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Nota em Destaque

Ana Flávia Marinho
Chefe de Comunicação da Emater

Foi destaque nesta semana! A regulamentação dos 
projetos foi aprovada na 
última semana na Alego

O Pacote Social visa ampliar a proteção de ca-
rências no Estado para atender pontualmente 
grupos como idosos, crianças e adolescentes 
afastados do convívio familiar e vítimas de vio-
lência doméstica

#Pacote Social

Mín.19o • Max. 35o

No fim de semana, 
o aumento da 

nebulosidade sobre 
o estado de Goiás 

vai favorecer a 
formação de áreas 

de instabilidade.

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

Carta do leitor

Aniversário da 
Emater repercute 
na imprensa e 
leitor escreve carta 
destacando trajetória 
da Agência

Emater promove ações especiais em 
homenagem ao Mês da Mulher

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

Que a data reforce nosso 

compromisso com nós mesmas 

no sentido de apoio mútuo e 

que esta causa se torne, de 

fato, um interesse – e uma luta 

– também dos homens.

Em todo o estado, a Agência promoveu encontros, palestras, oficinas e outros para 
centenas de mulheres, entre servidoras e produtoras

Página 04

GALERIA DA EMATER

Na última semana, representantes da Emater, da 
Seapa e parceiros, estiveram em Flores de Goiás, em
reunião com produtores familiares da região, 
oriundos da reforma agrária, selecionados para 
iniciar o Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão 
do Paranã no Nordeste Goiano. Confira algumas 
imagens!

#Fotografia
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O mês da mulher da Emater está 
sendo marcado por uma programação 
extensa em todo o Estado de Goiás. 
As várias iniciativas de valorização e 
reconhecimento feminino demonstram 
que a sociedade está com olhos voltados 
para as questões de igualdade, mas não 
podemos negar que ainda há muito o que 
avançar.

Diferentemente de um passado 
não muito distante, hoje encontramos 
mulheres se destacando à frente de 
estabelecimentos rurais e outros 
empreendimentos, ocupando espaços 
antes predominantemente masculinos. 
Na própria Emater, metade da estrutura 
básica é feminina e 1/3 dos cargos de 
gestão, como gerências e coordenações, 
são ocupados por elas.

Perceber esse cenário é necessário, es-
pecialmente pela garantia da igualdade de 
gênero e, para além disso, um passo muito 
importante no que se refere à representa-
tividade. O Censo Agropecuário 2017, di-
vulgado pelo IBGE, revelou que 14,8% dos 

estabelecimentos rurais são geridos por 
mulheres, número superior aos 9,4% per-
cebidos no ano de 2006, quando foi feito o 
Censo anterior. O dado revela um avanço, 
ainda que tímido, mas que nos impulsiona 
a seguir criando um legado para as novas 
meninas que estão por vir.

As iniciativas de assistência técnica e 
extensão rural da Emater também refle-
tem uma maior participação feminina no 
campo. Do total de quase 17 mil atendi-
mentos realizados no ano de 2022, cerca 
de 30% foram realizados às produtoras. 
São elas, também, que protagonizam 
participação nos programas sociais e de 
capacitação efetivados pela Agência.

Mais que uma data de celebração, o 
8 de março é um convite à reflexão e um 
estímulo para que, juntas, possamos dar 
mais passos rumo à igualdade de condi-
ções, direitos e oportunidades. Que a data 
reforce nosso compromisso com nós mes-
mas, no sentido de apoio mútuo, e que 
esta causa se torne, de fato, um interesse 
– e uma luta – também dos homens.

Juntas vamos 
mais longe

Artigo

Ana Flávia Marinho
Chefe de Comunicação da Emater

Expediente

Emater  (Emater Goiás) 

Rodovia R2 Lote AR-3 Área do 
Campus Samambaia da UFG - 

Vila Itatiaia, Goiânia-GO 

Telefone: (62) 3201-2322
www.emater.go.gov.br

@EmaterGoiás /EmaterGoiás

@EmaterGoiás /EmaterGoiás
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Cerca de mil 
produtoras se 
reúnem em Itauçu

Dia Internacional da Mulher
Produção de 
girassol deve 
aumentar 65,1% 

Safra 22/23

Além de celebrar a data, evento proporcionou 
momentos de interação e troca de saberes

Como uma das ações em  
comemoração ao mês da mulher, a 
Emater, em parceria com a prefeitura 
de Itauçu, Câmara de Vereadores e 
secretarias municipais, promoveu 
na noite da última quarta-feira 
(8) o “Dia Especial da Mulher” no 
município.

