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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

Nota em Destaque

0

Pedro Vilela
Engenheiro florestal e assessor 
técnico da Seapa

Foi destaque nesta semana! Encontro da Agricultura 
Familiar em Mineiros 
define novas ações de 
cooperativismo para 2023

Reunião permitiu que cooperativas e 
representantes de produtores fizessem um 
planejamento colaborativo a fim de melhorar 
o desenvolvimento agrícola da região.#Planejamento

Mín. 19o • Max. 33o

Nebulosidade e calor 
favorecem “chuvas 

de verão”, rajadas de 
vento e raios

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

Saiu na mídia

Jornal Terraviva 
entrevista 
pesquisadora 
Cristiane Rachel de 
Paiva sobre plantas 
bioativas

Emater atua para reinserção de 
adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas à sociedade

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

O Selo AgroSustentável 
passa a ser agora uma 
forma de, finalmente, 
iniciar uma política que 
possa reconhecer as boas 
práticas, saindo do papel 
para a ação prática.

Com apoio da Seds, Agência Goiana ministra curso profissionalizante 
em olericultura a reeducandos do Case. Duas turmas foram formadas 

em 2022 e as aulas serão expandidas em 2023.
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GALERIA DA EMATER

Entre os dias 6 e 8 de fevereiro, a Emater, em 
parceria com o Senar, a Prefeitura de Goiandira e 
o Sindicato Rural do município, realizou um curso 
de manejo de pastagens para produtores rurais e 
técnicos da UL da Agência na cidade de Três Ranchos.  
Com instrução dos técnicos Alexandre Xavier e Roberto 
Kauê, a capacitação foi realizada na propriedade da 
produtora Almerinda Siqueira e Lourivaldo Cândido 
da Silva.

#Fotografia
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Emater  (Emater Goiás) 
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Campus Samambaia da UFG - 

Vila Itatiaia, Goiânia-GO 
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JORNAL EMATER

Diagramação 
Marcos Paulo Ferreira

Isabella Macedo (estagiária) 

Comunicação Setorial da Emater 

Edição e produção de textos 
Ana Flávia Marinho | Brunno Falcão

Geovanna Pires (estagiária) 
Heloisa Sousa (estagiária) 

Os representantes do Comitê de 
Gestão da Agropecuária de Baixo 
Carbono e Sustentável de Goiás 
(ABCS) se reuniram no mês passado e 
discutiram a criação do Selo Estadual 
de Práticas Sustentáveis na Propriedade 
Rural, o Selo AgroSustentável. O 
objetivo é reconhecer o agropecuarista, 
tanto o da agricultura familiar quanto 
o grande produtor, que desenvolve 
atividade sustentável no Estado. 

Com o Selo, quem tem uma produção 
mais limpa e conserva os ambientes 
nativos poderá perceber o retorno 
disso em benefícios concretos – sejam 
eles incentivos fiscais ou facilitação no 
acesso ao crédito – e se sentir estimulado 
a produzir de forma cada vez mais 
sustentável. O consumidor, por outro 
lado, também será favorecido, podendo 
diferenciar produtos e produtores que 
atendem a determinados requisitos de 
qualidade.

O Selo é uma chancela de um ente 
confiável que, neste caso, é o Comitê 
ABCS, criado pelo Decreto Estadual 
9.891/2021 e composto por 14 entidades, 

para ser o espaço onde o governo 
consulta e delibera pautas relacionadas 
à produção sustentável no agronegócio. 
Além dos governos Estadual e Federal, 
integram o ABCS agências públicas de 
assistência e pesquisa, universidades e 
sociedade organizada. 

O intuito é classificar os produtores 
nas categorias bronze, prata e ouro. 
Para categorizá-los, eles devem 
preencher requisitos que contam 
pontos, sendo avaliados de acordo com 
diretrizes básicas para funcionamento 
das fazendas. A ideia é que o Selo seja 
acessível nas diferentes realidades de 
produtores para permitir que todos 
possam avançar naquilo que não está 
regularizado ou tecnificado em sua 
propriedade.

A partir do momento que o Selo 
for criado, o Comitê discutirá e gerará 
ações para reconhecer esses produtores 
por meio de benefícios, assim como um 
sistema para conferir as informações 
e auxiliar aqueles que desejarem se 
adequar. Essa é uma base similar ao 
compliance europeu, sistema criado 

para a agricultura europeia que escalona 
benefícios fiscais para produtores na 
medida que eles cumprem boas práticas.

