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ARTIGO

Novo marco do
saneamento em Goiás 

Dados do Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) mostram que 
17% dos brasileiros não têm acesso à 
água potável, enquanto 46% não pos-
suem coleta de esgoto. De acordo com 
a Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária Ambiental (Abes), a falta de 
saneamento gerou mais de 40 mil in-
ternações nos primeiros três meses de 
2020, ocupando 4,2% dos leitos do SUS. 
Para corrigir isso, o Novo Marco Le-
gal do Saneamento (Lei 14.026/2020) 
pretende induzir o aumento dos in-
vestimentos no setor dos atuais R$ 
12 bilhões/ano para R$ 24 bilhões/
ano, até 2033, promovendo a univer-
salização no Brasil, tendo como peça-
-chave a regionalização dos serviços. 
A regionalização em Goiás vem sendo 
estruturada pelo governo do Estado 
num amplo debate com a população. 
Nos dias 12 e 13 de julho foram reali-
zadas audiências públicas promovidas 
pela Secretaria do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Goi-
ás (Semad), com a participação da 
Agência Goiana de Regulação (AGR), 
em que se discutiu a proposta de An-
teprojeto de Lei Complementar a ser 
enviada à Assembleia Legislativa. 

Para além das conformidades legais, 
como o cumprimento do prazo esta-
belecido em Lei para que se evite uma 
regionalização feita pela União – e 
não pelo Estado –, é importante cha-
mar atenção para os efeitos práticos 
e muito positivos trazidos pela nova 
legislação e pela regionalização em si. 
A regionalização consiste na modalida-
de de prestação integrada dos serviços 
de saneamento em território abrangido 
por mais de um município, como uma 
Região Metropolitana ou Microrregião. 
O ponto fulcral reside nos ganhos de 
escala que a prestação integrada pode 
proporcionar: por meio do comparti-
lhamento de infraestruturas de abaste-
cimento, coleta e tratamento, o custo de 
se levar água e esgoto a cada residência 
reduz. Por outro lado, a compensa-
ção entre municípios mais avançados 
e mais densamente povoados com os 
menores e que requerem maior nível 
de investimento permite a manutenção 
da modicidade tarifária, resguardando 
o direito das comunidades mais caren-
tes em ter acesso aos serviços a preços 
acessíveis.

Ainda, pode-se afirmar que o novo 
marco do saneamento transfere 

a responsabilidade de se promover os 
investimentos, com vistas à universali-
zação, dos prefeitos para a nova estru-
tura regionalizada (no caso de Goiás, 
as microrregiões), para o prestador 
do serviço e para a agência regulado-
ra delegada. Cabe a esses dois últimos, 
respectivamente, realizar os investi-
mentos necessários ao alcance da uni-
versalização e fiscalizar e garantir o 
cumprimento das metas – legais e con-
tratuais - de atendimento proporcio-
nais, que permitirão chegar em 2033 
com 99% da população de Goiás sen-
do atendida com água potável e 90% 
com coleta e tratamento de esgoto. 
O primeiro passo já foi dado, com o 
processo de consulta e audiência públi-
cas, restando agora a expectativa pelo 
prosseguimento dos trabalhos para que 
a população de Goiás possa alcançar a 
universalização do saneamento em um 
futuro próximo.

(Este artigo foi publicado no jor-
nal O Popular o dia 23/07/2021) 

Marcelo Nunes
é presidente da Agência Goiana de

Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos 
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RECONHECIMENTO
Imprensa destaca Semana da Agricultura 
Familiar e inauguração de nova sede da Emater

Com semana repleta de ativida-
des, a Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) ganhou desta-
que na mídia durante os últimos dias. 
A Semana da Agricultura Familiar, 
evento online com programação volta-
da aos pequenos produtores rurais, e 
a inauguração da nova sede da Ema-
ter, na última sexta-feira (23), foram 
os principais destaques nos jornais e 
programas televisivos. 

A solenidade de inauguração mar-
cou o encerramento da Semana da 
Agricultura Familiar, que de segunda 
(19) a sexta-feira (23) reuniu autorida-
des, técnicos extensionistas, pesquisa-
dores e também agricultores familia-
res assistidos pela Emater, além de 
profissionais do Sebrae Goiás, Senar 
Goiás, Ceasa, Agrodefesa e GoiásFo-
mento, para abordarem os principais 
temas de interesse do segmento. As 
palestras foram transmitidas ao vivo e 

estão disponíveis ao público no canal 
da Emater no YouTube.

Já a inauguração aconteceu no 
Complexo de Inovação Rural, estru-
tura que abriga a nova sede adminis-
trativa da instituição, Complexo de 
Laboratórios da Emater, Centro de 
Treinamento e Capacitação e Estação 
Experimental Nativas do Cerrado. 
Confira abaixo como foi a repercussão 
na imprensa:

CLIQUE E
ASSISTA!

CLIQUE E
ASSISTA!

CLIQUE E
ASSISTA!

CLIQUE E
ASSISTA!

CLIQUE E
ASSISTA!

Agro Record Goiás

TV Brasil Central Bom Dia Goiás

TV Brasil Central

https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=PZrUcbB6bAk&t=12s&pp=sAQA
https://www.youtube.com/watch?v=YJviyBNiNsA&pp=sAQA
https://www.youtube.com/watch?v=MXKxa52koz4&t=23s&pp=sAQA
https://www.youtube.com/watch?v=N2S_QMMGTd0&t=5s
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Guardiã do pequi

Por meio da Emater, Governo de Goiás
atua há décadas para preservar 
patrimônio natural do Cerrado
Relatório reúne informações que demonstram como atividades executadas pela entidade 
são convertidas em benefícios para sociedade goiana 

Foram necessárias duas décadas 
de trabalho para que a Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Ru-
ral e Pesquisa Agropecuária (Emater) 
conseguisse reunir o maior banco de 
germoplasma de pequi no mundo, dis-
tribuídos numa única área entre mil 
pés do fruto. Em meio ao temor do de-
saparecimento da espécie, o pequizal, 
situado na Estação Experimental Na-
tivas do Cerrado, em Goiânia, funcio-
na como guardião desse patrimônio 

natural, que está na lista de plantas da 
flora brasileira ameaçadas de extin-
ção.

Bancos de germoplasma são uni-
dades de armazenamento de material 
genético de determinada espécie for-
madas a partir da identificação, ca-
racterização e preservação de células 
germinativas vegetais ou animais. No 
caso da Emater, a coleção é constitu-
ída de diferentes variedades de pequi 
clonadas de árvores encontradas na 

natureza por meio de enxertia, técnica 
de reprodução assexuada que consiste 
na união dos tecidos de duas plantas.

“As plantas estão aqui protegidas 
para não se perderem”, explica a pes-
quisadora da instituição e responsável 
por coordenar o banco de germoplas-
ma de pequi, Elainy Botelho. Segun-
do ela, utilizando exemplo prático, se 
um produtor rural conta com dez pe-
quizeiros em sua roça e somente um 
deles apresenta qualidade produtiva, 

Imagem: Nivaldo Ferr
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o material genético dessa árvore é co-
lhido para que seu clone seja implan-
tado na Estação Experimental. Caso a 
planta original seja comprometida por 
alguma adversidade, uma outra com os 
mesmos atributos estará resguardada 
pela Emater.

