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O JORNAL EMATER É UMA REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SETORIAL DA EMATER 

Nota em Destaque

Pedro Leonardo Rezende
Presidente da Emater

Foi destaque nesta semana! Laboratório confirma que caso de 
Vaca Louca no Pará é “atípico” e 
abre caminho para retomada das 
exportações de carne para China

Resultado foi divulgado pelo Mapa, que 
já iniciou procedimento para destravar 
comercializaçãono município # Sanidade

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

Saiu na mídia

Aniversário da 
Emater é destaque 
no Jornal O Popular

Emater expande estudos 
sobre pequi para a Estação 

Experimental de Porangatu

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

No alto de seus 
64 anos, temos 
certeza de que a 
Emater ainda tem
muito a oferecer.

Pesquisa vai considerar adaptações do fruto quanto às 
características edafoclimáticas do norte de Goiás
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GALERIA DA EMATER

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, a Regional Rio 
Vermelho realizou o curso de Conserva de Legumes, 
no município de Taquaral de Goiás. A capacitação foi 
uma parceria entre a Emater, a Câmara do Vereadores, 
a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social e o 
Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do 
município. O curso foi ministrado pela extensionista 
Mariza Geralda e contou com a participação de 17 
agricultores familiares da comunidade local.

#Fotografia
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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

Artigo

Pedro Leonardo Rezende
Presidente da Emater

https://www.facebook.com/ematergoias/
https://www.youtube.com/ematergoias/
https://www.instagram.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
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Laboratório confirma que 
caso de Vaca Louca no Pará é 
“atípico” e abre caminho para 
retomada das exportações de 
carne para China

Sanidade
aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa

Resultado foi divulgado pelo Mapa, que já iniciou 
procedimento para destravar comercialização

O laboratório de referência da 
Organização Mundial de Saúde Animal 
(OMSA) confirmou, na noite da 
última quinta-feira (2), que o caso de 
Encefalopatia Espongiforme Bovina 
(EEB) detectado no município de 
Marabá (PA), no dia 20 de fevereiro, é 
atípico. O resultado foi divulgado pelo 
Ministério da Agricultura e Pecuária 
(Mapa), por meio de Nota Oficial.

“Todos as pistas indicavam que 
se tratava de um caso atípico, e essa 
confirmação agora deve destravar 
as exportações de carne bovina 
para a China, que é a nossa maior 
compradora”, afirma o secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tiago Mendonça. 
Ele destaca o empenho do Mapa para 
desfazer rapidamente o embargo à 
carne brasileira.

“A suspensão das exportações de 
carne para a China é uma medida 
automática quando há um caso como 
este. Faz parte do protocolo sanitário 
acordado entre os dois países. O 
importante é que o sistema de sanidade 
funcionou com eficiência. O caso foi 
identificado rapidamente e recebeu o 
tratamento adequado. O Ministério 
trabalhou em parceria com o governo 
local e tomou todas as providências 
necessárias”, avalia Mendonça.

Ainda na noite de quinta-feira (2), o 

Mapa informou que “iniciou a inserção 
das referidas informações no sistema 
para a comunicação oficial à OMSA 
e às autoridades chinesas”. A Nota 
Oficial destacou ainda que “assim que 
concluído o processo, será marcada 
uma reunião virtual com o governo 
chinês para tratar do desembargo da 
exportação da carne bovina ao país”.

Saiba mais
A Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (EEB) é conhecida 
popularmente como “Mal da Vaca 
Louca”. O caso de Marabá (PA) foi 
identificado em um animal macho, de 
9 anos de idade, localizado em uma 
propriedade considerada de pequeno 
porte. Criado a pasto, em ração, o boi 
foi abatido e sua carcaça, incinerada 
no local, em linha com as melhores 
práticas sanitárias.

