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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

Nota em Destaque

0

Ana Flávia Marinho
Chefe de Comunicação Setorial 
da Agência

Foi destaque nesta semana! Emater é tema de 
TCC na Universidade 
Federal de Goiás

Marcos Paulo Ferreira, assessor da Comunicação 
Setorial na Agência, discutiu a comunicação pública 
rural em ambiente digital; já Henrique Santos, da 
Dater, estudou os kalungas do Vão das Almas#Pesquisa

Mín. 19o • Max. 32o

Avanço de frente 
fria favorece áreas 
de instabilidade e 

pancadas de chuva 
em Goiás

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

Saiu na mídia

Produtores ganham 
mais prazo para 
emitir o Cadastro 
da Agricultura 
Familiar (CAF)

Emater e Embrapa realizam 
VIII Dia de Campo da 

Fazendinha Agroecoloógica 

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

Com excelentes referências e 
apontamentos, Marcos construiu 
um estudo de caso que, além 
de ser merecedor da nota 
máxima por si só, ainda tem 
potencial para contribuir com o 
trabalho que desenvolvemos na 
prática, na Emater

Evento é parte da série de atividades promovidas pela profícua 
parceria entre  as instituições em Goiás
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Inovações tecnológicas para 
produção e processamento 
do açafrão-da-terra
Episódio da última semana da série de webinários  
da Emater, Campo de Saber, conta com palestra 
do engenheiro agrônomo Weslley Gonçalves sobre 
o cultivo do açafrão-da-terra. Clique no banner ao 
lado e confira o episódio completo.

#CampodeSaber
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Emater é tema de 
TCC na Universidade 
Federal de Goiás 

Pesquisa
Servidor 
goiano 
terá ponto 
facultativo no 
Carnaval

Feriado

Marcos Paulo Ferreira (foto), diretor de arte na Agência, discutiu 
a comunicação pública rural em ambiente digital; já Henrique 
Santos, da Dater, estudou os kalungas do Vão das Almas

O assessor da Comunicação Setorial 
da Emater, Marcos Paulo Ferreira, 
apresentou, na última segunda-feira 
(13), seu trabalho de conclusão de 
curso (TCC) no curso de Comunicação 
Social – habilitação em Publicidade 
e Propaganda, da Faculdade de 
Informação e Comunicação da 
Universidade Federal de Goiás (FIC/
UFG). 

Na monografia apresentada, Marcos 
Paulo discutiu a “Comunicação Pública 
Rural em Ambiente Digital: um estudo 
de caso do Facebook da Emater”. Após 
a apresentação, realizada em ambiente 
virtual, a banca avaliadora deu nota 
máxima ao trabalho.

A monografia busca examinar as 
estratégias de comunicação digital 
desenvolvidas pela Emater e dirigidas 
ao produtor rural no Facebook. “A 
ideia é compreender até que ponto 
essa comunicação se faz eficaz na 
ampliação da participação social 
e desenvolvimento da cidadania, 
concebida a partir da comunicação 
pública rural”, explica Marcos Paulo.

Membro convidada da banca 
avaliadora e chefe de Comunicação 
Setorial da Emater, Ana Flávia 
Marinho aponta que o trabalho é muito 
bem embasado. “Com excelentes 
referências e apontamentos, Marcos 

construiu um estudo de caso que, 
além de ser merecedor da nota 
máxima por si só, ainda tem potencial 
para contribuir com o trabalho 
que desenvolvemos na prática, na 
Emater”, ressalta.

Comunidade kalunga e 
extensão rural

Já no dia 15, na Escola de Agronomia 
da UFG, Henrique Santos, estagiário 
da Gerência de Assistência Técnica 
e Extensão Rural da Emater (Gater), 
também apresentou seu TCC no curso 
que dá nome à Escola, intitulado 
“Características Socioeconômicas e 
Produtivas da Comunidade Kalunga 
Vão das Almas”. 

Entre outros, o trabalho buscou 
compreender a participação dos 
kalungas do Vão das Almas nos 
programas de apoio ao agricultor 
familiar, o acesso da comunidade 
à tecnologia, a escolaridade, além 
do sistema produtivo utilizado na 
agricultura familiar dos quilombolas.