O trabalho, contudo, vai além dos 
aspectos de armazenamento e conser-
vação. As pesquisas visam também 
atender a demanda dos agricultores 
interessados em investir no plantio 
de fruteiras nativas do Cerrado, com 
produção e disponibilização de mudas 
de alto padrão qualitativo. Segundo 
Elainy, a procura tem crescido nos úl-
timos anos em decorrência das exigên-
cias legais para readequação ambiental 
das propriedades e da possibilidade de 
complementação de renda.

Com parceria da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), o projeto de seleção e propagação 
de árvores frutíferas envolve principal-
mente o pequi mas também outras es-
pécies nativas, principalmente aquelas 
de maior apelo econômico. Os impac-
tos foram divididos pelos pesquisado-
res em três eixos principais: ambiental, 
com a recuperação de áreas degrada-
das, recomposição de reserva legal e 
coleta e conservação de germoplasma; 
socioeconômico, com ampliação da 
base alimentar da população e geração 
de emprego e renda; e científico, com 
aumento do conhecimento a respeito 
das fruteiras do Cerrado.

Novas tecnologias
A partir do banco de germoplas-

ma de pequi é possível avaliar diversas 

variedades da planta, levando em con-
ta características que são primordiais 
para agricultores familiares e coleta-
dores que dependem do fruto para ob-
tenção de renda. O processo exige um 
período prolongado, já que cada árvore 
de pequi demora cerca de cinco anos 
para produzir frutos depois do plantio.

São analisados pelos profissionais 
da Emater aspectos como produtivi-
dade, resistência a pragas e doenças, 
espessura e coloração da polpa. O ob-
jetivo principal do trabalho é disponi-
bilizar aos produtores rurais materiais 
selecionados. “A fruticultura nativa é 
muita demandada por agricultores da 
região, mas na época em que iniciamos 
os estudos era pouco explorada pe-
las instituições de pesquisa. A Emater 
se tornou referência e com posição de 
destaque nessa área”, pontua Elainy.

Além da avaliação dos pequizeiros, 
foram executados na Estação Expe-
rimental Nativas do Cerrado ensaios 

para examinar quebra de dormência de 
sementes de pequi e araticum, posição 
de semeadura de pequi, conservação 
de sementes de cagaita, substrato e 
adubação adequada para mudas em tu-

betes e em sacos plásticos e doses cor-
retas de micronutrientes para plantas 
nativas do bioma. 

Pequi sem espinhos

Desenvolvida pelo Governo de Goi-
ás, por meio da Emater, a pesquisa com 
pequi sem espinhos também é uma das 
explorações realizadas no banco. A 
história da variedade se iniciou há 16 
anos, quando um agricultor de Coca-
linho, município no Mato Grosso que 
faz divisa com Goiás, notou que um pé 
de sua plantação gerava aquele tipo de 
fruto. Como ele não conseguiu enrai-
zá-lo para produzir mudas, o pequeno 
produtor procurou auxílio da Emater, 
que passou a fazer estudos de progêne-
se para viabilizar a multiplicação dos 
pequis diferenciados.

O mesmo procedimento de seleção 
e clonagem foi adotado para produção 
das mudas. A especialista Elainy Bote-
lho, que também coordena a pesquisa, 
esclarece que as sementes de um pe-
qui sem espinhos não necessariamen-
te irão dar origem a plantas com essa 
mesma peculiaridade, algo possível 
apenas com a reprodução por enxer-
tia. “As sementes apresentam variabi-
lidade genética. No caso do pequi, de 
fecundação cruzada, sua flor recebe o 
pólen de outra planta”, detalha.

O experimento já se encontra em 
fase de conclusão, em que irá passar 
pelos trâmites legais necessários para 
a liberação da comercialização. De 
acordo com o presidente da Emater, 
essa é uma etapa delicada, uma vez que 
envolve o estudo de viabilidade econô-
mica a ser apresentado aos pequenos 
produtores goianos. “Depois de tantos 
anos de dedicação e empenho por parte 
da equipe científica, agora precisamos 
nos empenhar em fazer essa nova tec-
nologia chegar às mãos de quem pre-
cisa, que é o nosso agricultor familiar”, 
enfatiza.

(Comunicação Setorial da 
Emater – Governo de Goiás)

CLIQUE E
ASSISTA!

https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
https://www.instagram.com/p/CRy7dMdFLWp/
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COLABORAÇÃO

Cientistas da Emater e sociedade 
goiana se unem para investigar 
praga que ataca pequizeiros
Por meio da Agência, Governo de Goiás já instalou dois ensaios em propriedades onde foi 
identificada ocorrência de broca-do-tronco para elaboração de medidas paliativas e posterior 
definição de tratamento adequado. Estudos seguem avançando 

Em dezembro de 2014, a 
despreocupação dos finais de 
semana passados na chácara da 
família Holanda, em Abadia de 
Goiás, foi interrompida por uma 
manifestação atípica nos pequi-
zeiros ali plantados. A matriarca 
Lucilene Nogueira dos Santos 
Holanda, também chamada de 
Lene, notou a ocorrência do que 

pensaria ser acúmulo de serra-
gem causada por cupim ao pé 
das árvores. Somente no final 
do ano passado ela descobriria 
que, na verdade, se tratava da 
broca-do-tronco do pequizeiro, 
praga que pegou Goiás e Minas 
Gerais de surpresa e tem assus-
tado os produtores com a mor-
te rápida das árvores, até então 

aparentemente sadias.
A broca-do-tronco ataca o 

tronco e as raízes do pequizeiro, 
construindo galerias em seu in-
terior, fazendo com que o fluxo 
da seiva seja obstruído e dificul-
tando a absorção de nutrientes 
pela planta. O que Lene descon-
fiou ser serragem na base das 
árvores eram as fezes da lagarta, 

Imagem: Nivaldo Ferr
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um dos sinais mais evidentes da 
ocorrência da broca, segundo a 
pesquisadora da Emater, Karin 
Collier, responsável por coor-
denar a investigação que vem 
sendo realizada pelo Governo 
de Goiás, por meio da Agência 
Goiana de Assistência Técni-
ca, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), na Es-
tação Experimental Nativas do 
Cerrado, em Goiânia. Ainda de 
acordo com ela, aberturas no 
tronco, provocadas pela passa-
gem da larva, também são um 
indício.

Apesar da chácara da família 
Holanda não ser voltada para 
a produção rural, o local conta 
com 100 pés de pequi que são 

cultivados com muito cuidado. 
Por isso, Lene resolveu procu-
rar a Emater, após assistir uma 
reportagem na qual a institui-
ção orientava agricultores de 
todo o Estado a comunicar o 
órgão caso detectassem ataques 
incomuns aos pequizeiros. 

