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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

Nota em Destaque

0

Cristiane Rachel de Paiva
Pesquisadora da Emater

Foi destaque nesta semana! Goiás foi o 4º Estado que 
mais criou empregos 
formais no agronegócio 
em 2022

Entre os municípios, Cristalina lidera criação de 
postos formais. Agropecuária goiana também é 
destaque no estoque de vagas, com o quarto maior 
número do país de empregados no setor.#Caged

Mín. 19o • Max. 32o

Avanço de frente fria 
em conjunto com 

umidade favorece 
pancadas de chuva

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

Saiu na mídia

Agroecologia 
garante diversidade 
e sustentabilidade 
da produção em 
uma mesma área 

Produção de plantas bioativas é 
alternativa de baixo custo para 

agricultores familiares

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

Quando a gente redescobre 
o uso das PANCs, trazemos 
para nossa mesa uma gama 
muito maior de nutrientes 
e uma possibilidade muito 
grande de enfrentar 
problemas relacionados à 
insegurança alimentar.

Com baixa necessidade de espaço e tecnologias, 
espécies bioativas possuem mercado amplo e crescente

Página 06

GALERIA DA EMATER

No dia 2 de fevereiro, a Emater participou do Dia de 
Campo Mandiocultura, realizado pela Cooperativa 
Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos 
(Complem). O evento foi sediado na Fazenda da 
Serra, e a programação contou com palestras sobre 
Cultivo de Mandioca, Avaliação de Cultivares, Uso 
de Drone na Agricultura e outras. 

#Fotografia
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Preservação

Plantando 
Saberes 
da Emater 
segue para 
reta final de 
implantação

Integração

Atividade faz parte das 
ações realizadas em 
propriedades de Ouro Verde 
de Goiás, que integram 
bacia do Rio Meia Ponte e 
Ribeirão Piancó

Inicativa visa receber 
estudantes do ensino 
fundamental para que 
conheçam as atividades 
da Agência

De 31 de janeiro a 2 de fevereiro, o 
Governo de Goiás, por meio da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), em parceria 
com a Emater, a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), Saneago e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de Goiás 
(Senar Goiás), realizou mais uma etapa 
da implantação do projeto Goiás Rural 
Sustentável, em Ouro Verde de Goiás. 
Desta vez, foi realizado o Curso de Cercas 
com produtores da região, com foco no 
cercamento de área de proteção ambiental.

A ação faz parte de uma série de 
atividades de conservação de água e solo 
e de proteção de áreas de preservação 
permanentes de propriedades rurais das 
bacias do Rio Meia Ponte e do Ribeirão 
Piancó. O projeto vai ao encontro das 
medidas previstas no Decreto 9.872/2021, 
que “declara situação de risco de emergência 
hídrica nas Bacias Hidrográficas do Rio 
Meia Ponte e do Ribeirão Piancó e define 

A diretora de Gestão Integrada 
da Emater, Maria José del Peloso, 
acompanhada das servidoras Ivana Lopes 
(Comunicação Setorial), Juliane Machado 
(Gater) e Janeth Pacheco (Estação 
Experimental Nativas do Cerrado), 
estiveram na Secretaria Municipal de 
Educação de Goiânia para alinhar detalhes 
de parceria para implementação do Projeto 
Plantando Saberes da Emater. A comitiva 
foi recebida pelas professoras Vera Lúcia 
Abrantes (Apoio Técnico Pedagógico) e 
Raquel Peixoto (Inovação, Capacitação e 
Projetos Especiais).

O Plantando Saberes objetiva transmitir 
conhecimento, por meio da divulgação 
de espécies de plantas nativas do cerrado 

(fruteiras e bioativas) preservadas 
em coleções biológicas na Estação 
Experimental Nativas do Cerrado, na sede 
da Agência, em Goiânia. A ideia é receber 
visitas dos estudantes e apresentar, em 
especial, as ações da Emater que visam 
à preservação e conservação do meio 
ambiente e do ecossistema para as crianças 
do fundamental I.

Seapa, Emater 
e parceiros dão 
andamento ao 
Projeto Goiás 
Rural Sustentável

ações para garantir o uso prioritário da 
água”. 

