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sivos; laudos dos laboratórios; artigos; 

resultados de manejos experimentais; 

boletins; circulares e normas técnicas; 

entre outros assuntos.

Uma das principais ferramentas é o 

chat interativo. Nele, é possível entrar em 

contato direto para tirar dúvidas e escla-

recer informações com o time de pesqui-

sadores. Mais do que uma central de pu-

blicações científicas, o aplicativo também 

oferece vídeos, imagens e podcasts. 

Para ter acesso a tudo isso, basta 

acessar a loja de aplicativos e baixar o 

app do IGA, disponível nas plataformas 

Android e IOS. Ao instalar o aplicativo e 

fazer seu cadastro, o usuário O usuário 

receberá um email e um SMS com o códi-

go de validação. Inserido o código, basta 

começar a navegar. Logo na página ini-

cial estão todos os caminhos para con-

ferir as publicações científicas, falar com 

a equipe de pesquisadores do Instituto e 

saber o que o IGA faz pelo campo.

Com o aplicativo do IGA, produzir 

mais nunca foi tão fácil.
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Ao longo de 2021, o Instituto Goiano 

de Agricultura investiu seus maiores esfor-

ços na aproximação com o produtor rural e 

com os profissionais da cadeia produtiva 

da agricultura. O resultado é o novo aplica-

tivo do IGA para dispositivos móveis. 

O aplicativo reúne em um só lugar 

todo o conteúdo produzido pelo instituto. 

São notícias, contatos e as publicações 

científicas produzidas no instituto. A nova 

tecnologia também traz informações e 

pesquisas para altas produtividades e fa-
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Aplicativo do IGA: 
acesso livre à 
tecnologia do campo

cilidades para o dia a dia da sua fazenda. 

Com dezenas de ensaios experimen-

tais realizados no campo, o IGA tem no 

seu aplicativo uma forma de oferecer to-

dos os resultados de suas pesquisas em 

um lugar de fácil acesso e lay-out intuiti-

vo. Desta forma, os resultados de expe-

rimentos no campo estão disponíveis a 

qualquer pessoa, trazendo informações 

acerca de produtividades de cultivares 

das principais culturas do sistema agrí-

cola; avaliações de eficiência de defen-
App garante acesso a resultados 
de experimentos e muito mais
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IGA conclui programa 
de Gestão de Qualidade 5S

Após nove meses de trabalhos, o IGA 

concluiu a capacitação no programa de 

Gestão de Qualidade 5S. A última reu-

nião tratou do 5º conceito do 5S, disci-

plina e autodisciplina (Shitsuke). 

Este tema trabalha a disciplina e cria-

ção dos bons hábitos, para que todas as 

demais atividades permaneçam. São 

elas o Seiri (utilização/seleção/descarte 

– eliminar e não reacumular o desneces-

sário); Seiton (organização – organizar 

materiais, planejamento, rotina e arranjo 

físico, deixando tudo pronto para uso e 

em local adequado, com resultados tam-

bém na comunicação); Seiso (limpeza – 

ambiente limpo e seguro, equilibrado vi-

sual e auditivamente, com resultados na 

saúde do trabalhador, na produtividade e 

conforto de todos); e Seiketsu (padroni-

zação e melhoria contínua – estabelecer 

normas e regras para manter o padrão 

de qualidade, com cronogramas, perío-

dos para cada atividade, acordos entre 

equipes, descarte etc).

O foco do Shitsuke é buscar sempre 

fazer o certo, mesmo quando ninguém 

está olhando. Este hábito está ligado à 

vida profissional e pessoal e tem repercus-

sões positivas em todas as áreas da vida. 

“A empresa é um bom laboratório para 

mudar hábitos e ter disciplina. A autoges-

tão de cada um, aliada à busca por uma 

Equipe do IGA reunida para conclusão do Programa de Gestão de Qualidade 5S

Consultora Márcia Schwening 
coordenou a iniciativa

atuação ativa e alinhada com as normas 

da empresa, é um mecanismo transforma-

dor no contexto global de um profissional”, 

avalia a consultora Márcia Schwening, res-

ponsável pelo treinamento.