A cientista Karin explica que 
essa união entre a comunida-
de e as entidades de pesquisa é 
fundamental para a evolução do 
trabalho, que consiste na iden-
tificação e análise dos mecanis-
mos biológicos da lagarta para, 
assim, possivelmente encontrar 
formas de combate. “Os avanços 
só estão sendo possíveis graças 
à cooperação dos produtores e 
da sociedade de modo geral. A 

divulgação do problema tem le-
vado o nome da Emater e com 
isso eles têm feito contato”, re-
lata.

Em estágio de descrição bioló-
gica e compreensão comportamen-
tal da broca-do-tronco, a operação 
de investigação já conta com duas 
áreas de ensaio em propriedades 
atingidas pela praga. O intuito é 
definir medidas de controle palia-
tivo, que ainda não são a solução 
definitiva para o evento. Segun-
do Karin, a metodologia não está 
completa, mas será importante 
para fornecer uma primeira res-
posta aos agricultores, coletadores 
de pequi e proprietários de espaços 
rurais onde houve registros do in-
seto. A previsão é que até o início 
de 2022 já se tenha estipulado o 
tratamento testado adequado.

Agricultores têm
esperança na pesquisa

Dona de casa Lucilene Holanda e seu marido Jurandi Holanda 
no pequizal da chácara da família, em Abadia de Goiás 
Imagem: Acervo Pessoal
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A agricultora familiar de Hi-
drolândia, Célia Maria Silva Santos, 
estava aflita depois de ver cair dois 
dos 80 pés de pequi de sua proprieda-
de. Há cerca de sete anos a produtora 
rural começou a introduzir espécies 
frutíferas nativas do Cerrado para 
consumo próprio, já que a principal 
fonte de renda de sua família é obtida 
com a produção de leite. No entanto, 
a expectativa era comercializar o ex-
cedente dos frutos de pequi quando as 
árvores começassem a produzir, plano 
colocado em xeque por decorrência da 
broca-do-tronco.

Inicialmente, o problema também 
foi constatado por ela como ataque de 
cupins, o que a levou à utilização de 
inseticidas específicos para essa clas-
se. A medida pareceu eficiente por al-
gum tempo, mas depois a praga voltou 
a ser registrada no pequizal. “Fiquei 
sem saber o que fazer. Percebi que até 
as plantas mais jovens também es-
tavam sendo atacadas”, conta Célia. 
“Sou apaixonada pelos meus pés de 
pequi. Fiquei tão contrariada achando 
que todos iam cair.”

Um lampejo de esperança chegou 

junto com a visita da equipe técnica 
da Emater liderada pela pesquisadora 
Karin. Os profissionais estão atuan-
do em três eixos simultaneamente: o 
monitoramento, cujo propósito é ma-
pear a ocorrência da praga em Goiás; 
o estudo do ciclo de vida do inseto, 
processo conduzido por meio de sua 
criação em laboratório; e a elaboração 
de alternativas para a recuperação dos 
pequizeiros atacados.

Os primeiros registros em quan-
tidades significativas de broca-do-
-tronco aconteceram em 2019 em 
Janpovar, município da região Norte 
de Minas Gerais. Por causa da infes-
tação, produtores mineiros relataram 
que houve redução da safra do pequi, 
que ocorre entre dezembro e fevereiro.

Quando o ataque foi identificado 
em Goiás, a Emater passou a integrar 
a força-tarefa para descobrir a espécie 
da lagarta ao lado da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig). Por meio da parceria, as 
entidades realizaram em junho último 
uma rodada de palestras para apre-
sentarem informações inéditas sobre 
a broca, o Ciclo de Palestras sobre Fi-

tossanidade do Pequizeiro.
Pela primeira vez, foram divul-

gadas imagens detalhadas da lagarta 
e informações sobre sua fase adulta, 
quando se torna uma mariposa. Para 
o pesquisador da Epamig, Antônio 
Cláudio, é importante que a espécie 
seja verificada para que se possa com-
preender o comportamento do ani-
mal. Já se sabe que a broca-do-tronco 
do pequizeiro faz parte da família Cos-
sidae, da ordem Lepidóptera. 

“A integração entre as instituições 
é muito importante para a troca de 
informações. Desta forma, podemos 
avançar com mais rapidez sobre os 
problemas fitossanitários do pequi-
zeiro”, pontua Karin Collier. Goiás e 
Minas Gerais estão entre os três Es-
tados com maior volume de produção 
de pequi do País. Na terceira posição, 
conforme a Radiografia do Agro, o Es-
tado Goiano conta com 433 estabeleci-
mentos e produção estimada em 2.017 
toneladas.

(Comunicação Setorial da 
Emater - Governo de Goiás)

HISTÓRICO DA PRAGA e INFORMAÇÕES INÉDITAS

Produtora Rural Célia Santos e os caseiros Francisco e Ivone, 
em Hidrolândia. Propriedade conta com 80 pés de pequi | 
Imagem: Acervo Pessoal
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SUSTENTABILIDADE

Brasil deve ser destaque mundial
no uso de bioinsumos nos próximos anos
País registra aumento de cerca de 28% ao ano no uso destes produtosl. Em 2020, o 
Mapa registrou 95 defensivos de baixo risco, entre produtos biológicos, microbianos,
semioquímicos, bioquímicos, extratos vegetais e reguladores de crescimento

Utilizar produtos biológicos 
para combater pragas e doenças 
que ameaçam as plantações é uma 
tendência na produção agrícola. 
O consumo de bioinsumos pelos 
produtores cresce em todo o mun-
do e o Brasil não ficou para trás. 
Enquanto o incremento mundial 
está na ordem de 15% ao ano, no 
Brasil as taxas são quase o dobro: 
28%, movimentando mais de R$ 1 
bilhão, segundo estimativa de pes-
quisa de mercado realizada pela 
empresa Spark Smarter Decisions. 

É neste cenário que, em 2020, 
o Ministério da Agricultura, Pecu-

ária e Abastecimento (Mapa) regis-
trou 95 defensivos de baixo risco, 
entre produtos biológicos, micro-
bianos, semioquímicos, bioquími-
cos, extratos vegetais, reguladores 
de crescimento. Em relação ao 
ano anterior, o aumento é de 121% 
no número de registros. “O Brasil 
ainda não é protagonista no uso 
de bioinsumos no mundo, mas, 
com esse ritmo de crescimento em 
comparação ao mundo, a tendên-
cia é que alcancemos as primeiras 
posições num futuro próximo”, 
afirma o presidente do Conselho 

Estratégico do Programa Bioinsu-
mos, Alessandro Cruvinel Fidelis. 

Segundo ele, se a expectativa 
de crescimento se confirmar, até 
a safra de 2022, metade da área 
planta de soja no país terá rece-
bido, ao menos, uma aplicação de 
bioinsumos. Para atender à cres-
cente demanda por profissionais 
capacitados em boas práticas de 
produção de bioinsumos no país, 
o Mapa lançou, nesta quinta-feira 
(8), o primeiro curso sobre pro-
dução e controle de qualidade de 
bioinsumos. 