O superintendente de Engenharia 
Agrícola e Desenvolvimento Social da Seapa, 
José Ricardo Caixeta Ramos, lembra que 
a ação é uma determinação do governador 
Ronaldo Caiado para fortalecer o sistema 
hídrico dessa importante área que abastece 
a região metropolitana de Goiânia. “Além de 
proteger nascentes e gerar reservatórios de 
água para conservação, as medidas também 
contribuem para a produção rural de forma 

sustentável nessas propriedades. Estamos 
avançando nesse projeto que será inspiração 
para todo o Estado”, acrescenta.

Dentro do cronograma, também já 
foram realizadas intervenções que incluem 
implantação de curvas de nível e a construção 
de barraginhas. Após o cercamento das 
áreas de proteção ambiental, o projeto 
prevê, ainda, uma última etapa que prevê 
o plantio de mudas de árvores nativas do 
Cerrado para preservação ambiental. (Com 
informações da Comset da Seapa)
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Produção agrícola

Governo de Goiás 
implementa Projeto de 
Fruticultura Irrigada 
do Vão do Paranã
Parceria entre Seapa, Governo Federal, instituições de ensino e pesquisa, além de 
entidades representativas do setor, iniciativa visa incrementar a produção agrícola no 
Nordeste goiano. Nesta primeira etapa, agricultores familiares dos municípios de Flores de 
Goiás, São João D’Aliança e Formosa serão beneficiados com 150 kits de irrigação

O Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
iniciou o processo de implantação do 
Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão 
do Paranã. Criada e operacionalizada 
pela Seapa, em parceria com o 
governo federal, instituições de 
ensino e pesquisa, além de entidades 
representativas do setor, a inciativa 
visa incrementar a produção agrícola 
no Nordeste goiano, gerando emprego 
e renda. Na primeira etapa, agricultores 

familiares dos municípios de Flores 
de Goiás, São João da D’Aliança e 
Formosa serão beneficiados com 150 
kits de irrigação. Os equipamentos 
foram adquiridos pela Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com 
investimento federal de R$ 9,3 milhões.

A primeira etapa do projeto abrange 
300 hectares abastecidos pelas 
barragens do Rio Paranã e Ribeirão 
Porteira. A área tem capacidade 
de produção estimada em 4,2 mil 

toneladas de maracujá e 6 mil toneladas 
de manga por ano, o que deverá se 
efetivar a partir do segundo e terceiro 
anos de implantação das culturas, 
respectivamente. Os agricultores 
estão sendo selecionados por critérios 
técnicos, entre eles a disponibilidade de 
área e água e o interesse em participar 
das capacitações obrigatórias em manejo 
e gestão. Cada propriedade receberá 
um kit de irrigação para atender dois 
hectares.

O governador Ronaldo Caiado 

Fotos: Divulgação/Seapa
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ressalta que o objetivo é criar um 
sistema de irrigação semelhante ao do 
Estado de Pernambuco, com capacidade 
de produção competitiva. “O Vão do 
Paranã é uma área extremamente 
privilegiada tanto do ponto de vista do 
microclima quanto do volume de águas 
do rio Paranã”, afirma.

“Este projeto cumpre a missão 
dada pelo governador Ronaldo Caiado 
de criar oportunidades nas regiões 
mais carentes do Estado por meio da 
inclusão produtiva. Temos trabalhado 
nisso desde 2019 e estamos começando 
a ver o sonho se concretizar”, destaca 
o titular da Seapa, Tiago Mendonça. 
Entre os méritos da iniciativa, ele cita 
a geração de emprego e renda para 
famílias vulneráveis, a democratização 
do acesso à água das barragens do Rio 
Paranã e Ribeirão Porteira, o incremento 
e a diversificação da produção 
agrícola estadual e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico da região 
Nordeste.