O programa 5S vem do Japão e traz 

um plano estratégico cujas melhorias 

conduzem à excelência e a uma certifi-

cação de qualidade. O programa é prá-

tico e 100% aplicável, capaz de provocar 

mudanças comportamentais na equipe e 

na instituição como um todo. 

Ari Crestani Júnior é gerente adminis-

trativo e financeiro do IGA. Recém-che-

gado ao Instituto, Ari não participou de 

toda a implantação do 5S. Porém, enten-

de que este não é apenas um sistema de 

organização do ambiente de trabalho: “é 

uma filosofia de vida, de saber se orga-

nizar, priorizar compromissos e afazeres 

e trazer mais segurança para sua vida”. 

Para o gerente, quando o sistema apli-

ca suas regras, as mudanças são mais 

enfáticas; as ferramentas de trabalho 

estão nos lugares corretos, limpas e 

prontas para serem usadas novamente; 

os documentos organizados e todos os 

itens de segurança, conferidos. “A Már-

cia trouxe exemplos de como devemos 

continuar com essas melhorias, mesmo 

que com pequenos passos, mas sempre 

continuar”, enfatiza.

Luciene Silva Marinho é técnica em 

biotecnologia acredita que esse tipo de 

capacitação é importante para a vida 

profissional e pessoal, “pois quando 

conseguimos organizar nosso local de 

trabalho, estudos etc., conseguimos nos 

encontrar, ter energia para realizar ativi-

dades bem feitas e com qualidade”. 

Para Luciene, a formação em 5S pre-

cisa começar na infância. “É necessário 

ensinar nossas crianças a importância 

de conhecer e colocar em pratica os 5S 

para eles não se tornarem adultos de-

sorganizados. Estou tentando ensinar 

para meus filhos desde agora, pois não é 

fácil manter a casa organizada se todos 

que nela vivem não ajudarem”, finaliza.

Diretor executivo do IGA, Dulcimar 

Pessatto Filho comemora a conclusão 

da formação 5S. Para ele, os resultados 

refletem em todas as equipes e setores 

do IGA: “Organização, disciplina, limpeza e 

padronização são fundamentos impres-

cindíveis para um trabalho de sucesso. 

Este é nosso foco”, conclui.
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Patrulhamento Rural 
especializado: mais 
segurança no campo

Terminou no dia 26 de novembro o 1º 

Curso de especialização do Patrulhamento 

Rural da Polícia Militar. A formatura contou 

com a participação do presidente da Agopa 

e IGA, Carlos Alberto Moresco, representando 

os produtores rurais. A cerimônia incluiu 171 

policiais e, agora, a tropa conta com 230 PMs 

e abrange todos comandos regionais, com 

presença nos 246 municípios goianos para 

garantir segurança ao homem do campo. 

A previsão é fechar 2021 com 70 mil pro-

priedades atendidas. O evento teve a parti-

cipação do governador Ronaldo Caiado no 

Comando da Academia de Polícia Militar, no 

Setor Leste Universitário. Esta foi a primeira 

especialização da tropa desde a criação do 

Batalhão Rural.  

O governador frisou que o Batalhão Rural 

“consegue interagir com outras forças de segu-

rança e dar tranquilidade a todo o setor rural”. 

Para Carlos Alberto Moresco, os pro-

dutores e toda a população que vive na 

zona rural estão sob risco constante de 

furtos e violência, e a presença de policiais 

integrados a essa população gera segu-

rança à vida e patrimonial. “São policiais 

que conhecem as propriedades, os cami-

nhos para se chegar a elas e seus morado-

res. Uma demanda de todo o setor produ-

tivo que está sendo atendida”, argumenta.