A sustentabilidade é um tripé que 
só pode ser mantido pela coesão e 
interconexão entre suas bases, das 
quais a sociedade faz parte para cobrar 
tanto a produção cada vez mais limpa 
e igualitária, quanto o reconhecimento 
desse formato de produção, até que 
sejam inerentes aos sistemas produtivos 
agropecuários.

O Brasil é exemplo em 
sustentabilidade, sendo pioneiro 
em tecnologias, e cabe a todos nós 
trilharmos juntos o caminho para 
que seja estendido o acesso às boas 
práticas e ao reconhecimento por elas. 
No caso de Goiás, o Estado já possui 
o Programa Estadual de Pagamento 
por Serviços Ambientais (PEPSA), 
por meio do Decreto n° 9.130/2017. O 
Selo AgroSustentável passa a ser agora 
uma forma de, finalmente, iniciar uma 
política que possa reconhecer as boas 
práticas, saindo do papel para a ação 
prática.

Selo 
AgroSustentável: 
caminho para as 
boas práticas no 
campo 

Artigo

Pedro Vilela
Engenheiro florestal e 

assessor técnico da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

https://www.facebook.com/ematergoias/
https://www.youtube.com/ematergoias/
https://www.instagram.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
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Goiás deve aumentar 
produção na safra 
2022/2023 e chegar 
a 31,5 milhões de 
toneladas 

Grãos
Emater e 
parceiros 
discutem 
agregação 
de valor na 
produção local

Gameleira de Goiás

Estado ocupa quarto lugar da produção de grãos do país, 
contribuindo com cerca de 10,14% do total produzido. 
Principais produtos são soja e milho, com destaque para o 
milho safrinha

A produção goiana de grãos deve 
crescer 9,1% na safra 2022/2023 se 
comparada com a safra 2021/2022, 
alcançando 31,5 milhões de toneladas, 
segundo atualização da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
publicada na quarta-feira (08/02). 
Os dados apontam que o Estado deve 
figurar como quarto maior produtor 
nacional, atrás de Mato Grosso (92,3 
milhões de toneladas), Paraná (44 
milhões de toneladas) e Rio Grande 
do Sul (37,4 milhões de toneladas). 
No total, a produção goiana deve 
representar cerca de 10,14% do total 
no país para este ciclo, estimado em 
310,6 milhões de toneladas.

A área destinada ao plantio de 
grãos no Estado e a produtividade 
das lavouras goianas também devem 
registrar aumento nesta temporada. A 
área plantada deve ir de 6,9 milhões 
de hectares na safra 2021/2022 
para 7,1 milhões de hectares no ciclo 
2022/2023 – crescimento de 2%. Já 
a produtividade geral das lavouras de 

grãos em Goiás deve aumentar 7%, 
passando de 4.150 quilos por hectare 
para 4.439 quilos por hectare, na 
comparação entre os dois ciclos.

“Temos observado com bons olhos 
esta safra que está em andamento 
pelos prognósticos registrados, 
especialmente em relação ao clima e 
aos investimentos feitos por nossos 
produtores. Pelo que a Conab aponta, 
teremos bons resultados, a exemplo 
da soja, que nas regiões onde a 
colheita já foi iniciada apresenta grãos 
de boa qualidade, com bom peso e 
boa sanidade; e do milho 2ª safra, que 
deve crescer 41% em relação ao ciclo 
anterior, com ganhos de produtividade 
no mesmo patamar”, comenta o 
secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tiago 
Mendonça. “Em contrapartida, o 
Governo de Goiás tem buscado realizar 
investimentos que contribuam para 
essa produção, como as linhas de 
crédito do FCO Rural”, completa. 
(Comunicação Setorial da Seapa)

Unidade Local da Agência em 
Gameleira de Goiás, prefeitura 
municipal e Sebrae reuniram 
produtores do município na quarta-
feira (8)

A Prefeitura Municipal de Gameleira 
de Goiás, por meio da Secretaria de 
Indústria e Comércio, a Unidade 
Local da Emater no município e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de Goiás (Sebrae 
Goiás) promoveram, nesta quarta-feira 
(8), a reunião “Incentivo ao comércio, 
capacitação e orientações comerciais”.