Superintendente de Engenharia 
Agrícola e Desenvolvimento Social 
da Seapa, José Ricardo Caixeta 
Ramos conta que os agricultores 
estão sendo capacitados em áreas 
como cooperativismo, manejo e 
gestão. “A primeira capacitação em 
cooperativismo foi realizada em 
novembro e reuniu 24 produtores, 
eles já deram início ao processo de 
formalização da cooperativa”, diz. O 
projeto prevê ainda a implantação de 

uma agroindústria para processar 
e comercializar a produção. “Isso vai 
impulsionar a formação do polo e 
abrir oportunidade para incluir mais 
produtores. A região tem pelo menos 4,5 
mil agricultores familiares distribuídos 
por 42 assentamentos”, completa 
Ramos.

A gerente de Apoio à Produção da 
Codevasf, Andrea Sousa, destaca a 
importância da parceria com a Seapa e 
com outras instituições, como a Embrapa 
Cerrados, que ficará responsável 
por monitorar e prestar assistência 
aos produtores em quesitos como 
manejo de água e solo. “Visualizamos 
um potencial muito grande para a 
fruticultura irrigada naquela região 
e por isso estamos muito otimistas”, 
afirma.

O pesquisador em Recursos Hídricos 
e Irrigação e chefe-adjunto de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Embrapa 
Cerrados, Lineu Rodrigues, reforça 
que os assentados serão beneficiados 
com o melhor da tecnologia de manejo 
de irrigação. “A fruticultura tem uma 
importância especial pela quantidade 
de mão de obra que emprega e pela 
capacidade de gerar retorno econômico 
e desenvolvimento social. Temos a 
esperança de que, com o sucesso deste 
projeto, iniciativas semelhantes possam 
ser replicadas em outras localidades”.

“A região tem condições favoráveis 
de clima, solo e disponibilidade hídrica. 
Somamos a isso a tecnologia de irrigação 

e o resultado esperado é uma produção 
com quantidade e qualidade, capaz de 
atender aos mercados mais exigentes”, 
analisa o assessor técnico da Gerência de 
Agricultura Irrigada da Seapa, Alisson 
Luis Ferreira. 

Parceria
A criação do polo de fruticultura 

no Nordeste goiano foi um dos temas 
levados pelo governador Ronaldo 
Caiado para o encontro dos chefes dos 
executivos estaduais com o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, em 27 de 
janeiro, em Brasília (DF). O governo 
federal é parceiro da iniciativa por 
meio de órgãos como a Codevasf, a 
Superintendência do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Sudeco), a Embrapa 
Cerrados e a Agência Nacional de Águas 
(ANA). A expectativa do Governo de 
Goiás é de expandir o projeto.

A gerente de Infraestrutura Rural 
da Seapa, Cláudia Nogueira, explica 
que está sendo elaborado ainda um 
plano de negócios em conjunto com 
o Sebrae Goiás. “Já há sinalização de 
grandes empresas interessadas em 
comercializar a produção do futuro 
polo de fruticultura. Sabemos que há 
bastante mercado para a atividade, 
inclusive internacional, então a 
perspectiva é muito positiva. O projeto 
será um divisor de águas na região e 
dará dignidade para a população por 
meio da inclusão produtiva e social”, 
afirma. (Comset da Seapa)
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No episódio de 1º de fevereiro do 
Campo de Saber, série de webinários 
da Emater, Cristiane Rachel de Paiva, 
pesquisadora da Agência Goiana, falou 
sobre as propriedades e benefícios das 
plantas bioativas.

Segundo Cristiane, bioativas são as 
plantas que possuem compostos químicos 
ou substâncias que alteram ou interferem 
no funcionamento dos outros seres vivos. 
Elas podem ser divididas em quatro grupos: 
medicinais, usadas para tratamentos 
e prevenção de doenças; aromáticas, 
produtoras de óleos essenciais e também 
para saborizar alimentos; condimentares, 
utilizadas para dar sabor, coloração ou 
conservação de alimentos; e plantas 
alimentícias não convencionais, conhecidas 
também como PANCs.

“São plantas que nossos antepassados 
sabiam que eram comestíveis, usavam 
essas plantas, mas, com o tempo, esse 
conhecimento ficou esquecido na gaveta. 
Quando a gente redescobre o uso das 
PANCs, trazemos para nossa mesa uma 
gama muito maior de nutrientes e uma 

possibilidade muito grande de enfrentar 
problemas relacionados à insegurança 
alimentar”, explica a pesquisadora. 