Secretário de Segurança Pública, 

Rodney Rocha Miranda destacou a cria-

ção do Centro de Comando e Controle 

Rural. “A integração entre as forças, o 

apoio intensivo da inteligência policial, da 

sociedade civil, Poder Legislativo, Judiciá-

rio e Ministério Público, fazem toda dife-

rença no que diz respeito à redução dos 

índices de violência no estado”, disse. 

Formação

O curso instruiu sobre a conduta 

policial militar em ambiente rural; me-

todologia do policiamento rural; poli-

ciamento rural comunitário georrefe-

renciado; pilotagem de drone; crimes 

ambientais; prática de cadastro rural; 

técnicas de abordagem policial e no-

ções de patrulhamento tático; e tiro 

policial defensivo. O foco é padronizar 

a atuação individual e coletiva dos 

militares durante as missões e esta-

belecer a Doutrina de Patrulhamento 

Rural em seus aspectos táticos, téc-

nicos e legais.

Além do governador Ronaldo Caiado 

como padrinho, a turma teve como para-

ninfo o deputado federal e presidente da 

Federação da Agricultura e Pecuária de 

Goiás (Faeg), José Mário Schreiner. 

Batalhão Rural

O Batalhão Rural da Polícia Militar 

potencializou as ações operacionais ru-

rais e promoveu maior proteção às fa-

mílias que vivem no campo. De 2019 a 

2021 foram apreendidas 347 armas de 

fogo e recuperados aproximadamente 

1,4 mil cabeças de gado, provenientes de 

furtos ou roubos. Nesse período, foram 

realizadas 368 operações e um total de 

897 prisões. A unidade dispõe de grande 

aparato tecnológico, com 25 drones, 10 

notebooks e total de 100 viaturas. 

Carlos Alberto Moresco, Ronaldo Caiado 
e José Mario Schreiner
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Novo Laboratório de 
Nematologia amplia 
serviços ao produtor

Estilista goiana 
apresenta sua 
coleção na SPFW

A estilista Naya Violeta estreou, dia 19 

de novembro, na São Paulo Fashion Week, 

passarela da maior semana de moda da 

América Latina. Cor, estampas exclusivas, 

denim, texturas e referências a uma fé 

forte e plural dão o tom de “Encante – do 

amém ao axé”, a coleção de verão que a 

estilista desfilou no Ibirapuera.

Com a potência de cores vibrantes e a 

autenticidade do country, a coleção abusa 

das fibras naturais, com 70% algodão. Seu 

olhar atento para a fibra natural foi um dos 

motivos que levaram a Associação Goia-

na dos Produtores de Algodão (Agopa) e 

O Instituto Goiano de Agricultura 

(IGA) não para de avançar. A novidade é 

o Laboratório de Nematologia Aplicada à 

Agricultura, que oferece serviços de pes-

quisa e de análises ao produtor rural. 

Entre os principais serviços, des-

taque para a montagem de ensaios a 

campo e casa de vegetação, com a iden-

Laboratório de nematologia e entomologia

Estrutura completa para estudos 
em nematologia e entomologia

OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO 2021

o Instituto Goiano de Agricultura (IGA) a in-

vestir na estilista e patrocinar seu desfile 

em São Paulo.

A infância no interior de Goiás e a presen-

ça marcante de um pai antenado à moda são 

as raízes da coleção. “Estamos falando de um 

Brasil onde a fé é diversa. ‘Do amém ao axé’ 

foi uma inspiração que tive quando comecei 

a olhar para os dez anos de marca e reconhe-

cer todas as junções de fé que constituem a 

nossa jornada”, relata a estilista.

Para Naya, a coleção fala de um Brasil 

Central, travessia e encruzilhada para to-

dos aqueles que cortam o país.