O evento, fruto da parceria entre os 
entes promotores, foi sediado na sala 
de reuniões da Emater de Gameleira de 
Goiás, e reuniu agricultores familiares, 
feirantes, comerciantes e autoridades 
locais. O objetivo do encontro foi 
informar sobre possibilidades de 
agregação de valores na produção 
e comercialização, entre outros, de 
insumos agrícolas.

A extensionista da Emater Cecília 
Latier, além de Ewerton da Costa e 
Rita Queiroz, ambos representando 
o Sebrae, foram os instrutores do 
encontro. O secretário municipal de 
Indústria e Comércio de Gameleira de 
Goiás, Elcio Tomazini, foi o responsável 
por coordenar a reunião.

(Foto: Emater/Divulgação)

Fotos: Wenderson Araújo/CNA
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Inclusão

Emater atua para 
reinserção de adolescentes 
que cumprem medidas 
socioeducativas à sociedade
Com apoio da Seds, Agência Goiana ministra curso profissionalizante em olericultura 
a reeducandos dos Case. Duas turmas foram formadas em 2022 e as aulas serão 
expandidas em 2023.

O Governo de Goiás, por meio 
da parceria entre a Emater e a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Seds), colocou em prática, em 
2022, o projeto-piloto do Curso de 
Olericultura a reeducandos do Centro 
de Atendimento Socioeducativo (Case) 
de Goiânia, no Conjunto Vera Cruz.

Com aulas iniciadas em março  
e divididas em cinco módulos, 
a ação formou duas turmas em 
2022, totalizando 15 adolescentes 
plenamente capacitados para 
implementar e conduzir seus próprios 
espaços voltados para a produção de 
hortaliças com baixo investimento 
inicial.

Ministrado pelo engenheiro 
agrônomo Jean Louis Martins, da 
Emater, em seus módulos o curso 
apresenta os princípios básicos do 
cultivo de verduras e legumes para, 
posteriormente, tratar de aspectos 
relacionados ao preparo do solo, 
manejo, colheita, processamento e 
comercialização dos alimentos.

“Cumprindo seu papel de educar 
visando à geração de renda e inclusão 
social, com o curso, a Emater 
capacita os jovens reeducandos 
para que possam ser devidamente 
reinseridos à sociedade com um curso 
profissionalizante que permite com 
que encontrem oportunidades de 

trabalho e almejem novos horizontes 
pessoais e profissionais”, destaca o 
presidente da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende. 

O projeto
Um dos organizadores da iniciativa, 

o engenheiro agrônomo da Emater, 
Robson Luís de Morais, conta que o 
projeto foi elaborado por solicitação 
da Seds em 2021, sendo iniciado em 
março de 2022. “É um projeto de 
caráter educativo, para que jovens 
saiam do Case com um certificado 
da Emater, confirmando que eles 
têm formação técnica para entrar no 
mercado de trabalho”, ressalta.
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Mas não é só. Além de ser a 
responsável por conferir o certificado, a 
Emater ainda presta assistência técnica, 
após a formação dos adolescentes. 
“Quando o jovem sai com o certificado 
da Emater, ele continua a receber 
a assistência técnica, em qualquer 
parte do estado. Ele tem o curso e a 
continuidade do apoio da Agência, 
caso seja de seu interesse. Isso significa 
que o jovem não é abandonado após a 
formação”, frisa Robson.

Mesmo que seja aberta para 
manifestação de interesse de qualquer 
interno, a formação adotou alguns 
critérios para seleção de alunos. Nas 
duas formações já realizadas, foram 
avaliados perfis de jovens oriundos do 
interior e com alguma experiência com o 
campo. Alguns dos que já participaram 
da formação até já trabalharam em 
propriedades rurais ou têm familiares 
que moram e produzem em sítios.

Funcionários do Case também 
participaram da formação. Estes, com o 
objetivo de manter a horta implantada 
nas dependências do Centro, com os 
cuidados cotidianos exigidos, mas 

contando com o acompanhamento e a 
assistência técnica da Emater quando 
necessário.

Aulas expandidas
As aulas do curso de Olericultura, 

que possui 40 horas, são divididas em 
cinco módulos, com aulas teóricas e 
práticas realizadas na horta didática 
implantada no Case e também na 
Agroindústria da Emater. Os módulos 
contemplam, entre outras, aulas de 
introdução, planejamento, insumos e 
equipamentos; clima e solo; sementes, 
mudas e condução da olericultura; 
controle de doenças e pragas; 
agroecologia; colheita, pós-colheita 
e comercialização; assim como semi-
processamento para o mercado.