As plantas bioativas podem ser 
utilizadas em técnicas como fitoterapia, 
que envolve a produção de chás, cápsulas, 
garrafadas, unguentos; aromaterapia, que 
envolve a aplicação terapêutica de óleos 
essenciais; controle de pragas e doenças, 
como o uso de pimentas, óleos e extratos. 
Além do crescente uso dessas plantas na 
alta gastronomia e na indústria, como 
a produção de fungicidas, bactericidas, 
medicamentos, cosméticos, produtos de 
limpeza e aditivos. 

Indicadas para agricultura familiar
As plantas bioativas são espécies de 

ciclo curto, sendo possível até cinco cultivos 
dentro do mesmo ano agrícola; o plantio 
pode ser realizado em pequenos espaços, 
possui mercado amplo e crescente e 
várias opções de comercialização, explica 
Cristiane Paiva. “Quando a gente pensa em 
plantas bioativas e agricultura familiar, 
vemos que é o casamento perfeito. E hoje a 

gente ainda tem a agricultura urbana, que 
permite o cultivo de bioativas”, completa. 

As bioativas também são de fácil 
cultivo e propagação. Após o plantio é 
importante ter uma manutenção com 
podas periódicas, regas de acordo com a 
necessidade de cada planta e o controle 
de pragas destas, podendo ser feito com 
as próprias plantas. “É interessante 
que o produtor comece com plantas de 
custo reduzido e maior possibilidade de 
aceitação, como alecrim e hortelã, plantas 
aromáticas e condimentares, que são as 
mais conhecidas”, destaca. 

O Horto de Plantas Bioativas 
da Emater faz parte da Estação 
Experimental Nativas do Cerrado, na 
sede da Agência, em Goiânia. Ele possui 
mais de 200 espécies, que podem ser 
adquiridas pelo e-mail mudas.emater@
goias.gov.br ou pelo WhatsApp (62) 
98152-2636. 

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

Produção de plantas bioativas 
é alternativa de baixo custo 
para agricultores familiares
Com baixa necessidade de espaço e tecnologias, mercado das espécies é crescente

https://youtu.be/RRVicpOEJnQ
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Goiás foi o quarto estado que mais 
criou empregos formais no agronegócio 
em 2022, com saldo positivo de 5.973 
vagas de trabalho. Divulgado em 31 
de janeiro, o balanço final do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) mostrou 77.030 admissões e 
71.057 desligamentos no setor no ano 
passado. 

Os segmentos que mais criaram 
empregos foram as atividades de 
produção de lavouras temporárias 
(2.814), apoio à agricultura e à pecuária 
(1.305) e pecuária (1.263). No ranking de 
criação de vagas com carteira assinada 
em atividades agropecuárias, Goiás 
ficou atrás apenas dos estados de Mato 
Grosso (7.609), Minas Gerais (6.746) e 
Mato Grosso do Sul (6.472).

Em relação ao estoque de vagas 
do setor (total de trabalhadores 
empregados), Goiás fechou o ano na 
quarta posição nacional, com 116.154 
postos formais de trabalho. O número 
representa um aumento de 5,4% 
em relação a 2021. O percentual de 
crescimento do estoque de vagas no 
agronegócio goiano supera a média 
nacional no período, que ficou em 3,9%.

“Isto quer dizer que o agro goiano 
está empregando mais gente, ou seja, 
está crescendo e ganhando cada vez 
mais importância tanto do ponto de 
vista econômico quanto social. Uma 
coisa caminha junto com a outra, 
daí a necessidade de incentivar o 
desenvolvimento sustentável do agro, 
para que ele possa retornar cada vez 
mais benefícios para a sociedade 
brasileira”, defende o secretário de 
Estado de Agricultura, Pecuária e 

Caged

Goiás foi o 4º Estado que mais 
criou empregos formais no 
agronegócio em 2022 
Entre os municípios, Cristalina lidera criação de postos formais. Agropecuária goiana 
também é destaque no estoque de vagas, com o quarto maior número do país de 
empregados no setor

Abastecimento, Tiago Mendonça.
Ele cita a importância de políticas 

públicas como o Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO), que tem uma 
linha de crédito específica para o 
setor rural, o FCO Rural. A Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) participa 
do Conselho de Desenvolvimento do 
Estado, órgão responsável pela análise 
das cartas-consulta e autorização dos 
financiamentos.