Imagem: Divulgação
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Criado há pouco mais de um 
ano, o Programa Bioinsumos, no 
entanto, caracteriza essa tecno-
logia para muito além dos produ-
tos aplicados na lavoura. O termo 
bioinsumos define ainda os pro-
cessos e tecnologias – de origem 
vegetal, animal ou microbiana -, 
destinados ao uso nos diversos 
sistemas de produção agrícolas, 
pecuários, aquícolas e florestais. 
Além de estar presente também no 
armazenamento e beneficiamento 
dos alimentos. 

Um exemplo é a utilização de 
cera de carnaúba em uma nano-
emulsão para frutas e legumes, 
criando uma barreira contra per-
da de umidade, troca de gases e 
ação microbiana. O resultado é 
o aumento de cerca de 15 dias no 

tempo de prateleira dos produtos, 
evitando perdas e desperdícios de 
alimentos. A tecnologia foi desen-
volvida pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

Já na agropecuária, os bioin-
sumos podem ser encontrados em 
produtos veterinários como vaci-
nas, medicamentos, antissépticos, 
fitoterápicos dentre outros desti-
nados à prevenção, ao diagnóstico, 
à cura ou ao tratamento das doen-
ças dos animais. 

O agricultor Adriano Cruvinel 
começou a usar bioinsumos na 
produção da fazenda da família, lo-
calizada no município de Montivi-
diu (GO), a partir de 2017. Primei-
ro foi realizada a remineralização 
do solo com pó de rocha, depois a 
definição de quais talhões recebe-

riam aplicação do adubo potássio 
forte numa primeira dose. A expe-
riência deu certo e foi comprovada 
“a olho nu” no campo nas safras se-
guintes de milho e soja da fazenda.

Nos últimos quatro anos, 
Adriano não utilizou fungicida e, 
para próxima safra, o teste será a 
retirada dos inseticidas para o con-
trole de lagartas, mosca branca, 
percevejo. “Os bioinsumos permi-
tem atuar diretamente na causa do 
problema e não apenas como pa-
liativo. Na natureza há uma siner-
gia entre a biologia e a química do 
solo para criar processos de ecos-
sistemas saudáveis. Assim, não es-
tamos inventando a roda, apenas 
aperfeiçoando técnicas a partir do 
que a natureza nos mostra”, defen-
de.

Aumento da produtividade
e redução de custos

Primeiro projeto estadual do Programa de Bioinsumos foi implantado em Goiás. Resultados
já são promissores, com propriedade apresentando aumento de 8% em produtividade

Imagem: Divulgação
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A produtividade média da fazen-
da cresceu 8,6% em relação aos anos 
anteriores. O custo da produção tam-
bém teve redução, gerando, conse-
quentemente, maior rentabilidade ao 
produtor.  Adriano compara dados 
das safras de 2014/2015 com os da 
2019/2020. No primeiro momento, 
das 53 sacas de soja produzidas por 
hectare, cerca de 47 delas foram con-
sumidas pelos custos da produção. Já 
no segundo cenário, a produtivida-
de cresceu para 66 sacas por hectare 
enquanto os custos caíram para 21,6 
sacas. “A partir do segundo ano de 
inserção dos bioinsumos houve uma 
grande diferença do custo de produ-
ção, com redução a cada safra e com 
perspectiva de diminuição ainda de 
cerca de 20, 25%”, prevê o produtor. 

Adriano acredita que o uso de 
bioinsumos é um caminho sem vol-
ta. “Quando começamos, lá atrás, 
erámos seis produtores reunidos na 
associação. Hoje, acredito que, pelo 
menos, 50% ali de Montividiu já está 

produzindo bioinsumos ou compran-
do esse material de cooperativas da 
região ou de outras cidades de estados 
vizinhos”, disse ele ao avaliar o cres-
cimento da tecnologia em seu muni-
cípio. 

Política de estado e incentivo 

O interesse e o número de ferra-
mentas para implementar as boas 
práticas estão em constante acelera-
ção. Isso demonstra credibilidade no 
Programa Nacional de Bioinsumos 
como estratégia do governo em insti-
tucionalizar a tecnologia e estimular o 
uso de bioinsumos. 

Tanto que o Plano Safra 
2021/2022 fortaleceu linhas de crédi-
to para Inovagro, abrangendo o finan-
ciamento para a construção de biofá-
bricas. Assim, os produtores poderão 
financiar recursos para a aquisição e 
construção de instalações para a im-
plantação ou ampliação de unidades 
de produção de bioinsumos e biofer-

tilizantes na propriedade rural, para 
uso próprio. 

O projeto nacional de bioinsumos 
do Mapa também já se desdobrou em 
incentivo à criação de programas es-
taduais. O primeiro deles, foi apro-
vado em Goiás, onde está localizada 
a fazenda do Adriano. Os estados de 
Mato Grosso e o Distrito Federal tam-
bém começaram a desenvolver seus 
programas. 

Os dados e a replicação de iniciati-
vas para a utilização de bioinsumos na 
produção nacional devem ser come-
morados e traduzem um movimento 
de revolução na forma de se produzir 
os alimentos, enfatiza a ministra Tere-
za Cristina.  “Investir nos bioinsumos 
e pensar estrategicamente na agricul-
tura de base biológica é a resposta que 
o nosso país dá ao mundo para con-
tinuar confirmando que nosso agro é 
sustentável e inovador”, pontua

Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa)
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#EMATEREXPLICA
#EmaterExplica  Com as 
baixas temperaturas do inverno 
chegando, é comum que as 
geadas sejam uma ameaça para 
os jardins e plantações. Esse 
fenômeno natural é capaz de 
queimar as folhas e os caules, e 
pode destruir plantações intei-
ras de uma só vez se nenhuma 
estratégia para proteger as 
plantas for adotada. Algumas 
espécies, como as tropicais, 
são mais sensíveis e, por isso, é 
preciso ter alguns cuidados com 
esse fenômeno típico da estação 
mais fria do ano. 
 
Usar TNT ou plástico para 
cobrir as espécies é uma boa 
forma de protegê-las durante 
uma geada. Mas atenção: é pre-
ciso ter muito cuidado para não 
amassar as folhas ou impedir 
a “respiração” delas. As mais 
sensíveis podem ser cobertas 
com lonas ou plástico bolha, e 
outras com lençóis. É interes-
sante também colocar estacas 

em torno das plantas para re-
forçar que os “cobertores” não 
encostem nas folhas. 
 
Outra opção para prevenir a 
geada é a adubação. Adubar 
nunca é demais quando se fala 
em cuidar e proteger as plantas, 
mas principalmente no inverno 
alguns truques podem trazer 
melhorias. Adubos com fósforo 
e potássio abundantes e pouco 
nitrogênio são os melhores 
para que as plantas resistam às 
baixas temperaturas. 
 