Para as aulas de 2023, o curso será 
atualizado para contemplar, entre 
outros, a olericultura em ambientes 
protegidos. As aulas deverão ser 
ministradas em estufas que também 
devem ser implementadas no Case.

Além do Centro de Atendimento 
Socioeducativo, há ainda a previsão de 
implementar o Curso de Olericultura 

na Penitenciária Coronel Odenir 
Guimarães (POG), dentro do 
Complexo Prisional de Aparecida de 
Goiânia. No caso, em adição ao caráter 
profissionalizante, a estruturação da 
horta também auxiliará na alimentação 
dos detentos em regime fechado. “É a 
Emater oferecendo um curso que dá 
capacidade técnica aos reeducandos, 
para que o Estado consiga cumprir o seu 
papel e entregar o que precisa: pessoas 
devidamente recuperadas e reinseridas 
na sociedade”, ressalta Robson.

Para o presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, a expansão do 
trabalho mostra o êxito do projeto. 
“Em 2022, nós executamos o projeto-
piloto e identificamos o sucesso do 
trabalho realizado. Assim, a partir de 
2023, temos o objetivo de implantar 
esse trabalho em outras instituições, 
de maneira não só a ressocializar 
reeducandos, mas capacitar todos 
aqueles que necessitem desse trabalho 
da Emater, que está comprometida 
com a geração de renda, inclusão social 
e melhoria da qualidade de vida das 
famílias rurais”, informa.
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O agronegócio goiano encerrou 
2022 com crescimento expressivo em 
faturamento e volume de exportações. 
O setor arrecadou US$ 11,7 bilhões em 
vendas externas, o que representou 
um aumento de 62,8% na comparação 
com 2021. Já o volume exportado 
cresceu 43,6%, atingindo 18 milhões de 
toneladas. Os números foram divulgados 
na última semana pelo governo federal, 
por meio da plataforma de Estatísticas 
de Comércio Exterior do Agronegócio 
Brasileiro (Agrostat) e do Observatório 
da Agropecuária Brasileira.

Em quatro anos, o faturamento do 
agro goiano com as exportações mais 
que dobrou. As receitas com as vendas 
externas saltaram 115,6%, passando 
de US$ 5,4 bilhões em 2019 para US$ 
11,7 bilhões em 2022. “Nosso produtor 
soube se posicionar estrategicamente 
no mercado. Teve visão para aproveitar 
as oportunidades e trabalhou duro 
para entregar resultados”, destaca 
o governador Ronaldo Caiado, que 
ressalta também o trabalho sintonizado 
de toda a cadeia produtiva.

O secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tiago 
Mendonça, afirma que hoje, em Goiás, o 
setor todo dialoga e busca soluções para 
os problemas de forma conjunta. “Temos 
um governador que entende do assunto. 
Ele recriou a Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, e isso fez 
toda a diferença na articulação entre os 
diversos parceiros setoriais. Houve uma 
revolução em termos de investimentos 
em infraestrutura, crédito, assistência 
técnica, regulação e outros fatores que 
fazem a diferença para quem está lá na 
ponta, no campo”, argumenta.

Produção

Exportações do 
agronegócio goiano 
crescem 62,8% em 2022
Setor fechou ano com receita de US$ 11,7 bilhões. Complexo soja e carnes foram os itens 
mais comercializados com outros países. Faturamento com vendas externas mais que 
dobrou em quatro anos

Para efeito de comparação, em 2022, 
a Câmara Deliberativa do Conselho de 
Desenvolvimento do Estado aprovou 
1.423 cartas-consulta e autorizou R$ 
1,7 bilhão em financiamentos do Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste, em 
sua modalidade Rural (FCO Rural). 
Em 2019, foram 362 cartas e R$ 811,9 
milhões. 

Mais comercializados
Em 2022, o complexo soja foi o 

produto mais comercializado com outros 
países pelo agro estadual. Com US$ 7,7 
bilhões de receita, o item respondeu por 
66% de todo o faturamento do setor com 
as vendas externas. As carnes vieram 
em segundo lugar, com US$ 2 bilhões. 
Cereais, farinhas e preparações ficaram 
na terceira posição, com US$ 947,8 
milhões. O complexo sucroalcooleiro 
ocupou a quarta posição, com US$ 387,3 
milhões. 