Seguindo o protocolo sanitário 
oficial, as exportações para a China 
foram suspensas. O caso foi informado 
à OMSA e amostras foram enviadas ao 
laboratório de referência da entidade, 
em Alberta, no Canadá, para análise 
e tipificação do caso. As análises 
apontaram que se trata do tipo H, ou 
seja, que ocorre espontaneamente 
em bovinos e não a partir da ingestão 
de alimentos contaminados. 
(Comunicação Setorial da Seapa)

aaaaaaaaaaaa
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Foto: Adobe Stock
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Mercado externo

Milho ultrapassa soja e é 
produto mais exportado do 
agro goiano no mês de janeiro
Com a abertura da comercialização do grão para a China, desde novembro do ano 
passado, país se tornou maior comprador da commodity e fez valor de exportação 
ultrapassar os 145 milhões de dólares e o volume de meio milhão de toneladas

O milho ultrapassou a soja e foi 
o principal produto da pauta de 
exportação goiana no mês de janeiro 
de 2023, segundo dados divulgados 
pelo Agrostat do Ministério da 
Agricultura e Pecuária (Mapa). A 
exportação do grão no período foi 
de 514,6 mil toneladas, chegando ao 
valor de 145,8 milhões de dólares. 
A commodity superou os números 
do complexo soja que sempre esteve 
em primeiro lugar no ranking de 
exportação goiana. Em janeiro, o 
complexo soja registrou 235,7 mil 
toneladas e 139,6 milhões de dólares.

Comparando os meses de janeiro 
de 2022 e 2023, enquanto o milho 

registrou crescimento de 170,3% em 
termos de volume de exportação e 
de 219% em relação ao valor, a soja 
apresentou queda de 58,2% no caso 
da quantidade exportada e de 52,7% 
em relação ao valor exportado.

“Com o prognóstico de uma safra 
boa de milho neste ano, em Goiás, o 
produtor tem investido com o apoio 
do Governo de Goiás na produção do 
grão. Um exemplo é o FCO [Fundo 
Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste], cujos recursos têm 
sido aplicados nas lavouras goianas de 
milho também, além da soja”, reforça 
o secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tiago 

Mendonça. “Para o produtor de milho 
é um bom momento o que estamos 
vivendo”, ressalta.

Apesar do declínio no volume de 
exportação da soja ser comum para 
o mês de janeiro, segundo os dados 
disponibilizados pela plataforma, 
desde o segundo semestre do ano 
passado o milho já dava sinais de 
crescimento, chegando a encostar 
no volume exportado de soja no mês 
de novembro (556,9 mil toneladas 
de soja contra 510,4 mil toneladas 
de milho) e ultrapassar no mês de 
dezembro (428,4 mil toneladas de 
soja contra 797,6 mil toneladas de 
milho).
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China
“Apesar dos números altos do 

volume exportado de milho em Goiás, 
durante janeiro, registrados em anos 
anteriores, a soja sempre ficava em 
primeiro lugar no ranking de valor 
de exportação. Desde novembro 
essa equação mudou, com a entrada 
na China nas negociações do grão”, 
analisa o secretário Tiago Mendonça. 
De acordo com informações do Mapa, 
desde novembro de 2022, a exportação 
de milho para a China foi autorizada, 
o que somado à continuidade do 
conflito na Ucrânia e o ritmo lento 
da colheita da soja pesaram para os 
resultados encontrados.

Em novembro de 2022, quando a 
China deu início às importações de 
milho do Brasil, Goiás comercializou 

para aquele país 26,1 mil toneladas 
(5,7 milhões de dólares). O maior 
comprador de milho naquele mês era 
Coreia do Sul, com 144,5 mil toneladas 
(40,5 milhões de dólares); seguido de 
Japão e Irã. China estreou em sexto 
lugar no ranking de compradores. 

Em dezembro, o volume de milho 
goiano exportado para a China subiu 
para 295,7 mil toneladas (79,8 milhões 
de dólares), alçando o país ao primeiro 
lugar de compradores da commodity 
goiana - posição que se manteve 
no mês de janeiro, quando Goiás 
exportou para aquele país 134,2 mil 
toneladas (35,7 milhões de dólares). 
Entre os estados brasileiros, Goiás é 
o segundo maior exportador de milho 
para a China, atrás apenas de Mato 
Grosso. No total, em janeiro, a China 

comprou 983,7 mil toneladas de milho 
do Brasil (271,4 milhões de dólares). 