Com defesa presencial e 
comparecimento de diversos 
servidores da Emater, incluindo 
o diretor de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, Antelmo Teixeira, 
que fez parte da banca avaliadora, o 
trabalho de Henrique rendeu nota 9.

Expediente será suspenso nos órgãos 
públicos estaduais nos dias 20 e 21 
de fevereiro, em período integral, e 
22 de fevereiro até às 14 horas (Foto: 
Secom/Divulgação)

O governador Ronaldo Caiado 
decretou ponto facultativo nas 
repartições públicas estaduais na 
segunda-feira de Carnaval (20/02), 
em período integral. 

Também será feriado na quarta-
feira de Cinzas (22/02), até às 14h. O 
decreto saiu em suplemento do Diário 
Oficial no dia 13 de fevereiro.

Também não haverá expediente 
na terça-feira de Carnaval (21/02), 
conforme a lei nº 20.756, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores.

Serviços Essenciais
As medidas decretadas pelo 

chefe do Executivo goiano não se 
aplicam aos órgãos que desenvolvem 
atividades que, por sua natureza 
ou em razão do interesse público, 
tornem indispensável a continuidade 
do serviço, como unidades de saúde, 
de policiamento civil e militar e de 
bombeiro militar. 

Confira o que abre e fecha no 
feriado de Carnaval no site do governo 
de Goiás: www.goias.gov.br. (Com 
informações da Secretaria de Estado 
de Comunicação)
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Evento técnico

Emater e Embrapa realizam 
VIII Dia de Campo da 
Fazendinha Agroecológica
Evento, realizado em 17 de fevereiro na sede da Embrapa, é parte de uma série de atividades 
promovidas pela profícua parceria entre as instituições

Visando à ampliação do 
conhecimento sobre Agroecologia e 
a adoção de sistemas agroecológicos 
de produção em Goiás, a Emater e 
a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) – unidade 
Arroz e Feijão promoveram, em 17 
de fevereiro, o VIII Dia de Campo da 
Fazendinha Agroecológica.

A ação foi realizada na sede da 
Empresa, em Santo Antônio de Goiás, 
e apresentou tecnologias, produtos e 
práticas desenvolvidas pela Unidade e 
por parceiros a agricultores familiares, 

extensionistas, estudantes, professores 
e demais interessados no tema.

Criado há 20 anos, o evento técnico 
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.

O Dia de Campo da Fazendinha 
Agroecológica 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.
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Programação e parceria
Entre as atividades realizadas durante 

o Dia de Campo, houve uma apresentação 
na Estação “Avanços nas experiências 
com Sistemas Agroflorestais”, com 
Agostinho Didonet (Embrapa) e Leo 
Lince do Carmo (Emater). Além disso, 
a pesquisadora da Emater, Cristiane 
Rachel de Paiva, durante todo o evento, 
passou informações técnicas aps 
participantes sobre Plantas Bioativas, 
em stand ao lado do stand principal 
da Embrapa. O técnico Álvaro Gonçalo 
troux a tradicional Feira Agroecológica, 

de Anápolis, para compartilhar as 
produções.

À tarde, ainda foram 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.

Além da Emater, são entidades 
parceiras na ação: Associação de 
Produtores Orgânicos de Anápolis e 

Região (Aproar), Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Movimento Camponês 
Popular (MCP), Associação Nacional de 
Fortalecimento da Agrobiodiversidade 
(Agrobio), Associação para o Fomento 
à Pesquisa de Melhoramento de 
Forrageiras (Unipasto), Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Passa Quatro, 
Empresa Lobo Arrais, Associação dos 
Empregados da Embrapa (AEE-GO) e 
Sindicato dos Empregados de Pesquisa e 
Desenvolvimento Agropecuário (Sinpaf-
GO). (Com informações da Embrapa 
Arroz e Feijão)
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Campo de Saber

Período pós-colheita é 
importante para o replantio 
do açafrão-da-terra
Em live, pesquisador da Emater explica que é aconselhável que o plantio seja feito no início 
do período chuvoso, entre os meses de outubro e novembro

No episódio exibido em 15 de fevereiro 
do Campo de Saber, série de webinários 
da Emater, o engenheiro agrônomo e 
pesquisador Weslley Gonçalves falou um 
pouco sobre inovações tecnológicas para 
produção e processamento do açafrão-da-
terra.