“Nosso principal objetivo na 
realização desse evento é, sem 
dúvidas, comemorar e celebrar de 
forma coletiva o dia 8 de março. 
Essa foi uma noite de homenagens a 
mulheres de todas as idades e uma 
forma de reafirmar os feitos e as 
conquistas femininas ao longo dos 
anos”, explica Maria Amabini Costa, 
extensionista social da unidade local 
da Emater em Itauçu.

A Agência foi uma das instituições 
responsáveis pela organização do 
evento e realizou mobilizações juntos 
às mulheres que são atendidas pelas 

políticas da Emater. Por se tratar de 
um órgão que atua para a inserção de 
ações fundamentais ao processo de 
desenvolvimento rural e das atividades 
agropecuárias, o envolvimento da 
Emater no planejamento do evento é 
de importante valor social.

“É na participação em eventos 
como este que a Emater consegue 
promover momentos de interação e 
socialização entre as mulheres, além 
da troca de conhecimento e saberes 
sobre cuidados pessoais e autoestima, 
uma vez que as nossas atividades 
diárias estão inseridas em contextos 
que buscam a valorização da mulher 
tanto na cidade quanto no campo”, 
completa Maria Amobin.

No evento, foram oferecidas 
dinâmicas e palestras, além de 
sorteio de brindes e um jantar. 
Participaram, ao total, cerca de mil 
pessoas.

A produção goiana de girassol deve 
registrar o maior aumento percentual 
entre as culturas de grãos no estado, na 
Safra 2022/2023, de acordo com o 6º 
Levantamento da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). Divulgado 
em 9 de março, o estudo mostra que as 
lavouras goianas, atualmente em fase 
de semeadura, devem entregar 36 mil 
toneladas da oleaginosa, aumento de 
65,1% em relação ao volume produzido 
na Safra 21/22. 

O novo relatório também revisa para 
cima a estimativa da produção total de 
grãos no estado. A projeção agora é de 
um total de 31,7 milhões de toneladas, 
contra 31,5 milhões de toneladas 
na rodada anterior, divulgada em 
fevereiro. Em relação à safra passada, 
o avanço é de 9,8%. Há expectativa de 
aumento também para área plantada 
total (1,4%) e produtividade (8,3%)

No caso do girassol, o levantamento 
da Conab indica uma tendência de 
retração (-3,8%) da área plantada no 
estado. A redução, provocada pelo 
avanço do milho de segunda safra, 
é compensada pela produtividade. 
O rendimento médio das lavouras 
goianas deve aumentar 71,2%, saltando 
de 0,8 tonelada por hectare na safra 
anterior para 1,4 tonelada por hectare 
na atual. (Comunicação Setorial da 
Seapa)

Foto: Adobe Stock

Foto: Emater/Divulgação

Foto: Fredox Carvalho
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Programação especial

Emater promove ações 
especiais em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher
Sede da Agência Goiana recebeu mais de 300 pessoas, entre servidoras e produtoras, 
que participaram de palestras, oficinas e sorteios de brindes

No mês marcado pelo Dia 
Internacional da Mulher, a Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) 
preparou uma programação especial 
para as produtoras, lideranças do agro 
e servidoras. Com temas importantes 
e momentos de descontração, o 
evento contou com palestras, oficinas 
e momentos de interação, além de 
apresentações artísticas.

No dia 1º, a Emater lançou a campanha 
de arrecadação de roupas, alimentos 
e produtos de higiene, destinados 
às mulheres atendidas pelo Centro 
de Valorização da Mulher (Cevam), 
que acolhe mulheres, adolescentes e 
crianças vítimas de violência doméstica, 
abuso sexual ou abandono em Goiânia.