Desfile

Além de ser sua estreia na maior se-

mana de moda da América Latina, o desfi-

le de Naya Violeta marcou a retomada pre-

sencial da São Paulo Fashion Week, que há 

dois anos ocorre com eventos on-line em 

razão da pandemia da Covid-19. 

A chegada da estilista Naya Violeta na 

principal semana de moda do país se dá 

por meio do Projeto Sankofa, resultado 

de parceria entre o movimento Pretos na 

Moda e a startup de inovação social Vamo 

– Vetor Afro Indígena na Moda com o ob-

jetivo de ampliar a inclusão racial na SPFW. 

ficação, coleta e manejo integrado); além 

de palestras a profissionais do setor.

O laboratório também oferece servi-

ços de identificação e quantificação dos 

principais nematoides fitoparasitas; faz 

emissão de laudos; realiza consultoria 

(visitas em loco, estudo do sistema agrí-

cola, estratégia de manejo); além de mo-

nitorar as populações de nematoides e 

fazer o seu manejo.

 O novo Laboratório de Nematologia 

Aplicada à Agricultura é mais uma ação do 

IGA que traz avanços a toda agricultura. 

Entre em contato e conheça mais sobre o 

que o Instituto pode fazer por você.

Lais Fernanda Fontana (64) 9988.8444

pesquisador.fitopatologia@iga-go.com.br

tificação de nematoides; testes de efi-

cácia de produtos químicos e biológicos; 

screening de material de soja, milho e 

algodão (FR); Experimentos para registro 

(RET) no Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento (Mapa); ensaios em 

casa de vegetação e campo (sequeiro e 

pivô); e treinamento para equipes (identi-

Laboratório de microbiologia

Estilista Naya Violeta: de Goiás para o Brasil
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Assembleias gerais 
apresentam avanços 
da Agopa e IGA 

As novas assembleias gerais apresen-

taram os avanços realizados pela Agopa 

e IGA, na última sexta-feira, dia 26 de no-

vembro. O encontro ocorreu na Casa do 

Algodão, em Goiânia, e reuniu diretores, 

associados e pesquisadores para apre-

sentar os avanços dessas instituições e 

as novidades dos últimos seis meses.

Os destaques da pauta da Agopa 

foram a aprovação do orçamento para 

2022 e a previsão de área plantada – sa-

fra 2021/22. O plantio já está acelerado 

e a previsão é de um salto de 25.289 para 

30 mil hectares plantados em Goiás.

Do IGA, o foco foi para a entrega do 

Boletim Técnico de Resultados (BTR) da 

Safra 2020/21; a aprovação do Orçamento 

de 2022; a validação da Proposta do Co-

mitê Técnico-Científico (CTC-IGA) referen-

te ao Plano Diretor de Pesquisa de Safra 

2021/22; e o status do Projeto Biofábrica.

BTR

O Boletim Técnico de Resultados 

(BTR) é mais do que um conjunto de 

ensaios técnicos para as principais cul-

Diretores da Agopa e IGA concluem a última Assembleia Geral de 2021

turas agrícolas do país. O documento 

reúne as informações mais importantes 

para que o produtor aplique em todo o 

ano, desde o preparo para início da sa-

fra, com a escolha das variedades mais 

adequadas para sua região, passando 

por orientações acerca da adubação 

adequada, população de plantas, tempo 

de maturação da planta e resultados ob-

tidos em diferentes cenários de clima e 

épocas de plantio. 

O BTR safra 2020-2021 foi apresen-

tado em primeira mão aos diretores e 

está disponível no site do IGA (https://

www.iga-go.com.br/busca-publicacoes).

Opiniões

Para o presidente da Agopa e do IGA, 

Carlos Alberto Moresco, as duas assembleias 

foram muito esclarecedoras e produtivas, 

sobretudo com a aprovação do orçamento. 

“Também conversamos sobre o mercado, 

legislação e sobre como estão sendo realiza-

dos os trabalhos da Agopa”, diz.