“Ano passado aprovamos 1.423 
projetos e autorizamos R$ 1,7 bilhão 
em financiamentos do FCO Rural para 
Goiás, com estimativa de criação de 
mais de 2,5 mil empregos diretos em 
163 municípios”, lembra Mendonça. 
“Nossa expectativa é ampliar 
esses números em 2023. Estamos 

digitalizando o FCO e fortalecendo 
a participação de agentes de crédito 
como a Goiás Fomento no setor rural. 
Tenho convicção de que colheremos 
grandes resultados na produção e 
na geração de emprego e riqueza no 
campo”, conclui o secretário.

Municípios
De acordo com o Caged, Cristalina 

liderou a criação de vagas entre os 
municípios goianos em 2022. O saldo 
positivo foi de 603 postos formais. 
Rio Verde veio na sequência, com 
saldo positivo de 432 vagas. Entre os 
10 primeiros ficaram ainda: Formosa 
(271), Itumbiara (245), Mineiros 
(208), Morrinhos (184), Jataí (178), 
São Simão (172), Goiânia (162) e 
Acreúna (154). (Comset da Seapa)
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Sustentabilidade

8º Dia de Campo da 
Fazendinha Agroecológica 
será realizado em 
17 de fevereiro
Evento é parte da série de atividades promovidas pela profícua parceria entre Embrapa e Emater

Visando à ampliação do conhecimento 
sobre Agroecologia e à adoção de 
sistemas agroecológicos de produção em 
Goiás, a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) – unidade 
Arroz e Feijão promoverá o 8º Dia de 
Campo da Fazendinha Agroecológica no 
dia 17 de fevereiro.

O evento será realizado na sede da 
Empresa, em Santo Antônio de Goiás, 
e apresentará tecnologias, produtos e 
práticas desenvolvidas pela Unidade e 
por parceiros a agricultores familiares, 
extensionistas, estudantes, professores 
e demais interessados no tema.

A Fazendinha Agroecológica 
foi criada há 20 anos e tem sido 

cenário para a produção de arroz, 
feijão, milho, mandioca e frutas do 
cerrado, entre outras espécies, sem a 
utilização de qualquer agrotóxico ou 
produto sintético.

Esse evento compõe uma série de 
atividades da profícua parceria entre a 
Embrapa e a Emater, que rende frutos 
por todo o estado de Goiás. Juntas, 
as duas instituições têm levado 
benefícios inúmeros aos agricultores 
goianos, apresentando tecnologias 
desenvolvidas pela Embrapa, com a 
continuidade dos trabalhos conduzida 
pelas mãos dos técnicos da Emater.

Diversas ações já foram concluídas, 
como o Sistema Agroflorestal (SAF) 

somado a árvores frutíferas do 
Cerrado, e permanecem estruturadas 
em Caiapônia, Pirenópolis, Ipiranga 
de Goiás, Rianápolis e São Miguel 
do Passa Quatro, entre outros tantos 
municípios, demonstrando a eficácia 
do trabalho conjunto.

Programação
Entre as atividades previstas 

para acontecer durante o Dia de 
Campo, haverá uma apresentação na 
Estação “Avanços nas experiências 
com Sistemas Agroflorestais”, com 
Agostinho Didonet, da Embrapa, e 
o engenheiro florestal Leo Lince do 
Carmo, extensionista da Emater.

Fotos: Embrapa/Divulgação
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À tarde, ainda serão realizadas duas 
palestras no auditório da Embrapa 
Arroz e Feijão: “Produtor de água – 
proteção das nascentes, conservação 
do solo”, também com Leo Lince, e 
“Sistema Agroflorestal – geração de 
renda com preservação ambiental”, 
com os produtores Gilmar Pereira de 
Souza e Terezinha de Jesus Souza.