Produtos
Além do milho e da soja, primeiro 

e segundo lugares, respectivamente, 
na pauta de exportações do agro 
goiano, em janeiro, também 
aparecem entre os produtos do setor 
agropecuário exportados o complexo 
sucroalcooleiro, carnes, couros, 
produtos oleaginosos (exclui soja), 
fibras e produtos têxteis, entre outros. 
Considerando apenas produtos do 
agro, em janeiro Goiás exportou 
490,6 milhões de dólares e importou 
9 milhões de dólares em produtos 
(valores desconsideram químicos, 
como fertilizantes, por exemplo). 
(Comunicação Setorial da Seapa)

Fotos: Wenderson Araújo/CNA
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No episódio de 1 de março do 
Campo de Saber, série de webinários 
da Emater, o diretor de Pesquisa 
Agropecuária, João Asmar Júnior, e 
os pesquisadores dra. Elainy Botelho 
e dr. Ailton Pereira, da Emater e da 
Embrapa Cerrados, respectivamente, 
falaram sobre a implementação do 
projeto de pesquisa sobre pequi na 
Estação Experimental de Porangatu.

Há mais de 20 anos, ambas as 
instituições desenvolvem, em conjunto, 
essa pesquisa. No ano passado, ela 
rendeu frutos importantes: foram 
lançadas seis novas variedades de 
pequi, sendo três delas sem espinhos. 
Nas estações experimentais de Goiânia 
e de Anápolis, há mais de 1.000 pés 
de pequi e isto faz com que a Emater 
seja detentora do maior banco de 
germoplasma da espécie no mundo.

Agora, o projeto está sendo 
implantado também na Estação 
Experimental da Emater em 
Porangatu, onde serão desenvolvidas 
novas cultivares, considerando 
as características edafoclimáticas 
da região, como clima, relevo, 
temperatura, umidade do ar, tipo de 
solo, entre outras. A expectativa é que 
sejam plantados cerca de 500 novos 
pés de pequi nesta Estação, sendo 191 
cultivares sem espinhos e 291 com 
espinho.

“Uma das razões que nos levaram 
a implantar o projeto em Porangatu 
é poder transformar o pequi, ou seja, 
tirá-lo de uma situação de extrativismo 
e colocarmos como agricultura, 
inserindo mais uma fonte de renda 
para o agricultor familiar. Queremos 
difundir isso para o norte e nordeste 
goianos”, explica João Asmar.

Pesquisa

Emater expande estudos 
sobre pequi para a Estação 
Experimental de Porangatu
Trabalho vai considerar adaptações do fruto quanto às características edafoclimáticas do 
norte de Goiás

Pensando em formas de aumentar 
a rentabilidade dos produtores, foi 
realizada a seleção de cerca de 80 clones 
de pequizeiros que apresentaram altos 
níveis de produtividade nas estações 
de Goiânia e Anápolis, para serem 
plantados na Estação Experimental de 
Porangatu, sendo 31 desses clones de 
cultivares sem espinhos.

A pesquisadora da Emater, dra. 
Elainy Botelho, destacou a importância 
da pesquisa para as próximas gerações. 
“Quando você promove o processo de 
domesticação de uma espécie, isso 
significa que os riscos de extinção 
diminuem, uma vez que você passa a 
dominar técnicas de propagação. Antes 
do nosso trabalho, não se sabia como 
fazer mudas de pequi; sempre foi um 
mistério. Hoje, temos tecnologias para 
germinar e clonar sementes”, enfatiza.

O dr. Ailton Pereira, pesquisador 
da Embrapa Cerrados, aproveitou 
a oportunidade para destacar a 
importância de se realizar estudos 
considerando características próprias 

de cada região. “É muito importante 
avaliar os diferentes materiais 
genéticos em diferentes condições de 
ambientes. Às vezes, uma variedade 
vai se desenvolver melhor num lugar 
frio, enquanto outra será melhor num 
lugar mais quente”, ressalta.

Os estudos em Porangatu 
permitirão aos pesquisadores 
estabelecer recomendações mais 
aperfeiçoadas para a definição de 
variedades adequadas a cada local em 
que forem plantadas.