Por fim, fique atento ao tipo de 
planta que está aos seus cui-
dados; pesquisar sobre as suas 
espécies é uma dica para pensar 
em soluções mais criativas 
para proteger as plantas: 
algumas exigem mais adubo, 
outras precisam ser cobertas 
com jornal ou com outro 
material, há aquelas que 
demandam mais irrigação e 
assim por diante.

#DEOLHONOFEED
Mais de 13 mil cestas básicas chegaram até os 
assentamentos rurais de Goiás graças à Campanha 
de Combate à Propagação do Coronavírus, realizada 
pelo @governogoias. São milhares de famílias rurais 
com a garantia de comida no prato neste momento 
tão difícil de pandemia. Nesta etapa foram entregues 
250 mil unidades de cestas básicas para pessoas 
em situação de vulnerabilidade social em todos os 
246 municípios goianos. A força-tarefa é executada 
pelo @gps.goias, @ovg.org.br, @seapagoias, @
sedsgoias, @cbmgo, @policiamilitargo e Emater. 
💚#ÉPorVocêQueAGenteFaz

CLIQUE E
ASSISTA!

https://www.youtube.com/watch?v=bCfDWQxk_qY
http://www.youtube.com/watch?v=bCfDWQxk_qY
https://www.instagram.com/p/CR6joJOHzI-/
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ENTREGAS
Ações do Governo de Goiás transformam 
rotina em Cavalcante e beneficiam 
comunidades Kalunga, no Nordeste do Estado
População, anteriormente esquecida, tem acesso a melhor qualidade de vida. Programa 
Goiás Social leva qualificação profissional, apoio à agricultura familiar, alfabetização de 
adultos, reforma de casas e crédito

Energia elétrica, água tratada, 
educação, tecnologia, mais emprego 
e renda. Esses são conceitos até pou-
co tempo distantes dos moradores de 
Cavalcante, no Nordeste goiano. Mais 
de 500 quilômetros separam a capital 
goiana e a região, onde vive a Comuni-
dade Quilombola Kalunga São Domin-
gos. Desde o início da gestão atual, em 
2019, o Governo de Goiás concentra 
esforços articulados entre os órgãos 
estaduais, em diversas frentes, para 
mudar a realidade local. São medidas 
articuladas pelo Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS) que trazem transforma-

ções significativas no dia a dia de to-
dos. 

Ao fazer um balanço, o governador 
Ronaldo Caiado diz que, mesmo com 
as dificuldades impostas nos primei-
ros anos de gestão, hoje a população 
sente a diferença. “O Estado se faz pre-
sente e propicia mudanças, ao garan-
tir qualidade de vida e atendimento à 
população. Você não faz tudo do dia 
para a noite, mas resolve com trabalho 
e dedicação”, diz ao lembrar de ações 
sociais, incentivos junto aos pequenos 
produtores familiares e obras de infra-
estrutura. “Nós vamos mudar o Nor-

deste goiano”, resume. 
Uma das primeiras iniciativas re-

alizadas na gestão de Caiado na região 
foi a ampliação do serviço de energia 
elétrica para comunidades Kalunga. 
Mais de 140 famílias foram beneficia-
das com a parceria do Governo de Goi-
ás, por meio do GPS, com a Enel Dis-
tribuição, em 2020. As obras fazem 
parte do programa “Luz para Todos”, 
do governo federal. Foram construí-
dos mais de 360 quilômetros de rede 
de distribuição e instalados 3,5 mil 
postes, com investimento de R$ 22 
milhões.

Imagem: Lucas Diener

Imagem: divulgação
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A chegada da energia veio acompa-
nhada de outro serviço básico, o acesso 
à água tratada. Foram beneficiados cerca 
de 650 moradores da Comunidade Qui-
lombola Kalunga São Domingos. Todas 
as 210 moradias do povoado já recebem 
água tratada com regularidade após a 
inauguração do sistema de abastecimen-
to, feito pelo Governo de Goiás, por meio 
da Saneago. O investimento na obra foi 
de cerca de R$ 500 mil.

Segundo a presidente de honra da 
Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do GPS, primei-
ra-dama Gracinha Caiado, as transfor-
mações promovidas dependem de ini-
ciativas conjuntas com envolvimento 
da população e dos governos municipal 
e Estadual, imbuídos de um só pensa-
mento: ajudar. “Quando estamos com 
esse sentimento, sem dúvida o desen-
volvimento é muito maior. É assim que 
trabalhamos para oferecer melhor quali-
dade de vida à população em vulnerabi-
lidade”, disse. 

“A gente agradece bastante por te-
rem nos enxergado”, disse o aposenta-
do Adir Soares de Sousa, de 64 anos. “A 
primeira-dama veio aqui, prometeu e 
cumpriu. Antes, a gente carregava água 
do rio até em casa. Hoje não precisamos 
disso, não tem essa dificuldade. Temos 
água em casa”, relatou. “Nunca tivemos 
chance com governantes aqui. E agora 
vieram o governador e a primeira-dama, 
que é uma mulher disposta e sem orgu-
lho”, elogiou. 

Assistência

Cavalcante também está no progra-
ma Goiás Social, lançado em 15 de junho. 
Analistas da OVG já realizaram visitas 
técnicas a 170 famílias em vulnerabili-
dade. A partir das informações colhidas 
in loco, o Governo de Goiás leva quali-
ficação profissional e para a agricultura 
familiar, alfabetização de adultos, refor-
ma de casas e o Crédito Social, programa 
voltado para aquelas pessoas que passam 
pela capacitação e querem empreender.  

 Dentro da iniciativa, no município, 
120 imóveis foram elegíveis para refor-
ma. Além disso, as equipes verificaram 

junto à comunidade o interesse em cur-
sos nas áreas de costura, informática, 
horticultura, reciclagem, criação de 
peixes, pedreiro e condutor de turismo. 
Durante as visitas, foram entregues itens 
como enxoval para bebê, brinquedos, an-
dador, cobertores, cadeira de rodas pa-
drão e higiênicas, entre outros produtos. 
Entre janeiro de 2019 e junho de 2021, 
a OVG entregou 6.537 benefícios em Ca-
valcante.  

Uma das beneficiadas foi a idosa An-
tônia Bispo da Cunha, de 80 anos. Com 
problemas nas articulações, ela não con-
segue andar. Desde o início do ano, a fa-
mília recebe a assistência do Governo de 
Goiás. Foram doadas cadeiras de rodas 
e banho, colchão caixa de ovo e também 
fraldas geriátricas. “Foi muito boa essa 
ajuda porque estávamos com dificuldade 
para andar com ela. Sem falar que o col-
chão deixa minha mãe mais confortável 
e tranquila para dormir”, explicou a filha 
da idosa, Iracema Bispo Cunha.  

O GPS também articulou a distri-
buição de cestas básicas para os mora-
dores de Cavalcante. Foram encaminha-
dos mais de 8,2 mil kits de alimentos à 
prefeitura e às associações quilombolas 
Kalunga e famílias que vivem em assen-
tamentos rurais. E o governador já au-
torizou a compra de nova remessa, que 
será entregue neste segundo semestre de 
2021.