Cristiane Rachel de Paiva, 
pesquisadora da Emater, também 
participará da programação do evento.

Agroecologia
A Agroecologia tem despertado o 

interesse da sociedade, provocando 
maior demanda pelos consumidores 
e, consequentemente, uma expansão 
da produção. A pesquisa científica é 
fundamental na busca de soluções 
sustentáveis, seja no campo ambiental, 
social ou econômico, para dar suporte 
a esse crescimento. 

A cada ano, sempre no mês de 
fevereiro (à exceção de 2021 e 2022, 
em função da pandemia de Covid-19), 
o centro de pesquisa recebe público 
cada vez maior, reafirmando esse 
interesse da comunidade goiana sobre 
o tema. As parcerias são o principal 
motivo desse sucesso, pois a partilha 
dos conhecimentos e experiências é o 
que faz a ciência progredir.

Além da Emater, também são 
entidades parceiras na ação: a Associação 
de Produtores Orgânicos de Anápolis e 
Região (Aproar), a Universidade Federal 
de Goiás (UFG), o Movimento Camponês 

Popular (MCP), a Associação Nacional de 
Fortalecimento da Agrobiodiversidade 
(Agrobio), a Associação para o Fomento 
à Pesquisa de Melhoramento de 
Forrageiras (Unipasto), a Prefeitura 
de São Miguel do Passa Quatro, a 

Empresa Lobo Arrais, a Associação dos 
Empregados da Embrapa (AEE-GO) e o 
Sindicato dos Empregados de Pesquisa e 
Desenvolvimento Agropecuário (Sinpaf-
GO). (Com informações da Embrapa 
Arroz e Feijão)
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TEMPO EM GOIÁS 

No fim de semana, o avanço de uma frente fria pela costa brasileira, em conjunto com a umidade vinda da região Norte do 
país, favorecerá o aumento de nebulosidade em nosso estado. Com isso, teremos pancadas de chuvas que podem vir localmente 
fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios em várias regiões de Goiás.

Alerta para o risco potencial de tempestades.

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 (04/02)

DOMINGO (05/02)
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GALERIA DA EMATER
No dia 2 de fevereiro, a Emater participou do Dia de Campo Mandiocultura, realizado pela Cooperativa 
Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos (Complem). O evento foi sediado na Fazenda da Serra – Região 
Serrinha, das 13h às 16h, e a programação contou com palestras sobre Cultivo de Mandioca, Avaliação de 

Cultivares, Uso de Drone na Agricultura e outras. Confira algumas fotos do evento!
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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.agrolink.com.br/noticias/producao-de-plantas-bioativas-e-alternativa-de-baixo-custo-para-agricultores-familiares_475959.html#:~:text=Plantas%20bioativas%20e%20agricultura%20familiar&text=As%20bioativas%20tamb%C3%A9m%20s%C3%A3o%20de,feito%20com%20as%20pr%C3%B3prias%20plantas
https://www.aredacao.com.br/noticias/180897/agricultores-familiares-de-goiandira-formam-entidade-representativa
https://safras.news/agroecologia-garante-diversidade-e-sustantabilidade-da-producao-em-uma-mesma-area/
https://www.agrolink.com.br/noticias/producao-de-plantas-bioativas-e-alternativa-de-baixo-custo-para-agricultores-familiares_475959.html#:~:text=Plantas%20bioativas%20e%20agricultura%20familiar&text=As%20bioativas%20tamb%C3%A9m%20s%C3%A3o%20de,feito%20com%20as%20pr%C3%B3prias%20plantas
https://safras.news/agroecologia-garante-diversidade-e-sustantabilidade-da-producao-em-uma-mesma-area/
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A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) apresentou, 
em 2 de fevereiro, a análise das contribuições à 
minuta do decreto referente à logística reversa 
de embalagens em Goiás. O texto foi elaborado 
com contribuições de outras secretarias do 
governo estadual, Ministério Público e entidades 
empresariais. A logística reversa é um conjunto de 
processos que garantem o reaproveitamento ou o 
descarte correto dos resíduos de produtos utilizados 
pelos consumidores. O decreto agora aguarda 
assinatura do governador Ronaldo Caiado.