Entre os 10 produtos com maiores 
arrecadações ficaram ainda: fibras e 
produtos têxteis (US$ 235,9 milhões); 

couros, produtos de couro e peleteria 
(US$ 180,7 milhões); demais produtos 
de origem animal (US$ 124,5 milhões); 
café (US$ 53,1 milhões); produtos 
oleaginosos (US$ 33,9 milhões) e demais 
produtos de origem vegetal (US$ 25,6 
milhões).

O principal cliente do agro goiano 
foi a China, com US$ 6,2 bilhões em 
compras. Na segunda posição ficou o 
Irã, com US$ 420,5 milhões. Indonésia, 
Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, 
Índia, Países Baixos (Holanda) e 
Bangladesh fecharam o ranking de 10 
maiores.

As importações do setor agropecuário 
estadual, por outro lado, somaram 
R$ 142,2 milhões, com destaque 
para cereais, farinhas e preparações 
(principalmente malte e farinha de trigo); 
produtos oleaginosos (principalmente 
óleo de dendê ou palma); lácteos 
(principalmente leite em pó); demais 
produtos de origem vegetal e produtos 
florestais. 
(Comunicação Setorial da Seapa)
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A Emater promoveu, em 10 de 
fevereiro, o Encontro da Agricultura 
Familiar, em Mineiros, no auditório 
do Centro Universitário de Mineiros 
(Unifimes). A intenção do evento foi 
avaliar as ações executadas em 2022 e 
iniciar o planejamento das atividades a 
serem colocadas em prática no ano de 
2023 junto aos agricultores familiares 
do município, além da realização 
da plenária do Território Rural de 
Identidade Parque das Emas.

A Emater foi a responsável por 
coordenar o encontro, além de 
disponibilizar técnicos para orientações 
junto aos produtores. O objetivo 
foi proporcionar um planejamento 
participativo com cooperativas e 
lideranças de agricultores familiares 
da região para a posterior elaboração 

Planejamento

Encontro da Agricultura Familiar 
em Mineiros define novas ações 
de cooperativismo para 2023 
Reunião realizada pela Emater permitiu que cooperativas e representantes de produtores fizessem 
um planejamento colaborativo, a fim de melhorar o desenvolvimento agrícola da região 

de um plano de ação conjunta para o 
desenvolvimento da produção agrícola 
durante o ano.

“O encontro é de extrema 
importância para os produtores, pois 
é o momento que eles têm para nos 
apresentar as demandas e dificuldades 
de suas produções. E isso norteará as 
ações das organizações envolvidas neste 
cooperativismo, no sentido de fortalecer 
a agricultura familiar nos municípios 
da nossa região”, explica Márcia Maria 
de Paula, supervisora da Emater em 
Mineiros.

O Território Rural de Identidade 
Parque das Emas engloba nove 
municípios do sudoeste de Goiás, sendo 
eles: Perolândia, Aparecida do Rio 
Doce, Aporé, Chapadão do Céu, Jataí, 
Mineiros, Portelândia, Santa Rita do 

Araguaia e Serranópolis. Desta forma, 
a ideia da plenária é unir esforços para 
solucionar problemas que são comuns 
entre essas cidades.

Além da Emater, participaram 
do encontro: o Centro Universitário 
de Mineiros (Unifimes – Núcleo 
de Agroecologia), a Prefeitura de 
Mineiros, por meio da Secretaria de 
Agropecuária, Indústria, Comércio e 
Serviços, a Cooperativa da Agricultura 
familiar de Mineiros (Coopermin), o 
Território Rural de Identidade Parque 
das Emas, a Cooperativa de Crédito 
Rural da Agricultura Familiar de 
Mineiros (Creditag), o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Mineiros e o 
Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão 
em Agricultura familiar (Neaf) da 
Universidade Federal de Jataí (UFJ).
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Agro em Dados

Safra goiana de banana 
tem previsão de 
crescimento de 2% 
em 2023
Edição de fevereiro de 2023 do boletim técnico da Seapa mostra que produção da fruta 
deve chegar a 204 mil toneladas, com produtividade média de 15,7 toneladas

A produção estadual de banana deve 
registrar um crescimento de 2,0% em 
2023, desempenho puxado por um 
aumento de produtividade de 2,3%. As 
lavouras goianas devem totalizar 12,9 mil 
hectares de área cultivada, com entrega 
estimada em 204,0 mil toneladas da 
fruta neste ano. A produtividade, 
assim, deve chegar a 15,7 toneladas por 
hectare. A edição de fevereiro/2023 
do Agro em Dados, boletim técnico da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), traz 
projeções para banana e também para 
bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e 
milho.