Parte da história goiana, há bastante 
tempo o açafrão é uma das principais 
alternativas de renda dos agricultores 
familiares da região Norte de Goiás, 
especialmente no município de Mara Rosa 
e arredores. 

Tanto é que, neste mês de fevereiro, a 
conquista do selo de Indicação Geográfica 
do açafrão da região de Mara Rosa completa 
7 anos.

A obtenção do selo de Indicação 
Geográfica do Açafrão de Mara Rosa é uma 
forma de valorizar a tradicionalidade do que 
é produzido no município e nas cidades de 
Formoso, Estrela do Norte e Amaralina. 
Além disso, também é um meio de fomentar 
o comércio local e gerar maior rentabilidade 
ao agricultor familiar.

Como destacado por Weslley, o açafrão-
da-terra pode ser utilizado de várias 
maneiras, mas as duas principais são como 

condimento na culinária e no preparo 
de medicamentos, já que possui diversas 
propriedades medicinais.

É preciso que o produtor se atente 
quanto aos períodos de pré e pós-cultivo. 
O agrônomo explica que, devido a 
características próprias do açafrão-da-terra, 
o plantio da cultura deve ser feito no início 
do período chuvoso, entre os meses de 
outubro e novembro. “O próprio açafrão nos 
dá indícios de quando deve ser plantado – 
quando se inicia as chuvas e a umidade do ar 
sobe, ele começa a brotar”, explica.

No período pós-colheita, é necessário 
fazer o armazenamento do que foi colhido 
em um local que tenha sombra, para garantir 
o replantio na próxima safra. “Caso deixado 
no sol, o açafrão perderá muita água e não 
terá utilidade para o próximo ano”, ressalva 
Weslley.

O pesquisador aproveitou a ocasião 
para destacar o trabalho desenvolvido 
pela Emater com o açafrão-da-terra. 
Através de pesquisas, foi possível adaptar a 
cultura para o solo do nosso bioma, além 
de realizar adequações quanto ao tempo 
de cultivo, época de plantio e implemento 
para colheita.

Para saber mais sobre o cultivo de 
açafrão-da-terra, assista ao vídeo completo 
no canal da Emater no YouTube.

Açafrão de Mara Rosa e o selo de IG
Uma vez que a conquista do selo de 

Indicação Geográfica (IG) do Açafrão de 
Mara Rosa completa 7 anos em 2023, a 
Emater preparou ainda um episódio do 
podcast Trabalho de Campo sobre o assunto. 
O episódio, que conta com uma entrevista 
com Weslley Gonçalves, será lançado nas 
plataformas de áudio ainda neste mês.

Enquanto isso, já está disponível no 
Spotify e Google Podcasts, o episódio 
“Sementes de milho da Emater: alta 
produtividade e baixo custo”. Nele é 
explicado tudo o que você precisa saber 
sobre o programa da Agência Goiana que 
disponibiliza sementes selecionadas de 
milho a preços acessíveis em todo o estado 
de Goiás.

O Trabalho de Campo é um produto da 
Comunicação Setorial da Emater Goiás, com 
produção, roteiro e apresentação de Brunno 
Falcão, edição de áudio da estagiária Heloisa 
Sousa, arte de Marcos Paulo Ferreira e 
edição geral de Ana Flávia Marinho.
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O governador Ronaldo Caiado 
sancionou, na última quinta-feira 
(16), o decreto 10.218/23, que trata 
da reforma administrativa da gestão 
estadual, aprovada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás (Alego). 
O documento estabelece a organização 
administrativa do Poder Executivo, que 
objetiva proporcionar maior eficiência 
na prestação dos serviços públicos e 
garantir a realização de investimentos 
em áreas essenciais e prioritárias.