A presidente de honra da Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás (OVG) e 
coordenadora do Gabinete de Políticas 
Sociais, primeira-dama Gracinha Caia-
do, entrega cestas básicas a moradores 
da região de Cavalcante: foram encami-
nhados mais de 8,2 mil kits de alimentos 
à prefeitura, às associações quilombolas 
Kalunga e às famílias que vivem em as-
sentamentos rurais.

Imunização

No combate à Covid-19, as ações nas 
comunidades Kalunga ocorreram com 
prioridade, em Cavalcante. A imunização 
nos territórios começou em março com 
uma força-tarefa montada pela Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES) em conjunto 
com o município, por conta da distância 

e dificuldade de acesso às regiões. Fo-
ram vacinados 5.252 adultos. A iniciati-
va também englobou outros municípios 
como Monte Alegre e Teresina de Goiás. 

Na área da educação, foram distri-
buídos 30 notebooks, 600 livros didá-
ticos e construídas duas salas de aula 
em comunidades Kalunga, que também 
receberam a instalação de kits de ener-
gia fotovoltaica. As escolas também são 
beneficiadas com internet via satélite, 
serviço disponibilizado após parceria 
do Governo de Goiás, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento e Inovação 
(Sedi), com o Ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI). As conexões 
possibilitam o acesso à internet e a apli-
cação no ensino a distância. O projeto 
Goiás Tec, de mediação tecnológica vol-
tado para o Ensino Médio, atende quatro 
turmas com um total de 60 alunos. 

O GPS também implantou o Progra-
ma Alfabetização e Família, executado 
pela Secretaria da Educação (Seduc) em 
parceria com a Fundação Roberto Mari-
nho. O projeto é destinado para adultos 
com média de idade acima de 50 anos. 
Em 2019, oito turmas foram iniciadas 
com 49 alunos, em Cavalcante. Por conta 
do público mais adulto, durante a pande-
mia a ação foi paralisada, mas a previsão 
é de retomada em agosto de 2021.

Mesmo assim, já há resultados po-
sitivos com a ação. Até o momento, 11 
pessoas foram alfabetizadas. “Temos 
uma previsão para iniciarmos mais 10 
turmas, ou seja, cerca de 70 alunos na 
primeira semana de agosto”, estima a 
superintendente de Modalidades e Te-
máticas Especiais da Seduc, Núbia Reja-
ne Ferreira da Silva.

Robótica

Como complemento às ações da 
educação, Cavalcante é uma das cidades 
beneficiadas com um laboratório Inclu-
de, que funciona no Colégio Estadual 
Elias Jorge Cheim. A iniciativa capacita 
gratuitamente jovens entre 12 e 20 anos 
com cursos na área de robótica, progra-
mação, eletrônica, sensores e mecânica, 
além de oferecer oficinas de empreende-
dorismo e IOT (internet das coisas). 
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Segundo a coordenadora regional 
dos Includes de Alto Paraíso e Cavalcan-
te, Raphaely Luz, por enquanto, as aulas 
ocorrem de maneira remota, mas a par-
tir de agosto serão ministradas de forma 
híbrida. “Tivemos boa adesão e estamos 
com inscrições para um novo processo 
de matrícula”, ressalta. Elas podem ser 
feitas no endereço eletrônico: https://
institutocampusparty.org.br/inscricao-
-aluno/.

“O curso traz coisas inovadoras, de 
que eu não tinha noção e conhecimento. 
Para quem mora no interior, tecnologia 
e robótica praticamente não existem. 
Quando soube, fiquei curiosa”, diz Alani 
Ferreira Silva, de 19 anos. “Cada dia tem 
uma coisa nova”, completa. Alani afir-
ma que, mesmo com as aulas remotas, a 
qualificação é interessante, com “conver-
sa interativa entre alunos e professores”.

Os requisitos para inscrição no In-
clude são: ter entre 12 e 20 anos, ser 
estudante de escola pública ou bolsista 
e residir na comunidade em que o labo-
ratório se encontra. Até o momento, o 
Governo do Estado investiu R$ 930 mil 
em seis unidades. A meta é atender 1,8 
mil jovens goianos em situação de vulne-
rabilidade até 2023.

Como o governador Ronaldo Caia-
do costuma dizer, não há política social 
mais efetiva por parte do poder público 
do que criar estímulos e ferramentas que 
proporcionem geração de emprego e ren-
da. E em Cavalcante isso não é diferente. 
O município integra o projeto da cerveja 
regional feita a partir da fécula de man-
dioca adquirida de pequenos produtores. 
O insumo serve para a produção da Es-
mera de Goiás, fabricada pela Ambev. 

O trabalho conjunto do Governo de 
Goiás e da unidade da empresa sediada 
em Anápolis impacta positivamente a 
vida de aproximadamente 2,5 mil pesso-
as do Nordeste goiano, primeira região 
responsável por fornecer a matéria-pri-
ma para produção da bebida.

Como ação da iniciativa, está a as-
sistência aos produtores por meio da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater). “O trabalho do escritório en-
volve consultoria e assessoria sobre 

os melhores adubos para a produção da 
mandioca, dicas de correção o solo, va-
riedades mais produtivas que vão gerar 
qualidade e maior cultivo por hectare ou 
área”, explica o assistente de desenvolvi-
mento rural e responsável pelo escritó-
rio da Emater em Cavalcante, Gonçalo 
Amarantes Ribeiro. A agência também 
dá suporte para os produtores que dese-
jam vender para a Ambev. Isso porque 
o órgão faz a avaliação do quantitativo 
e também organiza a criação de grupos 
de agricultores para que juntos somem 
até 25 toneladas de cultivo de mandioca, 
a capacidade de uma carreta carregada, 
providenciada pela cerveja para fazer o 
transporte do insumo. 

“Já estava sem plantar mandioca há 
muito tempo, cerca de três anos, mas 
agora consegui vender 10 toneladas e já 
fiz um novo plantio”, afirma um dos pro-
dutores em Cavalcante, Valdeci Francis-
co da Conceição. Até então, a raiz servia 
apenas para consumo e fabricação de fa-
rinha. Em muitos momentos, a produção 
era perdida por falta de destinação. Ago-
ra, com o novo mercado para comercia-
lização do insumo, o agricultor familiar 
comemora. “Estamos plantando muito 

mais para fornecer à Ambev. Dá para 
conseguir um troco.” 

Até o momento, a Ambev adquiriu 
1.407 toneladas de mandioca, núme-
ro que aumenta gradativamente. No 
ano passado, o volume adquirido foi 
de 222 toneladas, já em 2021, a pro-
dução vendida chega 1.185 toneladas. 
Com isso, 1.001 pessoas, desde famí-
lias, produtores, arrancadores e trans-
portadores são impactados com a pro-
dução de cerveja a base de mandioca. 
Além de Cavalcante, outros 23 muni-
cípios também integram a iniciativa. 

