por reduzir em 45% o 
risco de morte de quem está no banco 
da frente, e em 75% de quem está no 
banco de trás.

Apesar de ver exemplos diários de 
vidas que poderiam ser salvas com o 
simples uso correto do dispositivo, 
grande parte da população o ignora. 

O mesmo acontece com o uso da 
“cadeirinha”. Sua importância é tanta, 
que o CTB tornou obrigatório seu 
uso até os 10 anos. No Estado, em 
2022, mais de 6 mil condutores foram 
flagrados transportando crianças sem 
observar o código.

Outro avanço significativo foi a 
instituição da Lei Seca, em 2008. Ela 
penaliza multa no valor de R$ 2.934,70 
e a suspensão do direito de dirigir por 
12 meses, o condutor que dirige após a 
ingestão de bebida alcoólica. Em 2016, 
ficou ainda mais severa com introdução 
do artigo 165-A que equipara a recusa 
do teste do bafômetro à infração de 
dirigir sobre a influência de álcool ou 
outras substâncias psicoativas.

No ano passado, 11.825 condutores 
foram flagrados pela Lei Seca em 
Goiás, em ações fiscalizadoras como a 
da Balada Responsável. Desses, 8.818 
recusaram o etilômetro. Ou seja, teriam 
ficado impunes se a lei não tivesse sido 
alterada e se os órgãos autuadores 
não estivessem atentos. O rigor e, 
principalmente, o cumprimento da 
legislação ajudam a prevenir acidentes 
de trânsito e a salvar vidas.

A atualização recente do CTB 
também foi a que mais se destacou aos 

olhos do cidadão e dividiu a opinião 
de especialistas. A reforma de 2021 
entendeu que a validade da CNH é 
inversamente proporcional à idade do 
condutor. Com isso, condutores com 
até 49 anos de idade terão a carteira 
válida por 10 anos, enquanto motoristas 
entre 50 e 69 anos terão de renovar a 
CNH a cada 5 anos. Já os condutores 
com 70 anos ou mais precisarão fazer a 
renovação a cada três anos.

O ‘novo CTB’ aumentou a tolerância 
para pontuação de condutores 
infratores.  O limite subiu de 20 para 
40, no caso de motoristas profissionais 
e de quem não cometer nenhuma 
infração gravíssima em 12 meses. Esse 
afrouxamento divide especialistas, pois 
o temor é que, sem o receio de ter o 
direito de dirigir suspenso, condutores 
cometam cada vez mais infrações.

O Governo de Goiás sempre 
defendeu a educação como o mais forte 
pilar da construção de um trânsito 
mais seguro. Assim, o Detran-GO 
tem intensificado as ações educativas 
buscando sensibilizar condutores 
sobre a importância do respeito à 
legislação não só para não ser punido, 
principalmente para que “no trânsito, 
escolham a vida”.

CTB: 25 anos de 
defesa da vida 
no trânsito 

Artigo

Eduardo Machado
Presidente do Detran Goiás

https://www.facebook.com/ematergoias/
https://www.youtube.com/ematergoias/
https://www.instagram.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
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Agrodefesa 
amplia Plano 
para Influenza 
Aviária e doença 
de Newcastle

Sanidade
Saneago seleciona 
propriedades rurais 
para doação de 
biossólido

Subsídio

Em nova etapa sanitária, os veterinários da Agência 
vão coletar material biológico de aves de subsistência 
em regiões com rotas de aves migratórias que podem 
transmitir essas doenças

A Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa), por meio 
da Gerência de Sanidade Animal, 
implementa a partir de agora e até 
o mês de abril uma nova etapa do 
Plano de Vigilância Sanitária para 
Influenza Aviária (IA) e doença de 
Newcastle (DNC), com a realização 
de estudo soroepidemiológico em 
aves domésticas de subsistência. A 
meta é averiguar a ausência dessas 
doenças nos plantéis, implementar 
medidas preventivas com enfoque 
na educação sanitária de produtores 
para notificação de doenças avícolas.

Na primeira etapa de trabalho, 
realizada nos últimos meses de 
2022, os médicos veterinários da 
Agrodefesa fizeram o inquérito 
soroepidemiológico no âmbito da 
avicultura industrial nos segmentos 
de reprodução, corte e postura, com 
coleta de mais de 4,3 mil amostras 

biológicas de aves. O relatório está em 
fase final de elaboração. Nesta segunda 
etapa, as investigações serão sobre 
aves domésticas, principalmente 
em regiões localizadas em rotas de 
aves migratórias, que podem ser 
transmissoras da Influência Aviária e 
da Newcastle.