Para saber mais informações 
sobre a expansão do projeto de 
pesquisa sobre pequi para Porangatu, 
assista ao vídeo completo do Campo 
de Saber:

Foto: Divulgação/Emater

https://www.youtube.com/watch?v=UD9YbJB8Tgo
https://www.youtube.com/watch?v=UD9YbJB8Tgo
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A Câmara Técnica e de Conciliação 
da Cadeia Láctea de Goiás se reuniu, em 
27 de fevereiro, na sede da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), para conhecer 
e discutir o resultado da pesquisa 
mensal sobre preços de derivados 
lácteos. O levantamento de fevereiro 
mostrou que a indústria goiana 
percebeu um aumento médio de 7,57% 
na cesta composta por cinco produtos: 
leite UHT integral, leite em pó integral, 
queijo muçarela, leite condensado e 
creme a granel.

Individualmente, a maior variação 

foi percebida no preço do leite 
UHT integral, que subiu 13,16% em 
comparação com o valor registrado em 
janeiro. Em segundo lugar ficou o queijo 
muçarela, 7,34%. Em terceiro, o leite em 
pó integral, 6,84%. O leite condensado 
e o creme a granel completaram a lista, 
com 4,42% e 0,49%, respectivamente.

Os preços nominais, as variações 
percentuais e outros detalhes estão 
disponíveis na edição de fevereiro/2023 
do Boletim de Mercado do Setor Lácteo 
Goiano. A íntegra em PDF pode ser 
baixada gratuitamente do site oficial 
da Seapa: https://www.agricultura.

go.gov.br/files/2023/BoletimLeite/
FEVEREIRO-BOLETIMDOLEITE.pdf
Saiba mais

A Câmara Técnica e de Conciliação 
da Cadeia Láctea de Goiás é composta 
por representantes da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), 
Sindicato das Indústrias de Laticínios no 
Estado de Goiás (Sindileite), Instituto 
Mauro Borges (IMB), Secretaria-Geral 
da Governadoria (SGG) e Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa). (Comunicação 
Setorial da Seapa)

Boletim

Divulgado índice de variação 
de preços dos derivados lácteos 
em fevereiro/23 no Estado 
Levantamento indica aumento médio de 7,57% nos preços recebidos pelas indústrias 
goianas para cinco produtos. Valor do Leite UHT integral registra maior alta 

https://www.agricultura.go.gov.br/files/2023/BoletimLeite/FEVEREIRO-BOLETIMDOLEITE.pdf 
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2023/BoletimLeite/FEVEREIRO-BOLETIMDOLEITE.pdf 
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2023/BoletimLeite/FEVEREIRO-BOLETIMDOLEITE.pdf 


Goiânia, 04 de março de 2023  | Jornal Emater08

Sanidade vegetal

Prazo de semeadura do 
girassol vai até 31 de março, 
alerta a Agrodefesa
Cultura típica da safrinha em sucessão à soja, o girassol já está sendo semeado. As 
lavouras devem ser cadastradas no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago) 

A colheita de soja avança em todo 
o Estado e os produtores já começam a 
utilizar essas áreas para a semeadura 
do girassol. A Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária (Agrodefesa) 
alerta para as normas estabelecidas 
na Instrução Normativa nº 01/2022, 
como prazo de semeadura, colheita e 
demais cuidados fitossanitários que 
devem ser observados durante o ciclo 
da cultura.

O objetivo dessas medidas 
fitossanitárias é evitar que nas 
áreas cultivadas com o girassol em 
sucessão à colheita da soja, as plantas 
voluntárias da soja (tiguera) venham 
a germinar nas entrelinhas da cultura 
do girassol e adentrem o período do 
vazio sanitário da soja, tendo em vista 
que não há herbicida seletivo para o 
girassol registrado no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

O prazo final para a semeadura 
é 31 de março, com a ressalva de que 
os plantios feitos a partir do dia 14 
devem ser de cultivares de ciclo curto 
(até 105 dias) para que a colheita 
possa ocorrer até 15 de julho, prazo 
final estabelecido pela Normativa para 
conclusão da safra. Outro aspecto que 
precisa ser observado é o cadastro 
das lavouras no Sistema de Defesa 
Agropecuária (Sidago) em até 15 dias 
após o término da semeadura.