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. A Secretaria-Geral da 
Governadoria passa a ser denominada 
Secretaria-Geral de Governo; a 
Secretaria de Desenvolvimento e 
Inovação passa a ser Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); 
e a Secretaria de Governo se torna 
Secretaria de Relações Institucionais 
(Serint). A reforma extinguiu o Conselho 
Consultivo de Gestão.

O governador Ronaldo Caiado explica 
que o texto da reforma administrativa 
preservou a essência da gestão 
anterior e buscou promover apenas 
readequações na estrutura da máquina 
para conferir maior eficiência às ações 
de governo. “Essa reforma me permite 
destacar pessoas que darão respostas 
sobre cada uma das obras que estejam 
ocorrendo no governo. É a readequação 
de uma estrutura que deu certo e que foi 
convalidada pela população”, explicou.

Novas secretarias
A Secretaria de Estado de 

Infraestrutura (Seinfra) foi criada com 
o objetivo de concentrar a formulação 
e execução de políticas públicas de 
habitação e obras, além de efetuar o 

Executivo

Governador Ronaldo Caiado 
sanciona reforma administrativa 
Proposta aprovada pela Assembleia Legislativa contempla criação de duas secretarias; 
renomeação de outras três; e transferência de jurisdição de autarquias e fundações para 
melhor adequar ao propósito das secretarias e do plano de governo
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monitoramento e acompanhamento 
da execução, e do uso dos recursos 
destinados a essa finalidade. Fica 
sob a competência da Seinfra a 
organização administrativa e contábil 
para a implementação do Fundo de 
Infraestrutura (Fundeinfra), criado 
no final de 2022 como contribuição 
voluntária de segmentos do agronegócio 
para custear obras de melhoria da malha 
viária estadual.

Já a Secretaria do Entorno do 
Distrito Federal (Sedf) é dedicada ao 
assessoramento dos municípios que 
integram a região, com a finalidade de 
tornar mais eficiente o relacionamento 
entre os entes estadual, distrital e 
federal, em assuntos que são diretamente 
interligados.

Novas jurisdições
Para melhor adequar as entidades 

da administração indireta dentro do 
novo desenho traçado pela reforma 
administrativa, foram promovidas 
algumas mudanças de jurisdição de 
autarquias e fundações dentro das 
secretarias de Estado. A Secretaria 
da Administração (Sead) recebe sob 
sua jurisdição a Agência Goiana de 
Regulação (AGR) e a Goiás Previdência 
(GoiasPrev). A Secretaria da Economia 
ficou responsável pela Fundação de 

Previdência Complementar do Brasil 
Central (PrevCom-BrC).

A recém-criada Secretaria de 
Infraestrutura recebe sob sua jurisdição 
a Agência Goiana de Habitação (Agehab), 
a Agência Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), a Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de 
Goiás (Codego) e a Saneago. Também 
formatada na nova reforma, a Secretaria 
de Relações Institucionais recebe o 
escritório de representação em Brasília 
do Governo de Goiás.

A Goiás Fomento passa ao escopo 
da Secretaria da Retomada, assim 
como a Goiás Turismo. A Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) 
engloba agora a Indústria Química 
do Estado (Iquego). Sob jurisdição 
da Secretaria-Geral de Governo ficou 
a Goiásgás, CelgPar, Goiás Telecom, 
Metrobus e a Universidade Estadual 
de Goiás (UEG).

O decreto 10.219/23, também 
publicado no dia 16 de fevereiro, 
estabelece que os titulares dos cargos 
de provimento em comissäo das 
unidades administrativas que sofreram 
modificação na denominação e/ou 
na subordinação e das que foram 
transferidas entre órgãos ou entidades 
serão neles mantidos. (Com informações 
da Secretaria-Geral de Governo)
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TEMPO EM GOIÁS 

No fim de semana, o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil vai  influenciar as condições do tempo em Goiás. 
Com isso teremos o aumento de nebulosidade, o que vai favorecer a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do Estado 
e consequentemente, pancadas de chuvas que podem vir 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

DOMINGO (19/02)

