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ARTIGO
Investimento invisível na Cultura
A recriação da Secretaria de Estado
de Cultura pelo governador Ronaldo
Caiado já nos primeiros dias de sua gestão é simbólica, mas, sobretudo, estratégica. Desde 6 de fevereiro de 2019, o
governo de Goiás investiu mais de R$
152,7 milhões em Cultura, nas mais diversas frentes, com recursos próprios
do cofre estadual. Teatro Goiânia, Vila
Cultural Cora Coralina e os centros culturais Octo Marques e Martim Cererê
receberam, desde então até 8 de novembro deste ano, R$ 11,6 milhões para
manutenção, reformas e limpeza. Com
a retomada cultural em andamento, é
perceptível a importância do cuidado
constante destes espaços.
Nesses R$ 152,7 milhões também
estão recursos que garantiram a realização de duas edições do Fica - mesmo
diante de uma pandemia -; salários da
Orquestra Filarmônica de Goiás - que
estavam com contratos irregulares por
inconsistências jurídicas mantidas pelo
governo passado -; edição 2021 do Canto da Primavera, com prêmios de R$
10 mil a R$ 30 mil exclusivos a artistas
goianos; melhorias nas vestimentas e
estrutura física para realização do circuito das Cavalhadas em 13 cidades em
2022; obras de reparo e manutenção
dos demais espaços culturais vinculados à Secult na capital e no interior -;

além de cuidados de valorização do nosso patrimônio histórico e cultural. Importante citar a estrutura de pessoal da
secretaria, pois são pessoas que concretizam ações. Temos hoje 241 servidores,
distribuídos em nossas unidades, contando com o Palácio Conde dos Arcos
e Cine Teatro São Joaquim, na cidade
de Goiás, Teatro de Pirenópolis, Museu
Ferroviário de Pires do Rio, dentre outros.
Esse investimento, que passa quase que “invisível” para muitos, também
está na quitação das dívidas contraídas
pelo governo anterior junto à classe,
por não ter pago os prêmios do Fundo
de Arte e Cultura de 2015 a 2018. Período este que ficou marcado pela política
de lançar editais sem garantia de pagamento para abafar as reivindicações
dos artistas. Decidido a agir de forma
totalmente diferente, no primeiro ano
de mandato, Caiado já começava a liberação dos restos a pagar do FAC 2018,
que, até o final de 2020, somou R$ 30
milhões injetados diretamente no setor
cultural.
A partir deste mês, encerraremos
esse capítulo com a quitação final das
dívidas do FAC de 2016, 2017 e 2018,
com os recém-liberados R$ 23,3 milhões pelo governador Ronaldo Caiado.
Dessa forma, só com dívidas do governo
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César Moura
Secretário de Cultura de Goiás
passado com o Fundo de Arte e Cultura,
são R$ 53,3 milhões destinados à cultura goiana desde a troca de gestões.
Tudo isso mostra o quanto uma
pasta específica viabiliza canais mais
diretos com os diversos segmentos culturais de um Estado tão múltiplo como
Goiás, além de acelerar a celebração de
convênios, tão importantes para a implementação de políticas públicas efetivas. Temos na Secult Goiás gerências
direcionadas às artes visuais, fomento
cultural, audiovisual, patrimônio histórico, bibliotecas, casas de espetáculo e
gastronomia, o que dinamiza a pulverização desses produtos culturais para
a população à medida que aproxima o
Estado dos artistas.
A tomada de decisão do governador Ronaldo Caiado, em fazer questão
que Goiás tenha uma secretaria própria
para a Cultura, desvinculando-a do orçamento da Educação, mostra o nível de
seu comprometimento com os artistas
e agentes culturais do nosso Estado. E
temos 2022 inteiro pela frente, em que
mais investimentos virão, para dar continuidade a esta força-tarefa que tem
sido entregar Goiás aos goianos.
(Artigo publicado no jornal
O Popular no dia 09/11/2021)
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ECONOMIA

Em outubro, agronegócio respondeu
por 62,5% das exportações goianas
Setor registrou US$ 355,6 milhões em vendas externas no mês e US$ 6,2 bilhões no acumulado
no ano
Imagem: Adobe Stock

As vendas externas do agronegócio
goiano totalizaram US$ 355,6 milhões
em outubro de 2021. O valor (FOB) correspondeu a 62,5% do total das exportações do Estado, que somaram US$
569,3 milhões no mês. Os números
foram divulgados na última sexta-feira
(5/11) pela plataforma Comex Stat do
Ministério da Economia. Os cinco itens
agropecuários mais comercializados
por Goiás foram: complexo soja (US$
135,1 milhões); carnes (US$ 117,4 milhões); complexo sucroalcooleiro (US$
36,6 milhões); cereais, farinhas e preparações (US$ 20,7 milhões); e couros,
produtos de couro e peleteria (US$
16.9 milhões).
Como já esperado, a suspensão das
compras de carne bovina por parte da
China impactou os resultados. Mesmo
assim, no acumulado de janeiro a outubro deste ano, os valores (FOB) obtidos
por Goiás nas negociações de produtos