Na última segunda-feira (6), 
a programação iniciou com a 
apresentação musical do Coral da 
Emater e da Orquestra de Violeiros de 
Goiás. Em seguida, a palestra “Mulher: 
se ame, se cuide”, ministrada pela 
enfermeira e especialista em Saúde 
Pública, Nara Borges Ferreira, tratou de 
temas como saúde mental e feminina, 
violência doméstica e autoestima, além 
de dinâmicas entre o público. “Ainda 
existem situações vexaminosas e hoje é 
o momento de parar para pensar nisso”, 
disse a palestrante.

A psicóloga da Emater, Marcilênia 
Vilela de Souza, apresentou a 
palestra “Valorização Humana”. Ela 
abordou temas como a importância 
da valorização das pessoas diante 

dos desafios cotidianos, além da 
necessidade de procurar ajuda para 
manter a saúde física, intelectual, 
emocional e espiritual.“

No dia 07, as mulheres tiveram a 
oportunidade de conversar sobre beleza, 
com a oficina de automaquiagem. 
Logo após, houve o depoimento 
da servidora Lenita Dias sobre sua 
trajetória na Emater. Em seguida, a 
psicóloga Dra. Maria Aparecida Alves 
apresentou a palestra “Assédio: saiba 
como identificar”. Na oportunidade, 
ela falou sobre violência de gênero 
e importunação sexual e moral no 
ambiente de trabalho e a importância 
de capacitar os cargos superiores sobre 
a conduta correta e o atendimento às 
vítimas.

Fotos: Brunno Falcão
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“Assédio é crime, previsto em lei, e 
você tem o direito de não se submeter a 
esse tipo de violência. Existem avanços 
muito importantes atualmente. Algumas 
empresas já possuem meios de denunciar 
essas situações, como as ouvidorias”, 
explicou Maria Aparecida.

Após a palestra, as extensionistas 
da Agroindústria Neurileide Leão, 
Maria de Luz e Janete Alves ocuparam 
o momento com mensagens positivas, 
música e ressaltaram a importância da 
Agroindústria da Emater, que preparou 
o lanche e os brindes entregues durante 
o evento.

Dando continuidade ao tema principal 
do dia, a Dra. Alessandra Lessa, gerente 
de ouvidoria na Controladoria-Geral 
do Estado de Goiás (CGE), falou mais 

sobre a ouvidoria pública, canal de 
grande importância no recebimento de 
denúncias de assédio, entre outros. “As 
manifestações que chegam e são mal 
tratadas pelo ouvidor não dizem respeito 
apenas à imagem da ouvidoria, mas à 
instituição como um todo”. Jason Cardoso 
e Vera Lúcia encerraram a programação 
do dia com uma apresentação de dança.
muito bom ver que esse trabalho vale a 
pena. É muito bom saber que ajudamos a 
mulher do campo a ter sua própria renda 
e se emancipar”, reiterou Maria José Del 
Peloso.

A manhã do dia (8), contou com a 
presença da primeira-dama Gracinha 
Caiado que, ao lado de cerca de 200 
lideranças rurais, servidoras do órgão e 
produtoras de todo o estado, falou sobre a 

importância do papel feminino no campo, 
destacando as ações de capacitação para 
agricultores familiares. “Minha missão 
é trabalhar com o social, buscar cada 
dia mais romper o ciclo da pobreza. E 
só existe um caminho: educação para 
crianças e capacitação para adultos, e isso 
nós fazemos”.

Maria Aparecida Ferreira, presidente 
da Associação do Lajeado, do município 
de Goiandira, chamou atenção para o 
alcance da gestão estadual no meio rural 
por meio da Agência Goiana. “A Emater é 
extensão da minha casa. As atividades da 
minha região estavam adormecidas, mas 
com ajuda dos nossos extensionistas de 
Goiandira, estamos sendo bem atendidos. 
Tenho certeza que essa nossa parceria vai 
longe”, contou.
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As produtoras e servidoras tiveram a 
oportunidade de participar das oficinas 
de Processamento de leite, Mini jardins e 
terrário, Artesanato do Cerrado, Bioativos 
e bioinsumos e Produção de Pequi, todas 
oferecidas pela Emater.