Tantos benefícios têm o reco-
nhecimento da gestão municipal. O 
prefeito de Cavalcante, Vilmar Souza 
Costa, disse que “as ações afirmativas” 
estão dando oportunidades na cidade 
e no campo. “Temos que agradecer o 
olhar que o governo tem dado não só 
a Cavalcante, mas ao Nordeste goia-
no, que sempre foram esquecidos. O 
que o governador promoveu, nesses 
dois anos e pouco, não foi feito em 50 
anos”, sublinha. 

(Secretaria de Comunicação – 
Governo de Goiás)

Produção da mandioca
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OPORTUNIDADE
Caiado anuncia abertura de 5 mil vagas 
para Programa Aprendiz do Futuro
Iniciativa seleciona jovens com idade entre 14 e 15 anos, nos 246 municípios goianos, 
para aprendizagem profissional em órgãos estaduais. Benefícios incluem pagamento no 
valor de R$ 660, além de vale transporte, 13º salário, seguro de vida, uniforme e cursos
de qualificação. Cada participante receberá ainda um tablet para estudo

O governador Ronaldo Caiado, ao 
lado da presidente de honra da Organi-
zação das Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), primeira-dama Gra-
cinha Caiado, anunciou a abertura de 
5 mil vagas do Programa Aprendiz do 
Futuro, nesta quinta-feira (29/07), em 
evento no Palácio das Esmeraldas, em 
Goiânia.

O projeto do Governo de Goiás, de-
senvolvido por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social (Seds), tem 
como objetivos a promoção da inclusão 
social, aumento na renda familiar, me-
lhoria na qualidade de vida e garantia 
da permanência do jovem na escola.

Os adolescentes selecionados serão 
contratados para aprendizagem profis-
sional em órgãos estaduais e passarão 
por cursos de qualificação técnica, vol-
tada ao mercado de trabalho, e terão 
o desempenho escolar acompanhado. 
Além do pagamento do programa, no 

valor de R$ 516,66, eles terão direito a 
vale-alimentação no valor de R$ 150, 
vale-transporte, 13º salário, seguro de 
vida e uniforme.

Para Caiado, a iniciativa evidencia 
uma mudança de cenário no Estado de 
Goiás quando o assunto é a atenção aos 
jovens que buscam a primeira oportu-
nidade profissional. “O programa tem 
que ser educativo e profissionalizante. 
Temos que dar oportunidade a esses jo-
vens”, ressaltou o governador.

Imagem: Lucas Diener
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Caiado defendeu ainda a missão 
do programa de promover apoio àque-
les que realmente precisam do Gover-
no do Estado. “Serão 5 mil jovens que 
estariam excluídos da possibilidade 
de serem bons profissionais; que não 
teriam esperança de galgar uma posi-
ção melhor e ter uma condição de vida 
melhor”, declarou ao defender o pro-
pósito de transformação do futuro.

Ao mencionar o processo multidi-
mensional para a seleção dos benefi-
ciários do programa, a primeira-dama 
Gracinha Caiado defendeu que o Go-
verno do Estado está “no caminho cer-
to para cuidar das pessoas”. “É a certe-
za da mão do Estado estendida àqueles 
que realmente precisam”, reforçou. Ao 
falar sobre os critérios para a escolha 
dos bolsistas, a primeira-dama lem-
brou que a atenção aos vulneráveis 
está acima de questões partidárias. “O 
governador Caiado faz política com os 
políticos e olha que ele é bom nisso. 
Agora, quando nós falamos em apoio 
social, o importante é o resultado. Não 
podemos fazer política com as pessoas 
que tanto esperam a mão estendida e 
apoio do governo”, endossou.

Durante a solenidade, Caiado 
anunciou também a entrega de 5 mil 
tablets para todos os jovens que par-
ticiparão do Aprendiz do Futuro. O 
Governo de Goiás garantiu 4 mil equi-
pamentos e a Rede Nacional de Apren-
dizagem Promoção Social e Integra-
ção (Renaspi), parceira do Programa, 
mais mil unidades. Além disso, os par-
ticipantes que apresentarem melhor 

desempenho serão contemplados com 
bolsas de estágio, na modalidade de 
intercâmbio na Espanha.

Vale lembrar que as inscrições do 
programa começam no próximo do-
mingo, 1º de agosto, e seguem até o 
dia 15 do mesmo mês. O projeto con-
templará menores de 14 e 15 anos, 
dos 246 municípios goianos. “Temos 
a responsabilidade de dar aos jovens 
condições mínimas de qualidade de 
vida”, frisou Caiado.

Contratação

De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Social, Wellington 
Matos de Lima, o Aprendiz do Futu-
ro chega com uma nova proposta. “O 
objetivo é oferecer oportunidades com 
incentivo aos estudos e à capacitação. 
Vamos auxiliar o dia a dia desses jo-
vens, mas vamos também consolidar 
um futuro de sucesso”, comemorou.

Já o vice-governador Lincoln Te-
jota ressaltou o fortalecimento das 
políticas sociais no Governo do Estado 
que, hoje, tem programas reais para 
“acolher as pessoas mais carentes”. 
“O que estamos entregando para esses 
jovens não é uma vaga de trabalho, es-
tamos entregando uma perspectiva de 
um futuro diferente”, afirmou.

A presidente da Renaspi, Raquel 
Barbosa, enalteceu a iniciativa gover-
namental de incluir os jovens no mer-
cado corporativo. “Goiás está saindo 
na frente. Não é apenas a realização 
de um trabalho social, mas um lega-

do que vai alcançar inúmeras famílias 
diretamente e indiretamente”, defen-
deu.

“Investir nos nossos jovens, no 
futuro do nosso Estado, é aplicar os 
recursos com responsabilidade”, sa-
lientou o presidente da Assembleia 
Legislativa, Lissauer Vieira, ao expor 
que, em ações como esta, percebe-se 
que o Governo, sob a condução de 
Caiado, está “atento às necessidades 
da população”.

O deputado estadual Henrique 
Arantes afirmou que vê o estabeleci-
mento do programa “com esperança” 
e reconheceu que a proposta resulta 
da condução eficiente da gestão. “O 
Estado está sim avançando e tendo 
capacidade de investir, vocês fizeram 
gestão bem feita para que os recursos 
sejam aplicados em programas como 
este”, frisou.

Qualificação Técnica

O Aprendiz do Futuro visa ainda 
contribuir para a formação e qualifica-
ção técnico-profissional destas pesso-
as. Por isso, os cursos oferecidos estão 
entre as principais demandas do mer-
cado e as disciplinas escolares básicas, 
como português e matemática, serão 
reforçadas.

Segundo dados apresentados pelo 
secretário de Desenvolvimento Social, 
Wellington Matos de Lima, houve um 
crescimento do número dos jovens 
que trabalham e não estudam de 18% 
para 22%. “É importante ressaltar que 
a crise econômica afetou também o 
envolvimento escolar desses jovens. 
Nosso papel é construir uma ponte en-
tre o momento de dificuldade e a recu-
peração tão esperada. E não há ponte 
melhor que oportunidade”, finalizou.