Essas aves podem apresentar 
infecção sem adoecer ou, muitas 
vezes, se recuperam e continuam 
como reservatórios dos vírus e 
carregando por longas distâncias 
no trajeto das rotas de migração. As 
principais espécies de aves silvestres 
com potencial para transmitir os vírus 
são as aquáticas migratórias. Por 
isso é fundamental que mortalidade 
anormal de aves domésticas seja 
notificada às autoridades veterinárias, 
para adoção das medidas sanitárias 
necessárias. (Comunicação Setorial 
da Agrodefesa)

A Saneago está selecionando 
propriedades rurais interessadas em 
receber doações do lodo de esgoto tratado 
(biossólido), utilizado como condicionador 
de solo, nos municípios de Itumbiara, 
Morrinhos, Quirinópolis, Santo Antônio 
do Descoberto, São Luís de Montes Belos e 
Valparaíso de Goiás.

Para receber a doação, o proprietário 
rural deve encaminhar um e-mail ao 
endereço eletrônico p-ggr@saneago.com.
br, acompanhado de formulário preenchido. 
O prazo para manifestação de interesse é 
até o dia 10 de fevereiro de 2023. Após o 
cadastro do produtor rural interessado, 
conforme critérios estabelecidos em 
Instrução Normativa, a Saneago entrará em 
contato com os aptos a serem beneficiados 
pelo programa. Então, será realizada visita 
técnica na propriedade e elaborado projeto 
agronômico para aplicação. O formulário 
de cadastro e a Instrução Normativa estão 
disponíveis no site da Saneago.

Biossólido
O lodo de esgoto é rico em matéria 

orgânica e em nutrientes e, após passar 
por tratamento adequado, passa a ser 
chamado de biossólido. Esse material serve 
como condicionador de solo e é capaz de 
recuperar sua fertilidade. Trata-se de uma 
alternativa sustentável de destinação dos 
resíduos, podendo beneficiar áreas rurais e 
urbanas que precisam de recuperação. 

A utilização do biossólido é apropriada 
para culturas como soja, milho, trigo, 
pastagem e para reflorestamento. Sua 
utilização não é indicada apenas para 
hortaliças ou outras culturas cujas partes 
comestíveis têm contato direto com o solo. 
(Comunicação da  Saneago)
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Pesquisa

Melhoramento 
genético de bovinos é 
tema de novo episódio 
do Trabalho de Campo
Em entrevista ao podcast da Emater, a assessora técnica Ana Kassia Oliveira explica como 
é possível melhorar o rebanho goiano de forma acessível

Está no ar o 2º episódio do Trabalho de 
Campo, podcast produzido pela Comuni-
cação Setorial da Emater, com o objetivo 
de apresentar e discutir assuntos que in-
teressam à agricultura familiar e as mais 
diversas áreas que compõem o agro goia-
no. No novo episódio, o tema é o melhora-
mento genético de bovinos em Goiás.

Em todo o Brasil, a evolução genética 

das raças criadas em solo nacional utiliza 
técnicas históricas, que são provadas pela 
atuação de produtores rurais e profissio-
nais especializados e qualificados ao redor 
de todo o mundo. 

Por meio do trabalho de pesquisa, as 
melhores características genéticas de bo-
vinos são aperfeiçoadas com o cruzamen-
to entre as raças, garantindo ganhos em 

rusticidade, resistência a doenças e para-
sitas, desempenho, eficiência e qualidade. 

No segundo episódio do Trabalho de 
Campo, a assessora técnica da Emater 
Ana Kassia de Oliveira, que é zootecnista e 
mestra em Ciência Animal, explica como o 
trabalho de melhoramento genético pode 
ser realizado e ainda como, em parceria 
com a Associação Brasileira de Criadores 

https://www.emater.go.gov.br/wp/melhoramento-genetico-de-bovinos-e-tema-de-novo-episodio-do-trabalho-de-campo/
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de Zebu (ABCZ), a Emater tem atuado 
para tornar o processo mais acessível.

Desde 2017, Emater e ABCZ atuam 
juntas por meio do Programa de Melho-
ramento Genético do Rebanho Bovino 
Brasileiro, o Pró-Genética, realizando 
feiras e leilões em diversos municípios 
goianos. Um trabalho que fortalece tam-

bém as cadeias produtivas de carne e lei-
te em Goiás.