A programação da parte da tarde 
foi aberta com a apresentação musical 
do grupo Ciranda da Arte. Em seguida, 
depoimentos das produtoras  Mara 
Cristina Martins, de Mineiros, e  de 
Jordana Rodrigues, de Barra do Garças 
(MT) sobre o trabalho no campo e as 
parcerias com a Agência Goiana.

Ao final, foi apresentado o painel 
“Oportunidades para a mulher rural”, 
com a extensionista Janete Alves. Foram 
destacados os desafios enfrentados pela 
mulher e que são agravados no meio rural, 

como a desigualdade de gênero, jornada 
de trabalho subestimada, remuneração 
menor e baixa presença em postos 
de liderança. A extensionista trouxe 
também os programas como Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) 
e Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) como oportunidades oferecidas à 
população do campo e que auxiliam na 
geração de renda.

Caroline Bertelli, veterinária do 
Senar Goiás, deu continuidade ao tema 
apresentando as diversas capacitações 
oferecidas pelo Senar às mulheres do 
campo.

Encerramento
Durante o encerramento, o presidente 

Pedro Leonardo destacou que os técnicos 

da Emater estão em todas as regiões 
do Estado pronto para auxiliar os 
agricultores familiares.

Falaram também a diretora de 
Gestão Integrada, Maria José Del 
Peloso, o diretor de Assistência Técnica 
e Extensão Rural, Antelmo Teixeira, 
a chefe de Comunicação Setorial, Ana 
Flávia Marinho, e a extensionista Cecília 
Guadalupe, da Regional Rio das Antas.

“Tenho certeza que saímos daqui 
hoje melhores do que entramos há três 
dias. Acredito que vocês voltam mais 
empoderadas, mais inspiradas e é muito 
bom ver que esse trabalho vale a pena. 
É muito bom saber que ajudamos a 
mulher do campo a ter sua própria renda 
e se emancipar”, reiterou Maria José Del 
Peloso.

“A mulher do agro faz diferença na produção 
e na geração de renda”, diz Gracinha Caiado 
durante encontro da Emater

A presidente de honra da Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás (OVG) e 
coordenadora do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-dama Graci-
nha Caiado, participou na manhã da 
quarta-feira (08), Dia Internacional da 
Mulher, da programação especial da 
Emater em homenagem à data. Ao lado 
de cerca de 200 lideranças rurais, ser-
vidoras do órgão e produtoras de todo 
o estado, Gracinha falou sobre a impor-
tância do papel feminino no campo.

“Hoje, nós mulheres, ocupamos 
muitos espaços que há tempos nos fo-
ram negados. Claro que ainda somos 
minoria em muitos deles, e no agro não 
é diferente, mas cabe a nós, cada vez 
mais, estudarmos e nos qualificarmos 
para então buscar estarmos onde qui-
sermos”, discursou a primeira-dama. 
“A participação da mulher no Agro tem 
sim a capacidade de fazer a diferença 
na produção e na geração de renda”, 
completou.

Durante discurso, Gracinha também 
destacou as ações de capacitação para 
pequenos produtores rurais oferecidas 
pelo Governo de Goiás, por meio da 
Emater, GPS e Secretaria de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Seapa). 
“São cursos diversos que ensinam as 
técnicas desde o início do cultivo até a 

hora da venda dos produtos. Temos ain-
da o chamado Crédito Social, que bene-
ficia aquelas pessoas que participaram 
dos cursos e que desejam empreender. 
E de todas as pessoas beneficiadas com 
esse dinheiro, gostaria de dizer a vocês 
que quase 80% são mulheres.”

O presidente da Emater, Pedro 
Leonardo, agradeceu a presença da 
primeira-dama e destacou o progra-
ma Goiás Social na defesa da vida da 
mulher do campo. “O governo Caia-
do, juntamente a Emater, tem forta-
lecido cada vez mais a participação 
das mulheres no campo com políticas 

públicas de impacto. E queremos po-
tencializar essas ações, garantindo a 
diminuição das desigualdades e pro-
movendo o desenvolvimento regiona-
lizado.”