Prestigiaram o lançamento do pro-
grama os secretários de Estado Bruno 
D’Abadia (Administração) e Tony Car-
lo (Comunicação); os presidentes Ri-
vael Aguiar (GoiásFomento), Haroldo 
Naves (Federação Goiana dos Muni-
cípios – FGM – e prefeito de Campos 
Verdes) e Carlão da Fox (Associação 
Goiana dos Municípios – AGM – e 
prefeito de Goianira); o prefeito de 
Anicuns, Paulo César Nascimento; o 
vice-prefeito de Anicuns, Domingos 
Valadão; e o vice-presidente da Agên-
cia Goiana de Habitação (Agehab), 
Luiz Sampaio.

(Secretaria de Comunicação 
– Governo de Goiás)
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RESULTADOS

Emater inova em Goiás e 
lança inédito Balanço Social
Relatório reúne informações que demonstram como atividades executadas pela entidade 
são convertidas em benefícios para sociedade goiana

A primeira edição do Balanço So-
cial da Agência Goiana de Assistência 
Técnica Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) foi lançada 
durante a inauguração da nova sede 
da instituição, na última semana, pelo 
Governo de Goiás. Apresentando in-
formações econômicas, sociais e am-
bientais, o estudo faz um levantamen-
to dos dados referentes aos anos de 
2017, 2018 e 2019. Um instrumento de 
governança, transparência e respon-
sabilidade social e ambiental, o Balan-
ço Social foi uma da série de ações his-
tóricas apresentadas no evento para o 
fortalecimento da agricultura familiar 
e renovação das políticas públicas de 
desenvolvimento rural de Goiás.

O Balanço Social da Emater reú-
ne todas as informações que demons-
tram como as atividades executadas 
pela entidade foram convertidas em 
benefícios para a sociedade goiana. O 
relatório levanta detalhes sobre o de-
sempenho socioeconômico da Emater, 
com análise comparativa e quantitati-
va de dados obtidos dos sistemas in-

formáticos da instituição, utilizando o 
modelo do Instituto Brasileiro de Aná-
lises Sociais e Econômicas (Ibase).

“A grandiosidade desse trabalho é 
o somatório de um esforço coletivo de 
extensionistas, pesquisadores e servi-
dores administrativos da Emater, que 
deram credibilidade aos resultados da 
Agência por meio de serviços de gera-
ção e transferência de tecnologias dis-
ponibilizadas pela pesquisa agrope-
cuária, assistência técnica e extensão 
rural”, declara o presidente do órgão, 
Pedro Leonardo Rezende.

“Essa inauguração é emblemática. 
Ela faz com que aquilo que foi dilapi-
dado, que foi totalmente deixado de 
lado, volte com uma força ímpar, vol-
ta com 100% de apoio do governador 
do Estado de Goiás que quer a Emater 
cada vez mais forte, cada vez mais re-
presentativa no Estado e no País. Isso 
aqui é muito mais do que um centro 
de extensão. Isso aqui é uma escola. 
Vocês vão formar discípulos para que 
cada município, cada agricultor tenha 
ali uma pessoa dizendo: a renda vai 

chegar no campo, a renda vai melho-
rar a vida das pessoas, vai dar dignida-
de a cada uma das famílias. Esse é um 
prédio, que como disse aqui o nosso 
presidente da Emater, que a cada um 
real investido ele gera quatro reais e 
67 centavos de retorno. E vai atingir 
muito mais”, enfatizou o governador 
Ronaldo Caiado na ocasião.

Retorno ao goiano

Para cada R$ 1,00 investido nos 
serviços da Emater retornaram para a 
sociedade mais que o dobro em 2017 
(R$ 2,17) e em 2018 (R$ 2,52), e mais 
que o quádruplo em 2019 (R$ 4,67), 
aponta a publicação. No total, foram 
mais de R$ 1 bilhão em retorno social 
gerado pelas tecnologias e ações de-
senvolvidas pela Agência. Todo esse 
rendimento foi alcançado por meio 
do desempenho de 192 escritórios lo-
cais nos municípios, além das unida-
des, campos e estações experimentais, 
onde são desenvolvidas e validadas 
novas tecnologias para serem disponi-
bilizadas aos produtores rurais.

Também constam no Balanço So-
cial apresentações sobre os principais 
projetos da Emater e metodologias 
aplicadas no campo. O documento 
revela os números conquistados por 
programas e serviços como a Rede de 
Inovação Rural (RIR), implantação de 
Sistema de Integração Lavoura, Pecu-
ária e Floresta (iLPF), elaboração de 
projetos para aquisição de Crédito Ru-
ral, projeto O Agro é Social, Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), pro-
jeto Virada Ambiental, Programa de 
Produção de Mudas e Emater MOBI.

(Comunicação Setorial da Ema-
ter – Governo de Goiás)
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NOTAS
Cumprindo os protocolos sanitá-
rios, as aulas presenciais retornam 
no dia 2 de agosto de forma segura 
na rede estadual de ensino de 
Goiás. A retomada será de forma 
híbrida, com ocupação de até 50% 
da capacidade da escola. Haverá 
aulas presencias e não presencias 
para alcançar todos os estudantes.
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NOTAS
Mais uma excelente marca na geração de vagas 
de trabalho em Goiás, que apresentou, em 
junho, saldo superavitário de 15.141 empre-
gos com carteira assinada. Comparado com 
o mesmo mês do ano passado, o crescimento 
nas contratações goianas foi de 322,93%. As 
novas carteiras assinadas de junho colocam o 
Estado em primeiro lugar no Centro-Oeste na 
geração de empregos e quinto lugar nacional. 
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira 
(29) pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), órgão do Ministério 
da Economia. Os setores que alavancaram a 
empregabilidade do mês foram os serviços com 
5.342 vagas, seguido do comércio (3.757) e a 
indústria (3.610). Somados os outros meses de 
2021, apenas no primeiro semestre do ano, o 
Estado já apresenta geração de 77.785 novas 
vagas de trabalho.

A ginasta dos Estados Unidos, Simone Bites, de 
apenas 24 anos, surpreendeu o mundo ao decidir 

não disputar a final individual de sua modalidade, 
nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A atleta admitiu, 

estar lutando para manter sua saúde mental. O 
tema da saúde mental tem crescido nos últimos 

anos, mas ainda é um assunto considerado ‘tabu’ e 
não discutido em diversos ciclos. Pensando nisso, 

em janeiro deste ano, o Ipasgo inaugurou o Ipasgo 
Clínicas de Campinas, que é especializado em 

saúde mental. A unidade conta com 50 profissio-
nais e oferece consultas em psiquiatria, psicologia 
e, futuramente, em terapia complementar (artete-
rapia, musicoterapia e teatro). A estrutura de 497 

metros quadrados começou a ser adaptada em 
fevereiro de 2020 para o padrão clínico-ambula-

torial e, hoje, funciona das 7h às 19h, para atender 
baixa, média e alta complexidade. Para agendar 

uma consulta, basta entrar em contato pelo 0800 
62 1919 ou (62) 3233-6449 / 6459 / 6496.
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