Saiba mais com o novo episódio do 
Trabalho de Campo: o encontro entre 
o que fazemos para o campo e o que o 
campo faz por todos nós. Disponível no 
Spotify.

O Trabalho de Campo é um produto 

da Comunicação Setorial da Emater. A 
coordenação, o roteiro e a apresentação 
são do jornalista Brunno Falcão, a pro-
dução é da estagiária Geovanna Pires, a 
edição de áudio é da estagiária Heloisa 
Sousa, a arte é de Marcos Paulo Ferreira 
e a edição geral é da jornalista Ana Flá-
via Marinho.
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https://open.spotify.com/episode/5rW5SJaZhsVYW8fSRHqIKp?si=15bf36e346d044fe
https://open.spotify.com/episode/5rW5SJaZhsVYW8fSRHqIKp?si=15bf36e346d044fe
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No episódio de hoje do Campo de 
Saber, série de webinários da Emater, 
o engenheiro agrônomo da Agência, 
Álvaro Rodrigues, falou um pouco sobre 
agroecologia, um modelo de agricultura 
alternativa que tem como base a integração 
e aplicação de conceitos ecológicos e 
sustentáveis na produção de alimentos.

De acordo com a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), esse modelo ajuda 
no apoio à produção de alimentos e à 
segurança alimentar, ao mesmo tempo em 
que restaura os serviços ecossistêmicos e 
a biodiversidade, que são essenciais para 
a agricultura sustentável.

Conforme destacado por Álvaro, 
anualmente, são usados no mundo 
todo aproximadamente 2,5 milhões de 
toneladas de agrotóxicos. O Brasil é um dos 
maiores consumidores destes produtos, 
com uso superior a 300 mil toneladas. 
Mas, segundo o palestrante, a utilização 
de agrotóxicos pode ser vantajosa para 
a produção, porém desvantajosa para 
o meio ambiente. “A pulverização, para 

além da lavoura em si, atinge matas e 
contamina a água, fugindo um pouco de 
sua principal função – controlar possíveis 
pragas ou doenças”, explica.

Durante a live, o agrônomo explicou 
qual a diferença entre agricultura orgânica 
e agroecologia: a primeira dá ênfase para 
um plantio mais saudável, sem a utilização 
de agrotóxicos; já o cultivo agroecológico 
opta pela diversificação de plantações, 
respeitando o perfil biológico de cada solo 
e bioma.

“A cultura agroecológica é vista como 
uma forma de manter a agricultura 
familiar fortalecida, já que valoriza 
diferentes tipos de cultivo. Desta forma, 
além de garantir um meio ambiente mais 
saudável, oferece também diversidade de 
alimentos e produtos naturais”, destaca 
Álvaro.

Também foram destacadas algumas 
vantagens da adoção da agroecologia na 
produção agrícola. A primeira delas é a 
produção sustentável, sistema em que a 
terra é trabalhada de modo a permanecer 
sempre produtiva e não gerar o seu esgo-

tamento. Outra vantagem é que o cultivo 
agroecológico é a promoção de boas con-
dições de trabalho ao produtor rural, uma 
vez que não há manuseio de substâncias 
químicas maléficas à saúde das plantas, 
dos animais e das pessoas.

Esse sistema também promove 
a manutenção da biodiversidade e 
estabilidade natural dos ecossistemas, 
além de evitar o uso de agroquímicos. 
Por fim, a agroecologia não faz uso de 
sementes transgênicas, uma vez que estas 
podem provocar a perda da biodiversidade 
do sistema.

Para saber mais sobre a agroecologia 
e a importância de se adotar esse modelo 
de produção, assista ao vídeo completo no 
canal da Emater no YouTube.

Campo de Saber

Agroecologia é opção 
para cultivo sustentável
Plantações agroecológicas são vantajosas para crescimento econômico, preservação do 
meio ambiente e desenvolvimento social

https://www.youtube.com/watch?v=SFcUgszJ57I&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.emater.go.gov.br%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SFcUgszJ57I
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A primeira reunião do ano da 
Câmara Deliberativa do Conselho de 
Desenvolvimento do Estado (CDE), 
nesta quinta-feira (26/1), terminou com 
a aprovação de 99 cartas-consulta para 
a linha Rural do Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO). Os projetos 
aprovados poderão captar R$ 160,2 
milhões em financiamentos junto aos 
agentes de crédito autorizados. Eles 
terão de oferecer uma contrapartida de 
R$ 27,5 milhões, totalizando R$ 187,7 
milhões em investimentos destinados a 
estabelecimentos rurais localizados em 
55 municípios goianos.