Prova desse trabalho, a presidente 
da Associação do Lajeado do muni-
cípio de Goiandira, Maria Aparecida 
Farreira, falou em nome de todas as 
produtoras rurais e destacou o alcance 
da gestão estadual por meio da Ema-
ter. “Minha história com a instituição 
é muito antiga e para mim é uma ale-
gria dizer que a Emater é, hoje, uma 
extensão da minha casa”, ressaltou.
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A perspectiva para a produção 
de algodão em Goiás, em 2023, é 
positiva, com projeção de aumento 
da área plantada e da produção no 
Estado. A cotonicultura goiana é o 
principal destaque da edição de março 
do Agro em Dados, boletim técnico da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa). 
A publicação traz ainda análises e 
números atualizados sobre outras 
seis cadeias importantes: bovinos, 
suínos, frangos, lácteos, soja e milho. 
O objetivo é monitorar o desempenho 
do setor mensalmente.

Segundo a Companhia Nacional 
de Abastecimento, as lavouras goianas 
devem entregar 123,8 mil toneladas 
de algodão em 2023, o que representa 
um crescimento de 1,5% em relação 
ao resultado de 2022. O volume 
corresponde a 1,7% da produção 
nacional e dá ao Estado a sexta posição 
no ranking de maiores produtores 
entre Estados e Distrito Federal. 
Ainda de acordo com a entidade, a 
área plantada também deve aumentar 
1,5%, chegando a 27,5 mil hectares. Já 
a produtividade deve ficar estável em 
4,5 toneladas/hectare.

A edição de março do Agro em Da-
dos mostra uma série histórica de pro-
dução, área plantada e produtividade 
de algodão em Goiás, de 2006 a 2022. 
Por meio da publicação, é possível co-
nhecer também os maiores exportado-
res (Goiás é o quinto) e os principais 
compradores do algodão brasileiro 
(a Turquia lidera a lista, seguida pela 
China). Por fim, o boletim traz uma 
histórico da cotação do algodão em 
pluma nos últimos dois anos. O preço 
médio recuou 1,8% em fevereiro, con-

Agro em Dados

Produção de algodão deve 
crescer 1,5% e chegar a 123,8 mil 
toneladas este ano em Goiás
Boletim de março traz um panorama da cotonicultura no Estado, além de números e 
análises sobre outras seis cadeias produtivas goianas

forme o indicador Cepea/Esalq.
“De 2021 para 2022, as exportações 

de algodão saltaram de US$ 73,6 
milhões para US$ 235,9 milhões; 
enquanto as importações caíram de 
US$ 600,6 mil para US$ 415,4 mil”, 
lembra o secretário Tiago Mendonça. 
“Estamos em constante diálogo com 
as entidades do setor, como o Sistema 
Faeg/Senar e a Agopa, monitorando 
a cadeia e apoiando o produtor com 
infraestrutura, crédito e assistência 
técnica para que os números sigam 
positivos”, completa.

Emater
Nesta edição do Agro em Dados, o 

presidente  da  Emater,  Pedro Leonardo 
Rezende, assina um artigo sobre os 
64 anos da entidade, completados em 
3 de março. “Para se ter uma ideia 
da dimensão da presença da Emater 
no estado, no ano de 2022 foram 
realizados quase 60 mil atendimentos, 
considerando os 200 escritórios locais 
espalhados em todas as regiões e que 
atendem os 246 municípios goianos. 
As ações impactaram mais de 30 mil 
pessoas”, afirma.

A edição de março do Agro em 
Dados pode ser acessada na íntegra 
em PDF no site oficial da Seapa, 
ou diretamente clicando aqui. 
(Comunicação Setorial da Seapa)

https://www.agricultura.go.gov.br/informativos/boletins-de-safra.html
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PA Canudos

Emater realiza 1° Encontro 
de Mulheres Rurais em 
Campestre de Goiás
Evento fez parte das comemorações do Mês da Mulher e promoveu debates sobre o papel 
da mulher na sociedade e a valorização do trabalho rural

A Emater, em parceria com a pre-
feitura de Campestre e o Assentamento 
Canudos, promoveram, na última quin-
ta-feira (9), o 1º Encontro “Mulheres 
Guerreiras”. O evento foi realizado no 
salão da igreja Nossa Senhora Apareci-
da, na sede do PA Canudos, e fez parte 
das ações da Emater em comemoração 
ao mês da mulher.