SÁBADO (18/02)
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Saiu na Mídia
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Os arquitetos e artistas goianos Alexandre 
Gonzaga, Camila Camargo e Nayda Rocha 
inauguraram, na última quinta-feira (16), a 
exposição “Água, papel e barro”. A exposição está na 
sala Antônio Poteiro, na Vila Cultural Cora Coralina, 
unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult 
Goiás). A mostra reúne trabalhos dos artistas nas 
linguagens de pinturas em aquarela e giz pastel, 
colagens e esculturas em cerâmica, com registros 
das cenas que nos cercam e suas diversidades. A 
exposição pode ser visitada de segunda a sexta-
feira, das 9 às 17 horas, até 30 de março de 2023. A 
entrada é gratuita.

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) 
divulgou, nesta quarta-feira (15/02), o resultado 
final do processo seletivo do Programa Universitário 
do Bem (ProBem). A lista traz os nomes dos cinco mil 
novos bolsistas contemplados. O resultado deve ser 
acessado pelo site da Organização, no link da Central 
do Candidato. Do total de bolsas, 1,5 mil são integrais 
e 3,5 mil parciais. Os estudantes selecionados 
devem efetivar a matrícula na instituição de ensino 
superior, caso ainda não a tenham feito. Aqueles que 
já pagaram a matrícula e a primeira mensalidade 
podem entrar em contato com a faculdade e solicitar 
a devolução ou crédito do valor pago.

Exposição

Seleção ProBem

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO) vai realizar ação preventiva a casos de 
importunação sexual, em Goiânia e na Região 
Metropolitana. O trabalho pretende, no Carnaval e 
também durante todo o ano, qualificar profissionais 
de bares, boates e casas de eventos para a 
identificação de casos desse tipo de crime. A ação 
é resultado de parceria firmada pela SES-GO com 
o Bloco Não é Não. O bloco surgiu há quatro anos, 
com o propósito de dar visibilidade aos assédios e 
abusos que ocorrem durante o Carnaval.

Carnaval 

NOTASNOTAS
Foto: Secult/Divulgação

Foto: Bloco Não é Não

Foto: Freepik/AcervoFoto: Aline Cabral
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Para celebrar o Dia Internacional da Doação 
de Livros, comemorado no dia 14 de fevereiro, a 
Secretaria da Cultura de Goiás (Secult Goiás) lançou 
o Projeto Gira Livros. A  iniciativa conta com apoio 
do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), e visa 
estimular a doação de livros e reunir acervo para 
bibliotecas públicas do Estado, e ainda, movimentar 
o Projeto Estante Literária. Outro foco é mostrar 
como a prática de doação é viável e importante para 
a formação cultural da população, que tem a leitura 
como ferramenta de transformação social que 
proporciona conhecimento e aprendizagem.

Gira Livros

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) realizou, nos últimos meses, 
a doação de 903,5 quilos de resíduos eletrônicos 
destinados à descaracterização e reciclagem de 
resíduos para o Programa Sukatech. O programa 
é executado pelo Governo de Goiás, por meio 
Goiás Social, e gerido pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com 
a Organização da Sociedade Civil (OSC) Programando 
o Futuro. O material foi acumulado após anos de uso 
e não apresentava condições de funcionamento, sendo 
destinado ao Programa.

Resíduos eletrônicos 

NOTASNOTAS
Foto: Secult/Divulgação

Baseada em denúncia que recebeu recentemente, 
a Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa), em parceria com a Delegacia do 
Consumidor da Polícia Civil, desencadeou operação 
para apurar a produção, embalagem e comercialização 
de produtos lácteos de forma irregular no município 
de Itauçu. No local, os agentes da Agrodefesa e 
policiais da Decon comprovaram o funcionamento 
da fábrica, que manipulava e acondicionava produtos 
em condições precárias de higiene. Ainda não tem 
autorização de funcionamento, sem qualquer tipo 
de inspeção e controle de qualidade. Os produtos 
são impróprios para consumo, colocando em risco a 
saúde da população.

Operação Policial

Foto: Seapa/Divulgação

Foto: Agrodefesa/Divulgação


	Botão 46: 
	Botão 47: 
	Botão 48: 
	Botão 49: 