O CDE/FCO distribuiu os recursos 
da seguinte forma: 36,78% para 
estabelecimentos de mini e pequeno portes; 
35,74% para estabelecimentos de pequeno-
médio portes; 23,14% para médio porte; e 
4,34% para grande porte. A previsão é que os 
novos investimentos criem 188 empregos 
diretos no setor agropecuário goiano. 
“O ano mudou, mas a diretriz de trabalho 
segue a mesma, facilitando acesso para 
pequenos e médios produtores, como 
sempre defendeu o governador Ronaldo 
Caiado. Mais de 95% dos recursos foram 
destinados a estes dois grupos, que são 
os que mais precisam da ajuda do Poder 

Público”, declarou o secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça.

Os financiamentos poderão ser 
utilizados para aquisição de máquinas e 
implementos, matrizes e reprodutores, 
aviários, sistemas fotovoltaicos, correção 
de solo, benfeitorias, pastagens, sistemas 
de irrigação e outros itens. Conforme 
a descrição dos projetos, as atividades 
contempladas serão: produção de grãos 
(soja e milho), bovinocultura de corte, 
avicultura, suinocultura, bovinocultura de 
leite e produção de capim. (Comunicação 
Setorial da Seapa)

FCO

Aprovados R$ 160,2 milhões 
em financiamentos para o 
setor rural em Goiás 
Câmara Deliberativa aprova 99 cartas-consulta. Previsão é criar 188 empregos diretos no 
campo goiano 
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A Emater, em parceria com a 
Associação Brasileira de Criadores 
de Zebu (ABCZ), realiza, no dia 27 de 
janeiro, um dia de campo na Unidade 
Demonstrativa (UD) de Firminópolis 
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.

A cidade de Firminópolis é sede de 
uma das quatro unidades demonstrativas 
do programa. Proprietário da Fazenda 
Pai Filipe, o produtor Aníbal Vieira 
recebeu orientações e assistência do 
zootecnista da Emater, Alexandre Alves. 
Na propriedade, foi aplicado o sistema 
de integração lavoura-pecuária (ILP) 
em uma área de pasto rotacionado.

“A integração lavoura-pecuária é um 
sistema em que é feito um consórcio entre 
uma cultura e uma forrageira, sendo que 
esta forrageira serve tanto para melhorias 
na camada de matéria orgânica do 

solo, como também para alimentação 
dos animais”, explica Alexandre Alves. 
Sendo assim, o sistema ILP pode ser 
aplicado tanto em pequenas, médias e 
grandes áreas, além de oferecer algumas 
vantagens aos produtores, como sempre 
fazer o uso da terra.

“Após o produtor retirar a cultura 
para silagem, ele planta o capim e o 
reserva para depois usar ele no pastejo, 
fazer a engorda, na produção de leite e/
ou fazer a recria. Depois da utilização 

do capim durante o período da safra, é 
possível fazer novamente, a sucessão de 
uma cultura e inseri-lo mais uma vez”, 
explica Antelmo Teixeira, diretor de 
Assistência Técnica e Extensão Rural da 
Emater.

O dia de campo contará com duas 
estações para a apresentação das técnicas 
do Integra Zebu na UD Firminópolis: 
uma voltada para o sistema ILP e outra 
para as vantagens de sua implementação 
na produção leiteira.

Integra Zebu

Programa apresenta 
resultados de sistema 
de integração em 
Firminópolis
Projeto visa a recuperação de pastagens através da utilização de sistemas integrados
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Confira algumas fotos do evento!
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TEMPO EM GOIÁS 

No fim de semana, a combinação calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade em Goiás. Com isso, há 
previsão de pancadas de chuvas que podem vir fortes, 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 (28/01)