“O objetivo do encontro foi pro-
mover momentos de interação, troca de 
conhecimento, informações sobre cuida-
dos pessoais, debates sobre o papel da 
mulher na família e na sociedade, além 

de valorizar o trabalho realizado no cam-
po e diversas outras temáticas voltadas 
às mulheres rurais”, explica Maria Luiza 
Pereira, extensionista social da Emater.

A Agência foi a responsável pela 
organização do evento, além de ter feito 
visitas junto as lideranças da cidade de 
Campestre e ao grupo de mulheres do as-
sentamento para fazer um levantamento 
de demandas que deveriam ser tratadas 
no encontro. Como órgão que atua para a 
inserção de políticas públicas fundamen-
tais ao processo de desenvolvimento ru-
ral e das atividades agropecuárias, o en-

volvimento da Emater no planejamento 
do evento é extremamente valoroso.

“A instituição é o instrumento de 
comunicação entre o poder público e as 
famílias rurais e, neste tipo de evento, 
oportuniza espaços importantes de de-
bate, reflexão e crescimento para estas 
mulheres. Não apenas para o fortaleci-
mento individual, mas também coletivo, 
através da oferta de seus serviços, tais 
como, capacitações e seminários que 
resgatam a autoconfiança e aprimoram o 
trabalho da mulher no campo”, ressalta 
Maria Luiza.

Foto: Emater/Divulgação
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Há 64 anos, em 3 de março de 
1959, nascia a Associação de Crédito e 
Assistência Rural do Estado de Goiás 
(Acar Goiás), que, após uma série de 
transformações, deu origem à Emater 
como a conhecemos hoje. De lá para 
cá, muita coisa mudou, mas a essência 
segue a mesma: apoiar o agricultor 
familiar na geração de renda e 
impactar social e economicamente 
as regiões goianas em que eles estão 
inseridos.

Em toda a extensão do estado de 
Goiás, a Agência tem se consolidado 
como pilar do desenvolvimento da 
agricultura familiar. A instituição 
é referência em assistência técnica 
e extensão rural, por meio dos 
seus programas de atendimento 
e, especialmente, de acesso a 
crédito rural, instruções técnicas 
e acompanhamento de gestão na 
propriedade, por exemplo, sendo a 
única no estado a concentrar esforços 
na agricultura familiar.

Além disso, a pesquisa agropecuária 
desenvolvida pela Emater reflete a 

importância e necessidade da pesquisa 
pública na inclusão produtiva dos 
pequenos produtores, uma vez que 
entrega pacotes tecnológicos com 
alto valor agregado de maneira 
acessível. Destaque para as sementes 
selecionadas de milho, oferecidas a 
10% do preço praticado no mercado; 
ou mesmo as mudas de pequi sem 
espinhos, fruto de pesquisa de mais de 
20 anos que chegaram para atender a 
uma demanda importante do setor 
produtivo.

Esses e outros avanços marcaram a 
atual gestão do Governo do Estado que, 
desde 2019, trabalha incansavelmente 
para que a Agência pudesse novamente 
alcançar este lugar de protagonismo. 
Hoje, podemos afirmar que a Emater 
desempenha papel importante para 
que Goiás siga como um dos destaques 
mundiais na produção de alimentos.

Para se ter uma ideia da dimensão 
da presença da Emater no estado, no 
ano de 2022 foram realizados quase 
60 mil atendimentos, considerando 
os 200 escritórios locais espalhados 

em todas as regiões e que atendem 
os 246 municípios goianos. As ações 
impactaram mais de 30 mil pessoas. 
No mesmo ano, foram comercializadas 
600 toneladas de sementes de milho e 
foram lançadas seis novas variedades 
de pequi. 

Até aqui, fizemos muito pelo agro 
goiano. Nossa história se confunde 
com a trajetória de desenvolvimento 
da agropecuária em nosso estado. 
E, mesmo que sejamos uma das 
mais antigas instituições do Estado 
em plena atividade, não paramos 
no tempo. Nos modernizamos e 
nos reinventamos para atender às 
demandas da agricultura familiar em 
um mundo em constante – e cada vez 
mais rápido – desenvolvimento.