do agro com outros países superaram
os do mesmo período do ano passado:
US$ 6,2 bilhões (2021) contra US$ 5,6
bilhões (2020). No que diz respeito à
participação do agro em relação ao total das exportações do Estado, de janeiro a outubro de 2021, o setor respondeu por 78,6% das vendas externas de
Goiás. Em 2020, no mesmo período,
esta proporção foi de 80,0%.
“A redução das compras chinesas
começou a ser sentida no mês de outubro e não pode ser desprezada. Mas
vale destacar que o setor do agronegócio segue com saldo positivo em relação a 2020, o que é importante para
a economia goiana neste momento de
retomada”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa), Tiago Mendonça.
No décimo mês do ano, Goiás exportou US$ 75,1 milhões em carne bo-

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)

vina para 49 países. O Chile foi o principal comprador do produto, seguido
por Estados Unidos, Egito, Hong Kong
e Emirados Árabes. Apesar da redução
nas aquisições de carne bovina, a China
seguiu como maior parceiro comercial
do Estado. Em outubro, o país asiático
comprou US$ 53,0 milhões em produtos do agro goiano. Irã, Indonésia, Bangladesh e Chile também se destacaram
entre os cinco maiores. A lista completa de compradores de produtos agropecuários goianos no mês tem 110 países.
Saiba mais
O Comex Stat é um sistema para
consulta e extração de dados sobre o
comércio exterior brasileiro. Gerenciada pelo Ministério da Economia, a
plataforma dispõe de informações a
partir de 1997 e é atualizada periodicamente.
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PARCERIA

Emater marca presença em inauguração de agência

de Crédito Rural do Sicoob em Sanclerlândia
Agência Goiana já articula parceria para elaboração de projetos de financiamento voltados
à agricultura familiar. Unidade bancária irá atender produtores rurais de mais quatro municípios: Novo Brasil, Mossâmedes, Americano do Brasil e Adelândia
ção ou orientação sobre os pré-requisitos de habilitação”, atenta o
presidente do órgão, Pedro Leonardo Rezende.
O próximo passo para estabelecer a parceria com a unidade do
Sicoob Credi-Rural em Sanclerlândia será a proposta de um Termo
de Cooperação Técnica, que deve
ser apresentado nos próximos dias.
A agência no município irá atender
também produtores rurais de Novo
Brasil, Mossâmedes, Americano do
Brasil e Adelândia.

Imagem: Divulgação

Atuação

Goiás irá contar com mais uma
agência do Sicoob Credi-Rural,
inaugurada na última segunda-feira (08), em Sanclerlândia, município do Centro Goiano. A Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), presente na
cerimônia por meio de seus representantes, já articula parceria junto
à cooperativa para a operação de financiamentos voltados aos agricultores familiares do Estado.
“A unidade vem direcionar o
crédito e aplicar no setor rural os
recursos que existem hoje autorizados pelo Banco Central. A Emater
é uma entidade que trabalha pelo
desenvolvimento desse segmento,
por isso a ação é importante para

nós”, salienta o diretor de Assistência Técnica da instituição, Antelmo
Teixeira. A Sicoob Credi-Rural tem
16 agências espalhadas por Goiás,
com mais de 11 mil associados, e
trabalha com linhas de comercialização, custeio e investimento.
O papel da Emater é elaborar
projetos de Crédito Rural e cadastrá-los nos agentes financeiros responsáveis pelo financiamento. Em
Goiás, a entidade é o principal canal entre a agricultura familiar e as
políticas públicas de subsídio. “O
grande desafio da Emater é fazer
com que esta ferramenta de inclusão sócio-produtiva possa beneficiar também os agricultores familiares, que nem sempre têm acesso
aos recursos por falta de informa-

Somente no primeiro semestre
de 2021, a Emater foi responsável
por facilitar o aporte de mais de
R$ 60 milhões na economia goiana, por meio da elaboração de 746
projetos. Conforme o Agro em Dados, publicação da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), o valor foi
destinado para investimento em
propriedades localizadas em 70
municípios espalhados por todas as
regiões de Goiás.
O Programa de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf) é
a principal fonte de financiamento
para a agricultura familiar. Os valores do crédito podem ser destinados ao custeio e investimento em
implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção,
beneficiamento, industrialização e
de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais
próximas.

(Comunicação Setorial da
Emater - Governo de Goiás)
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CRÉDITO RURAL

Agricultor familiar adquire trator

por meio de financiamento

elaborado pela Emater
Com recursos do Pronaf Mais Alimentos, linha de crédito voltada para pequenos produtores rurais,
o agricultor teve acesso ao equipamento
o produtor utilizará o tempo ocioso do
maquinário prestando serviços para
outras propriedades, mais uma alternativa para complementar a renda.
“Trindade é um município que tem
pouca máquina, então existe um campo bom para fazer serviço para terceiros”, pontua João Machado.