DOMINGO (29/01)
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Saiu na Mídia

https://www.aredacao.com.br/noticias/180897/agricultores-familiares-de-goiandira-formam-entidade-representativa
https://www.aredacao.com.br/noticias/180897/agricultores-familiares-de-goiandira-formam-entidade-representativa
https://www.canalrural.com.br/brasilia/sudoeste-goiano-deve-se-tornar-referencia-em-fruticultura/#:~:text=O%20primeiro%20polo%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o,movimentar%20a%20economia%20da%20regi%C3%A3o
https://www.canalrural.com.br/brasilia/sudoeste-goiano-deve-se-tornar-referencia-em-fruticultura/#:~:text=O%20primeiro%20polo%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o,movimentar%20a%20economia%20da%20regi%C3%A3o
https://youtu.be/achymi6wdS8?t=2403
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Representando o governador Ronaldo 
Caiado, o vice-governador Daniel Vilela 
abriu oficialmente na última quarta-
feira (25) o 15º Encontro Nacional de 
Muladeiros, realizado em Iporá, a 230 
km de Goiânia. O evento, com cinco 
dias de duração, reúne participantes de 
vários estados e até de outros países, 
como a Argentina. As comitivas montam 
acampamento no Parque de Exposições 
Arthur da Costa Barros, que recebe 
também cerca de 4 mil muares.

Até 31 de janeiro, pessoas com mais de 16 anos e 
ensino médico em andamento ou concluído podem 
se candidatar às 361 vagas de cursos técnicos de 
nível médio nas áreas de empreendedorismo, 
marketing e mídias sociais, aprendizado de 
máquinas e desenvolvimento web e mobile. As vagas 
são ofertadas pelas Escolas do Futuro do Estado 
de Goiás. Os cursos são gratuitos e oferecidos nas 
modalidades presencial, no período noturno, e à 
distância com encontros presenciais aos sábados, 
em Goiânia, Aparecida de Goiânia, e em Santo 
Antônio do Descoberto.  As inscrições são realizadas 
exclusivamente com preenchimento de formulário 
disponível no site www.efg.org.br.

Encontro de Muladeiros

Curso Técnico

Dados do Observatório de Segurança 
Pública do Estado de Goiás, provenientes 
do Sistema de Registro de Atendimento 
Integrado (RAI) e divulgados pelo Governo 
de Goiás, apontam uma queda de 73,4% 
nos crimes na zona rural entre os anos 
de 2018 e 2022. O declínio é creditado 
à criação de um batalhão especializado 
para atuar exclusivamente na zona rural 
dos municípios. Os registros apontam 411 
crimes em 2018; 352 em 2019; 209 em 
2020; 156 em 2021; e 109 em 2022.

Batalhão Rural 

NOTASNOTAS

Foto: Governo de Goias/Divulgação

Foto: Sead/Divulgação

Foto: Wildes Barbosa

Foto: Edinan Ferreira

http://www.efg.org.br
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O governador Ronaldo Caiado recebeu, em 25 de 
janeiro, os deputados eleitos para a 20ª legislatura, 
que terá início em 1º de fevereiro. Em tom de 
parceria e apoio mútuo, o governador convocou os 
parlamentares estaduais a trabalharem juntos por 
Goiás e, assim, fortalecer os projetos em prol da 
população nas mais diversas áreas. Caiado lembrou 
que, durante os quatro anos de seu primeiro 
mandato, governou em total sintonia com os poderes 
Legislativo e Judiciário. Tal relacionamento, disse, 
garantiu governabilidade e avanços notáveis. Por 
isso, vai seguir a mesma linha de trabalho até 2026.

União

O Governo de Goiás publicou, no último dia 23, 
o resultado final do concurso público da Secretaria 
de Estado da Educação (Seduc). Foram 5.050 
aprovados para o cargo de professor nível III, do 
quadro permanente do magistério da pasta. A 
relação dos aprovados pode ser acessada nos portais 
da Escola de Governo (escoladegoverno.go.gov.br) 
e Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades 
(iades.com.br). As nomeações devem ter início no 
mês de abril e os aprovados serão lotados em todo 
o estado.

Concurso Público 

NOTASNOTAS
Foto: Júnior Guimarães

Goiás é destaque nacional em animais 
rastreados para exportação de carne para a 
União Europeia, conforme dados do Sistema 
Brasileiro de Identificação Individual de 
Bovinos e Búfalos (Sisbov), do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Em número de propriedades 
habilitadas, o Estado ocupa o segundo lugar, 
com 298 unidades. Já em número de animais 
rastreados, soma 2,9 milhões de cabeças, 
ficando atrás apenas de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Em todo o País são 1.327 
propriedades inscritas no Sisbov, sendo que 
Goiás detém 23% do total.

Protagonismo

Foto: Agrodefesa/Divulgação

Foto: Seduc/Divulgação

http://escoladegoverno.go.gov.br
iades.com.br

	Botão 34: 
	Botão 35: 
	Botão 36: 
	Botão 37: 