No alto de seus 64 anos, temos 
certeza de que a Emater ainda tem 
muito a oferecer. Nosso trabalho não 
acabou e, com o suporte e as ações 
prioritárias traçadas pelo Governo de 
Goiás, iremos ampliar nossa atuação 
e entregar ainda mais aos goianos nos 
quatro cantos do nosso estado!

Emater: há 64 anos 
trabalhando para 
melhorar a qualidade 
de vida no campo Pedro Leonardo Rezende

Presidente da Emater

Por você,
para você.
100 edições
do Jornal Emater
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TEMPO EM GOIÁS 

No fim de semana, o aumento da nebulosidade sobre o estado de Goiás vai favorecer a formação de áreas de instabilidade.
Consequentemente, em algumas localidades, em decorrência da combinação calor e umidade, poderemos ter pancadas de chuvas 
isoladas “típicas de verão”, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Atenção: Risco potencial de chuvas locais com intensidade de moderada a forte.

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 (11/03)

DOMINGO (12/03)
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GALERIA DA EMATER
Na última semana, representantes da Emater, da Seapa e parceiros, estiveram em Flores de Goiás, em 
reunião com produtores familiares da região, oriundos da reforma agrária, selecionados para iniciar o 
Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã no Nordeste Goiano. No encontro, os agricultores foram 
orientados sobre questões de análise e preparo de solo, outorga de água e licenciamento ambiental, entre 

outros assuntos para o início da implantação do projeto. Confira algumas imagens!
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Saiu na Mídia

O texto (Artigos, sexta-feira, 03/03, nesta página) do presidente da 
Emater, senhor Pedro Leonardo Rezende, trouxe-me à lembrança a 
criação da unidade em Morrinhos, no início da década de 1960. 
Foram inúmeros os benefícios proporcionados para o município, por 
meio de ensinamentos aos pequenos produtores: preparar "silo" 
para armazenar comida para o rebanho; preparar o solo para 
receber as sementes; uso de sementes selecionadas; tratar do gado 
no cocho; asseio na ordenha; construção de privadas para uso dos 
moradores. Lembro-me bem, como funcionário do Banco do Brasil 
que era na época, de como nossa agência recebeu de braços 
abertos os representantes da antiga Acar- Goiás, de como a gente 
tinha paciência com os produtores que eram apresentados pelos 
técnicos. Com certeza, aquela sementinha plantada em solo fértil 
ajudou em muito o município a tornar-se o que é hoje, um dos 
maiores produtores rurais do Estado.

O aniversário de 64 anos da Emater marca uma 
trajetória importante para a agricultura familiar 
goiana. O assunto repercutiu na imprensa, 
especialmente pelo artigo assinado pelo presidente, 
Pedro Leonardo Rezende, que relembra a história da 
Agência até aqui. O leitor do Jornal O Popular, Edmo 
Nunves, enviou uma carta ao jornal destacando a 
trajetória da Emater, que se confunde com sua 
história de vida. Confira!

Emater, 64 anos

https://digital.dm.com.br/#!/view?e=20230309&p=8
https://digital.dm.com.br/#!/view?e=20230309&p=8
https://www.agrolink.com.br/noticias/go--programa-produzir-brasil-ja-cadastrou-221-projetos_477059.html
https://www.agrolink.com.br/noticias/go--programa-produzir-brasil-ja-cadastrou-221-projetos_477059.html
https://opopular.com.br/opiniao/carta-dos-leitores/confira-as-cartas-dos-leitores-desta-segunda-feira-6-1.3005440
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O combate à violência contra a mulher vai ganhar um im-
portante reforço em Goiás com a criação da Delegacia Es-
tadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem). A 
iniciativa consta em projeto de lei assinado pelo governador 
Ronaldo Caiado no dia 8 de março, em solenidade do Dia 
Internacional da Mulher. O documento será encaminhado à 
Assembleia Legislativa e faz parte de um conjunto de ações 
que também inclui mudanças na atuação da Polícia Militar 
e a criação do Protocolo Todos por Elas. As novidades fo-
ram pensadas dentro do Pacto Goiano pelo Fim da Violência 
Contra a Mulher, que está sob responsabilidade do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), coordenado pela primeira-dama 
Gracinha Caiado.