O conteúdo da publicação é composto 
por análises e números. Os dados são 
ilustrados por gráficos e mapas. No 
caso da bananicultura goiana, é possível 
conhecer, por exemplo, as séries 
históricas para produção, área plantada, 
produtividade, bem como o Valor Bruto 
da Produção (VBP) estimado para 2023. 
Também é possível saber quais são 
os principais produtores municipais. 
Anápolis lidera o ranking.

“Em 2022, a Ceasa-GO comercializou 
27,3 mil toneladas de banana. Desse 
total, 66,9% foram produzidas nos 
municípios goianos. Isso indica que há 
espaço para a produção goiana para 
crescer no mercado interno”, cita o 
secretário de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tiago Mendonça. 
“Esse é o tipo de análise estratégica 
que o Agro em Dados proporciona, por 
isso ele é cada vez mais importante 
para todos os agentes que operam no 

mercado do agropecuário de Goiás”, 
completa.

As fontes do Agro em Dados são: 
Centrais de Abastecimento de Goiás 
(Ceasa-GO), Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e 
Instituto para o Fortalecimento da 
Agropecuária de Goiás (Ifag) e Centro 
de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea-Esalq). Os dados são 
analisados pela Gerência de Inteligência 
de Mercado da Seapa. “Nossa equipe 
de analistas acompanha diariamente 
os indicadores do setor. O objetivo da 
publicação é de fato ser uma ferramenta 
estratégica para balizar decisões de 
investimentos no mercado privado e 
embasar políticas públicas em todos 
os níveis de governo”, diz o gerente 

de Inteligência de Mercado da Seapa, 
Petherson Santana.

Sustentabilidade
A edição de fevereiro do Agro 

em Dados traz ainda um artigo do 
Superintendente de Gestão Integrada 
da Seapa, Renato de Sousa Faria. 
No texto, o gestor argumenta que a 
sustentabilidade é o “novo norte da 
economia do agronegócio”. Graduado 
em Direito, Faria é também professor 
universitário, com MBA Internacional 
em Gerenciamento de Projetos pela 
FGV, mestrado em Agronegócio pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Atualmente, cursa o doutorado na 
mesma instituição.

A edição completa pode ser acessada 
gratuitamente no site da Seapa (www.
agricultura.go.gov.br) ou clicando aqui.
(Comunicação Setorial da Seapa)

http://www.agricultura.go.gov.br
http://www.agricultura.go.gov.br
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2023/AgroEmDados23/FEVEREIRO-AGROEMDADOS.pdf
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TEMPO EM GOIÁS 

No fim de semana, teremos a formação de áreas de instabilidade em várias regiões de Goiás, devido ao aumento da 
nebulosidade combinado com o calor, o que favorece as pancadas de chuvas “típicas de Verão”, as quais podem vir localmente 
fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Atenção: Risco potencial de chuvas em formato 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 (11/02)

DOMINGO (12/02)
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GALERIA DA EMATER
Entre os dias 6 e 8 de fevereiro, a Emater, em parceria com o Senar, a Prefeitura de 
Goiandira e o Sindicato Rural do município, realizou um curso de manejo de pastagens 
para produtores rurais e técnicos da UL da Agência na cidade de Três Ranchos.  
Com instrução dos técnicos Alexandre Xavier e Roberto Kauê, a capacitação foi realizada na propriedade 

da produtora Almerinda Siqueira e Lourivaldo Cândido da Silva. Confira algumas imagens:
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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.paginarural.com.br/noticia/306180/emater-goias-destaca-programa-de-reinsercao-de-adolescentes-que-cumprem-medidas-socioeducativas-a-sociedade
https://youtu.be/ZviRfjndqoc?t=1455
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A colheita da soja na safra 2022/2023 já está 
começando e, até o término do período, a Agrodefesa 
realiza um amplo trabalho de fiscalização do 
transporte dos grãos. A ação visa verificar se as cargas 
estão acondicionadas adequadamente, evitando que 
haja perda de grãos ao longo do itinerário, conforme 
estabelece a Instrução Normativa (IN) nº 02/2022. 
Segundo dados da Conab, a previsão é que o estado de 
Goiás colha mais de 17 milhões de toneladas do grão, 
produto que é transportado quase que totalmente 
pelo modal rodoviário até chegar aos armazéns, 
indústrias, terminais ferroviários, hidroviários e 
marítimos.