Sobre a assembleia do IGA, Moresco 

coordenou as conversas e a apresenta-

ção do orçamento para a nova safra, um 

histórico dos trabalhos realizados, um 

escopo da nova equipe, a busca por sus-

tentabilidade, por novos parceiros e de-

safios. “Os laboratórios que estão sendo 

implementados podem ser o eixo princi-

pal dos serviços prestados pelo IGA fu-

turamente”, prevê.

Vice-presidente do IGA, Haroldo Cunha 

destaca a prévia das receitas e despe-

sas de 2021 e discussão do orçamento 

de 2022. “A sustentabilidade financeira é 

o foco e está sendo muito bem conduzi-

da pela direção. Novos projetos vêm para 

contribuir com um aumento da produção 

de algodão em Goiás”, pontua.

Outro destaque de Haroldo é a evolu-

ção dos trabalhos do IGA. “Vemos que o 

IGA tem prestado serviços cada vez mais 

alinhados às principais empresas do se-

tor em diversas áreas, e sua produção 

tecnológica atesta a qualidade da nossa 

pesquisa”, diz. O vice-presidente também 

ressalta o desafio da extensão, com al-

cance e confiabilidade cada vez maiores 

junto aos produtores. “O trabalho com os 
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Presidente Carlos Alberto Moresco explica os projetos para 2022

Aplicativo do IGA fez sucesso entre os diretores
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insumos biológicos, os laboratórios e os 

resultados de pesquisa conferem ao IGA 

uma importância cada vez maior no setor 

agrícola”, ressalta.

O diretor Marcelo Peglow também 

destaca o escopo de pesquisas do IGA. “O 

grupo técnico mostrou um alto grau de pro-

fissionalismo ao definir, junto com os pes-

quisadores, trabalhos, plantios e ensaios 

bem elaborados, que certamente vão tra-

zer bons resultados aos produtores. 

Para Peglow, o aplicativo do IGA 

também mostra um avanço. “Agora 

temos todos os ensaios, de todas as 

categorias, na palma da mão”, ressalta. 

Por fim, o diretor salienta a importância 

das visitas técnicas do IGA aos produ-

tores. “A equipe vai até as proprieda-

des conhecer melhor quais são as de-

mandas do campo, quais os gargalos 

para se produzir mais. Nesta troca de 

informação, ganha o produtor e o pes-

quisador conhece melhor o que está 

acontecendo”.

Diretor executivo da Agopa e do IGA, 

Dulcimar Pessatto Filho avalia que os 

objetivos da assembleia foram cumpri-

dos. “As orientações da Diretoria e do 

CTC foram cumpridas, os objetivos fo-

ram alcançados e novos desafios foram 

colocados na mesa. Temos um sistema 

eficiente que planeja, executa e avalia 

cada ação realizada no IGA, e este tem 

se mostrado o caminho mais promissor”.

Projetos em alta para a safra 

2021-2022

Lais Fernanda Fontana é pesquisa-

dora em Nematologia e Fitopatologia 

e, juntamente com os demais pesqui-

sadores do IGA, mostrou os resultados 

obtidos das pesquisas ao longo da safra 

2020-2021. Também apontou as pers-

pectivas de crescimento para a próxima 

safra. “É importante que a diretoria este-

ja por dentro de tudo o que está sendo 

feito no Instituto”, frisa.

Pesquisador em Entomologia no IGA, 

Robério Santos avalia a assembleia ge-

ral como uma oportunidade para atuali-

zar a diretoria e os associados sobre o 

andamento das atividades, os principais 

resultados dos ensaios, lançamentos, os 

estudos aprovados pelo CTC para a sa-

fra 2021-2022. 

“Estamos buscando novos parceiros 

para integrar nosso projeto de produção 

de insumos biológicos no sistema on farm. 