As provas objetiva e discursiva do concurso para 
técnicos ambientais da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) 
serão aplicadas neste domingo (12/3), em Goiânia. 
Ao todo, são ofertadas 35 vagas, sendo 33 para ampla 
concorrência e duas para pessoas com deficiência 
(PcD). A seleção recebeu 3.395 inscrições. O concurso 
é conduzido pelo Instituto Brasileiro de Formação 
e Capacitação (IBFC) e realizado pela Secretaria de 
Estado da Administração (Sead). Os portões serão 
abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. O 
cartão de convocação para as provas, contendo o local, 
a sala e o horário de realização, está disponível no 
portal do IBFC (www.ibfc.org.br).

Defesa da mulher

Concurso público

A política social do Governo de Goiás ganha o reforço de 
quatro novos programas. A regulamentação dos projetos 
foi aprovada em segunda e última votação na Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás (Alego), na tarde de quinta-
feira (9). O Pacote Social visa ampliar a proteção de carências 
no Estado para atender pontualmente grupos como idosos, 
crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e 
vítimas de violência doméstica, além de promover avanços no 
financiamento de iniciativas junto aos municípios, por meio 
dos programas Goiás Por Elas; Dignidade; Família Acolhedora 
Goiana e o novo Cofinanciamento Estadual da Assistência 
Social. A previsão de investimentos nos novos programas soma 
R$ 75,6 milhões ao ano.

Pacote Social

NOTASNOTAS
Foto: Secom/Divulgação

Foto: Secom/Divulgação

Foto: Seds/Divulgação

Foto: Júnior Guimarães

Foto: Semad/Divulgação
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O governador Ronaldo Caiado conheceu o sistema de 
regulação do Estado de São Paulo, em visita à capital paulista 
na quinta-feira (9). Acompanhado da superintendente de 
Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás (SES-GO), Luiselena Esmeraldo, o chefe do Executivo 
firmou uma parceria com o governo paulista para aprimorar 
o sistema de regulação goiano. A comitiva goiana conheceu a 
Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), 
que é o equivalente ao Complexo Regulador Estadual (CRE) 
de Goiás. Foram discutidos os processos, protocolos e 
esclarecidas dúvidas sobre a regulação. 

Regulação da saúde

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa) publicou a Instrução Normativa (IN) n° 
05/2023, que dispõe sobre a atualização da relação de 
municípios com ocorrência da pinta preta dos citros. A 
praga atinge os pomares, afetando todas as partes da 
planta, e pode causar muitos prejuízos, principalmente 
pela redução do valor comercial dos frutos, que ficam 
com aspectos indesejáveis para o consumo. Em Goiás, 
atualmente a praga está presente em 34 municípios, nas 
principais regiões produtoras de citros. A a IN Agrodefesa 
nº 05/2023, com a relação atualizada dos municípios 
com ocorrência da pinta preta está disponível aqui.

Praga dos citros

NOTASNOTAS
Foto: Secom/Divulgação

A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Goiás (Semad) aplicou mais de R$ 35 mil 
em multas durante a Operação Piracema 2023, que fiscaliza 
a pesca e caça ilegais. A terceira e mais recente etapa foi 
realizada na Bacia do Paranaíba, ao longo dos últimos três 
meses. Foram 32 autuações por caça ou pesca ilegais e 
quase 70 quilos de pescados apreendidos. As três etapas 
foram realizadas para coibir atividades irregulares durante 
o período de defeso. Na operação, a Semad mobilizou fiscais 
que realizaram barreiras veiculares e abordagens náuticas; 
fiscalização ambiental nos portos e parques estaduais; além 
de apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ibama em 
uma das ações, de novembro do ano passado a fevereiro deste 
ano.

Operação Piracema 2023

Foto: Seduc/Divulgação

Foto: Secti/Divulgação

Foto: Mariza Mendanha

Foto: Semad/Divulgação

https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/adicionaisproprios/protocolo/arquivos/2199533.pdf
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