O prazo de transição para a nova Lei de 
Licitações está chegando ao fim. Com o objetivo 
de preparar todos os servidores que lidam com 
as contratações governamentais no Governo de 
Goiás, a Superintendência Central de Compras 
Governamentais, da Secretaria de Administração 
(Sead), promove a série ‘Encontro com a Central de 
Compras’. A primeira fase será dividida em quatro 
eventos, em ambiente digital, e tem como público-
alvo servidores dos diversos órgãos e entidades 
da administração estadual, para compartilhar e 
alinhar informações a respeito da nova legislação e 
a operacionalização do novo sistema de compras do 
governo estadual, o Sislog. Os interessados podem 
se inscrever para cada um dos eventos, por meio do 
Portal do Aluno, da Escola de Governo.

Logística reversa

Nova Lei de Licitações

A equipe do Laboratório de Micologia Básica, 
Aplicada e Divulgação Científica (FungiLab) do 
Câmpus Central da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), em Anápolis, descobriu, recentemente, duas 
novas espécies de fungos no Cerrado. A primeira é 
um cogumelo e a outra, um bolor. As descobertas são 
parte da pesquisa de doutorado dos estudantes do 
Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais 
do Cerrado (Renac/UEG), Lucas Leonardo da Silva 
e Antônio Sérgio Ferreira de Sá, orientados pela 
professora doutora Solange Xavier dos Santos.

Descobertas 

NOTASNOTAS

Foto: Freepik

Foto: UEG/Divulgação

Foto: Freepik/Acervo

Foto: Freepik
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No último dia 2, o Governo de Goiás enviou à 
Assembleia Legislativa (Alego) projeto de lei de Reforma 
Administrativa para readequar a administração direta e 
indireta aos planos traçados para o segundo mandato do 
governador Ronaldo Caiado. O texto contempla a criação de 
duas novas secretarias (de Infraestrutura e do Entorno do 
Distrito Federal) e concede novas nomenclaturas a outras 
três já existentes. Caiado explica que o texto da reforma 
administrativa não apresenta mudanças substanciais na 
estrutura da administração estadual, mas apenas promove 
uma readequação para conferir maior eficiência nos 
resultados, além de uma cobrança mais de perto das obras 
em andamento e que serão executadas.

Reforma Administrativa

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa) alerta as entidades promotoras 
de eventos pecuários para a importância e 
obrigatoriedade de fazerem ou manterem seus 
registros atualizados no órgão, assim como para a 
necessidade de credenciamento e habilitação dos 
médicos veterinários que atuam como Responsáveis 
Técnicos (RTs). As normas que regem os registros de 
entidades estão alinhadas na Instrução Normativa 
nº 06/2022. Já o cadastro dos RTs é regulado pela 
Instrução Normativa nº 03/2023. Em ambos os casos, 
os procedimentos devem ser feitos pelo Sistema de 
Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago).

Registro obrigatório 

NOTASNOTAS
Foto: Júnior Guimarães

Goiás encerrou o ano de 2022 com saldo positivo de 
87.719 postos de trabalho formais com carteira assinada, o 
que coloca o estado na liderança da geração de emprego na 
Região Centro-Oeste do país. Os números são resultado da 
diferença entre 879.448 admissões e 791.729 desligamentos. 
Os dados foram divulgados em 31 de janeiro, pelo Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão 
do Ministério do Trabalho e da Previdência. Para o 
governador Ronaldo Caiado, Goiás está no caminho certo 
ao aliar políticas de transferência de renda e de incentivo 
ao emprego, por meio de qualificação profissional e apoio 
às empresas e ao cooperativismo. Para 2023, a expectativa 
é de que o estado siga com incremento na geração de 
empregos, a partir do incentivo governamental.

Emprego

Foto: Agrodefesa/Divulgação

Foto: Freepik
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