Treze produtores rurais do município de Flores de 
Goiás, no nordeste do estado, foram contemplados 
pela Agência Nacional de Águas (ANA) com outorgas 
de direito de uso de recursos hídricos para captação 
de água no Rio Paranã. Conforme publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (6), os 
produtores nominados poderão fazer uso das águas do 
rio em projetos de irrigação de fruticultura. Para levar 
desenvolvimento sustentável e potencializar a produção 
agrícola de frutas na região nordeste, o Governo de 
Goiás deu início ao processo de implantação do Projeto 
de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã. Criada pela 
Seapa, a iniciativa tem parceria com o governo federal, 
instituições de ensino e pesquisa, além de entidades 
representativas do setor.

Fiscalização

Água para fruticultura

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social (Seds), realiza 
visitas técnicas às aldeias indígenas das etnias 
tapuia e karajá, localizadas, respectivamente, nos 
municípios de Rubiataba e Aruanã. A equipe da 
Gerência de Povos Tradicionais faz um levantamento 
de demandas nas áreas de saúde, educação e social. 
Ainda avalia a necessidade de ampliar o alcance de 
políticas públicas para essa parcela da população. 
O cacique Raul Hawakat, da aldeia Karajá, afirma 
que o apoio governamental é importante para evitar 
que o grupo viva a mesma situação enfrentada pelos 
yanomami no Norte do país.

Apoio aos indígenas 

NOTASNOTAS
Foto: Agrodefesa/Divulgação

Foto: Seds/Divulgação

Foto: Freepik/Acervo

Foto: Seapa/Divulgação
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O Estado de Goiás tem potencial para aumentar 
em cerca de 50% as exportações para a China, em um 
intervalo de 10 anos, segundo projeção do Conselho 
Empresarial Brasil-China (CEBC). As informações 
constam no levantamento “Exportações dos Estados 
Brasileiros para a China: Cenário Atual e Perspectivas 
para Diversificação”, divulgado na última semana 
pela instituição. Ainda conforme o documento, as 
vendas para os chineses podem chegar a US$ 4,3 
bilhões em 2030. Esse valor significa 53,4% a mais 
que a média do período 2017-2020, que esteve entre 
US$ 2,12 bilhões e US$ 3,5 bilhões.

Exportação em alta

Por meio da Seduc, o Governo de Goiás tem 
investido em melhorias na estrutura de transmissão 
das aulas ao vivo do programa GoiásTec, que é voltado 
para estudantes do Ensino Médio da rede estadual 
em localidades de difícil acesso e comunidades rurais. 
Atualmente, 7.692 alunos assistem às transmissões 
via satélite, distribuídos em 569 turmas de 120 
escolas/polos. Lançado no início de 2020, o programa 
abrange diferentes tipos de públicos, que vão desde 
menores de 18 anos até idosos. Criado com o objetivo 
de universalizar o Ensino Médio, o GoiásTec prioriza 
localidades como distritos, povoados e comunidades 
Kalunga e indígenas.

Educação 

NOTASNOTAS
Foto: Secom/Divulgação

Na última semana, o Governo de Goiás recebeu 
dez novos drones que serão utilizados para fiscalizar 
locais de difícil acesso e fazer levantamento das 
áreas monitoradas a partir de fotografias aéreas. 
Os equipamentos foram adquiridos pela Semad por 
meio de um processo chamado autocomposição 
ambiental, no qual litígios são analisados e resolvidos 
por meio de acordo. Os dez drones custaram R$ 134 
mil e, com o incremento, a pasta passa a contar com 
cerca de 25 equipamentos em atividade. O gerente de 
monitoramento ambiental da Semad, Murilo Cardoso, 
explica que a secretaria prioriza drones de porte 
pequeno o suficiente para serem portáveis, ou seja, 
para facilitar a locomoção de analistas e fiscais.

Tecnologia

Foto: Seduc/Divulgação

Foto: Semad/Divulgação
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