O presidente da Agrodefesa, 
José Essado, ressalta que o girassol 
é uma cultura de grande relevância 
econômica para Goiás, que é o maior 
produtor nacional. “As normas 
estabelecidas para a cultura do girassol 
estão fundamentadas em avaliações e 

pesquisas científicas e seu objetivo, 
além de diminuir a incidência da 
ferrugem asiática da soja, é contribuir 
para o bom desempenho das lavouras, 
em produção e produtividade, e 
respeitar o zoneamento agrícola de 
risco climático estabelecido pelo 
Ministério da Agricultura”, destaca 
ele.

Cuidados importantes
Como os cultivos de girassol 

são feitos basicamente em áreas de 
soja, é natural que, ao longo do ciclo 
vegetativo, surjam plantas voluntárias 
de soja. Assim, é preciso que os 
produtores tenham cuidados também 
com as tigueras que podem se tornar 
hospedeiras do fungo causador da 
ferrugem asiática da soja (Phakopsora 
pachyrhizi).

A gerente de Sanidade Vegetal 
da Agrodefesa, Daniela Rézio e Silva, 
chama a atenção para a necessidade 
de eliminação das plantas de soja na 
cultura do girassol em até cinco dias 

após o término da colheita, conforme 
determina a Instrução Normativa.

Ela adianta que o vazio sanitário 
da soja este ano deverá começar em 
27 de junho e estender-se até 24 de 
setembro, período em que não pode 
ter planta de soja no campo. Contudo, 
nas áreas de girassol, cuja colheita 
pode se estender até dia 15 de julho, a 
tiguera é tolerada no local, mas precisa 
ser eliminada imediatamente após a 
retirada do girassol.

Em relação às cultivares de ciclo 
curto a serem semeadas a partir de 
14 de março, é necessário que os 
produtores ou responsáveis técnicos 
apresentem ao fiscal da Agrodefesa, 
sempre que solicitado, a Nota Fiscal 
de compra da semente. Outras 
informações podem ser obtidas no site 
da Agência (www.agrodefesa.go.gov.
br) na aba Defesa Sanitária Vegetal, 
no item Programas. Veja a íntegra 
da Instrução Normativa nº 01/2022 
clicando aqui. (Comunicação 
Setorial da Agrodefesa)

Foto: Wenderson Araujo/Sistema CNA

https://www.agrodefesa.go.gov.br/files/TI-2021/2022Janeiro/IN012022.pdf


 Jornal Emater  |  Goiânia, 04 de março de 2023 9

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 (04/03)

DOMINGO (05/03)
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GALERIA DA EMATER
Nos dias 27 e 28 de fevereiro, a Regional Rio Vermelho realizou o curso de Conserva de Legumes, no 
município de Taquaral de Goiás. A capacitação foi uma parceria entre a Emater, a Câmara do Vereadores, 
a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do 
município. O curso foi ministrado pela extensionista Mariza Geralda e contou com a participação de 17 

agricultores familiares da comunidade local.
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Saiu na Mídia

https://www.youtube.com/watch?v=0Ldon_DR4dM&feature=youtu.be
https://opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.952961/emater-64-anos-1.2624315
https://opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.952961/emater-64-anos-1.2624315
https://www.youtube.com/watch?v=0Ldon_DR4dM&feature=youtu.be
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O número de assassinatos em Goiás caiu, em 2022, cinco 
vezes mais que a média nacional. Dados da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-GO) indicam 1232 mortes violentas no 
ano, frente a 1299 registros em 2021, uma redução de 5%. No 
país, a queda foi menor: 1%, já que o número saiu de 41,2 mil 
para 40,8 mil registros. As informações embasaram o Monitor 
da Violência, levantamento da Universidade de São Paulo em 
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o 
portal de notícias G1, divulgado nesta semana. De acordo com 
o Monitor, Goiás possui taxa de 17,1 homicídios por 100 mil 
habitantes, a sexta menor do país. Pernambuco possui a taxa 
mais elevada (35,3) e São Paulo a mais baixa (7,1).