Também planejamos um aumento do la-

boratório na área de biológicos, com vis-

tas a uma maior qualidade e assertividade 

no sistema de bioinsumos”, afirma. O mo-

nitoramento da praga do bicudo junto aos 

produtores e nas rodovias também pau-

tou a apresentação dos pesquisadores.

Para o pesquisador em Fitotecnia e 

Solos, Guilherme Anghinoni, a assem-

bleia demonstrou resultados técnicos 

prévios obtidos no IGA, bem como en-

volveu decisões e demonstrações admi-

nistrativas com o objetivo de viabilizar o 

trabalho para a safra atual. “seguimos 

em frente”, resume.



08

Campanhas alertam sobre 
riscos à saúde e importância 
da prevenção ao câncer

A Agopa e o IGA desenvolveram uma 

série de ações voltadas para a cons-

cientização dos riscos dos cânceres de 

mama e próstata, dentro das campa-

nhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, 

respectivamente.

As campanhas contaram com a di-

vulgação semanal de materiais infor-

mativos, o que manteve o assunto em 

pauta no debate entre os colaboradores 

e seguidores nas redes sociais. As ações 

contaram ainda com palestras que infor-

maram, tiraram dúvidas e minoraram al-

guns tabus que orbitam o assunto.

No IGA, a campanha Outubro Rosa 

terminou com uma palestra do farma-

cêutico clínico Osvaldo Manzan. Inde-

pendentemente de ser um assunto 

voltado prioritariamente às mulheres, a 

palestra foi acompanhada por todos os 

colaboradores do IGA. A intenção foi ge-

rar empatia dos homens com este tipo 

de câncer, além de poder transmitir este 

conhecimento às suas familiares, cônju-

ges e amigas.

Na Agopa, o ponto alto da campanha 

foi a palestra com o ginecologista obste-

tra, cirurgião geral e nutrólogo Odimar Oli-

veira, que abordou os métodos preventi-

vos, tratamentos e consequências de uma 

negligência nos cuidados preventivos. “A 

ausência de sintomas não é garantia de 

que está tudo bem. O câncer é um mal si-

lencioso”, explica o ginecologista.

Concomitantemente, a Agopa e o IGA 

deram o pontapé inicial na campanha No-

vembro Azul, com objetivo de alertar os 

homens sobre a necessidade de exames 

para detecção do câncer de próstata. 

Unificação

 A unificação das campanhas foi uma 

forma de reunir homens e mulheres fren-

te às campanhas de prevenção ao cân-

cer, para que as informações possam 

ser recebidas e multiplicadas nos lares 

e ambientes de convivência de cada co-

laborador, gerando um alcance maior de 

conscientização e cuidados com a saúde.

O câncer de próstata é o segundo 

que mais mata no Brasil, com cerca de 

12 mil homens por ano. 44% dos homens 

no Brasil nunca foram a um urologista. 

Todo ano, são mais de 61 mil casos de 

câncer de próstata no país. A incidência 

do tumor de próstata chega a 29,2% dos 

casos de câncer entre homens. 

Para a supervisora administrativa e 

financeira da Agopa, Tathiane Pereira, as 

campanhas são importantes. Para ela, os 

homens são mais tímidos e têm mais difi-

culdade para se cuidarem. “Este é um as-

sunto tabu e precisa ser bem abordado. 

Ainda existe um desconforto entre eles, 

mas alertá-los é necessário”.

Gerente Administrativo e Financeiro 

do IGA, Ari Crestani Júnior lembra que o 

encontro não foi uma palestra monóto-

na, e que o profissional envolveu, intera-

giu, questionou os participantes, fazen-

do com que pessoas até muito tímidas 

pudessem participar. “Não existe vergo-

nha em fazer um exame de próstata. Se 

não cuidar, o preconceito pode resultar 

em morte”.

Equipe da Agopa conferiu as orientações contra o câncer de mama e próstada

Médico Odimar Oliveira foi o convidado a falar.

Equipe do IGA presentes nas 
campanhas do Instituto