Mais cinco mil estudantes goianos passam a ser 
atendidos, neste semestre, pelo Programa Universitário 
do Bem (ProBem), da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG). Em solenidade realizada na noite da 
última quinta-feira (2), em Goiânia, os selecionados 
assinaram o termo de adesão, que garante o repasse 
da bolsa de estudos a partir deste mês, inclusive com 
crédito retroativo referente à matrícula. Defensor da 
educação como forma de combate às desigualdades, 
o governador Ronaldo Caiado parabenizou o grupo 
e garantiu o apoio do governo estadual para a 
permanência dos alunos nas universidades até o final 
do curso.

Segurança

Educação contra desigualdade

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), deu início às inscrições das casas a custo 
zero em municípios da primeira etapa da modalidade Pra Ter 
Onde Morar – Construção. Serão entregues pela iniciativa 
casas totalmente custeadas pelo Estado. Na última quinta-
feira (2), as inscrições se iniciaram por Campestre de Goiás 
e Santo Antônio do Descoberto. Elas seguem abertas até dia 
16 de março. Interessados devem se inscrever exclusivamente 
pelo site www.agehab.go.gov.br. Na sequência, mais seis 
municípios terão inscrições abertas: Mairipotaba e Rio Verde 
(7 a 21 de março); Cristianópolis e Iporá (13 a 27 de março); e 
Damolândia e São João da Paraúna (20 de março a 3 de abril).

Pra Ter Onde Morar

NOTASNOTAS
Foto: Secom/Divulgação

Foto: Octacílio Queiroz

Foto: Seds/Divulgação

Foto: SSP-GO/Divulgação

Foto: André Saddi
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A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) vai 
investir R$ 1 milhão nos dois maiores eventos voltados à 
Pesca Esportiva em 2023, como forma de alavancar o setor. 
O Estado será patrocinador dos circuitos Goiano de Pesca 
Esportiva e Gigantes do Araguaia. O Circuito Goiano de 
Pesca Esportiva começa neste sábado (4), em Três Ranchos, 
na região turística Lagos do Paranaíba, e segue até outubro, 
passando pelos municípios de Abadiânia, Buriti Alegre, 
Niquelândia, Catalão, Luziânia e São Simão. Já o Circuito 
Gigantes do Araguaia começa em 11 de março e vai até 
outubro, em Aruanã, Nova Crixás, Bandeirantes e Luiz Alves. 

Temporada de pesca 
esportiva

O governador Ronaldo Caiado nomeou dois novos 
integrantes do primeiro escalão do governo estadual 
na última quarta-feira (1º). José Frederico Lyra Netto 
assumiu a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Secti). O mesmo ato administrativo nomeou 
Márcio César Pereira para o cargo de subsecretário de 
Tecnologia e Informação da Secretaria-Geral de Governo. 
Márcio era o titular da Secti desde junho de 2020. Já para 
o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-
GO) foi nomeado o ex-deputado federal Delegado 
Waldir. As nomeações foram publicadas no suplemento 
do Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE).

Novidades no Governo

NOTASNOTAS
Foto: Goiás Turismo/Divulgação

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Goiás (Semad) realizam, desde o dia 27 de 
fevereiro, uma operação em empreendimentos que exploram 
o turismo em variados destinos, de forma irregular. De acordo 
com o dano potencial a ser causado (ou já causado) pelo 
infrator, as multas podem variar de R$ 500 a R$ 10 milhões.

Os critérios para fixação das muitas são definidos na IN 
02/2022 da Semad. Entre os empreendimentos já fiscalizados 
foram encontrados, até o momento, situação de hotelaria 
irregular e sem licença, atrativo turístico em cachoeiras, sem 
esgoto, sem infraestrutura adequada e causando degradação 
em áreas de preservação permanente. A operação recebeu o 
nome de Cucullus e o balanço completo será divulgado ao fim 
da ação que deverá se estender até maio. 

Turismo sustentável

Foto: Seduc/Divulgação

Foto: Secti/Divulgação

Foto: Secom/Divulgação

Foto: Semad/Divulgação
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