Imagem: Divulgação

Crédito Rural

O agricultor familiar João Luiz
Neto, do município de Trindade, viu
sua vida mudar depois que conseguiu
a aprovação do financiamento de um
trator, obtido com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) Mais
Alimentos. O programa é uma linha de
crédito voltada para pequenos agricultores que desejam investir na estrutura produtiva do estabelecimento rural
e, por meio de um projeto elaborado
pela Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), o equipamento foi adquirido.
João Luiz, que já conhecia o projeto, procurou o escritório da Emater de
Trindade para realizar o financiamento via Pronaf. Após a apresentação de
seus documentos pessoais e a emissão
da Declaração de Aptidão ao Pronaf

(DAP), o assistente técnico da Agência, João Machado Neto, estruturou o
projeto para a obtenção do maquinário. “Um trator é indispensável hoje,
mesmo em pequenas propriedades”,
explica o técnico.
O produtor é proprietário da Fazenda Marcelino, que possui aproximadamente 39 hectares, onde trabalha com gado de leite. Agora, com o
trator adquirido, ele pretende desenvolver atividades como pastagem, roçagem e adubação. Além disso, o agricultor utilizará a máquina no preparo
da terra para plantação de milho para
silagem. “Com 30 dias eu consegui
pegar o trator. Para mim foi bom demais porque se for depender dos outros, não dá para plantar e colher. Se
não fosse o trator, eu não iria plantar
nada”, conta João Luiz.
Como sua propriedade é pequena,

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)

Em Goiás, a Emater é um dos
principais canais para que produtores
da agricultura familiar tenham acesso
a recursos disponibilizados por linhas
de Crédito Rural. A instituição oferece
aos produtores o serviço de assessoria
para a elaboração de projetos junto
aos agentes financeiros. De acordo
com o Agro em Dados, publicação da
Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa), no
primeiro semestre de 2021, a entidade
foi responsável por facilitar o aporte
de mais de R$ 60 milhões na economia goiana, por meio da elaboração de
746 projetos.
O financiamento pelo Pronaf é
voltado para os integrantes do programa, por isso é importante que o
agricultor familiar tenha em mãos a
DAP. Os valores do crédito podem ser
destinados ao custeio e investimento
em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção,
beneficiamento, industrialização e de
serviços no estabelecimento rural ou
em áreas comunitárias rurais próximas. Para inscrever propostas, basta
procurar o escritório local da Emater
mais próximo.
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SAÚDE ANIMAL

Emater e Prefeitura de São Francisco
de Goiás realizam vacinação gratuita
de bovinos para pequenos pecuaristas
Convênio atua desde o início de 2021 e já atendeu cerca de 15 propriedades. Produtores rurais
interessados devem procurar escritório local da Emater no município para solicitar serviço

Imagem: Divulgação/Emater
Pequenos pecuaristas de São
Francisco de Goiás podem contar
com a Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater) e a Prefeitura Municipal para realizar a vacinação do gado sem custos em suas
propriedades. O convênio entre as
duas instituições tem o intuito de
disponibilizar gratuitamente o profissional responsável por aplicar as
doses, isentando o produtor rural da
necessidade de contratar o serviço
particular.
A iniciativa atua desde o início
de 2021 e já atendeu cerca de 15
propriedades. O técnico agrícola da
Emater, Roney Gama, explica que
para solicitar o atendimento o pecuarista deve entrar em contato com o
escritório da Agência. A Emater realiza a interlocução junto à prefeitura,

encarregada de disponibilizar o médico-veterinário, que vai até a propriedade com o extensionista rural.
“Geralmente, o pecuarista precisa contratar um profissional de
maneira particular para vacinar os
animais. Com esse convênio, ele não
terá gasto nenhum além da compra
das doses da vacina”, detalha Roney. Somente produtores rurais de
pequeno e médio porte podem fazer
a solicitação.
Segundo o médico-veterinário da
prefeitura de São Francisco de Goiás,
Leandro Assis, hoje o valor da vacinação de 15 bezerras custa em média
de R$ 150 a R$ 200. No município,
fazem parte do calendário obrigatório de imunização as vacinas contra
raiva, febre aftosa e brucelose. Os
pecuaristas podem, no entanto, requerer pela Emater a visita do pro-

fissional para a aplicação de outros
imunizantes.
“A ação é importante porque
proporciona ao pequeno produtor
maior controle na vacinação sem
gerar custos adicionais. A parceria
da Emater é essencial para nos dar
ainda mais respaldo e alcançar esse
público”, afirma Leandro.
Além da aplicação das doses realizadas por ele, o extensionista local
da Emater que conduz a visita apresenta aos produtores os diversos tipos de atendimento executados pela
Agência, como elaboração de projetos de Crédito Rural, emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)
e programas de inclusão produtiva.

(Comunicação Setorial da
Emater - Governo de Goiás)
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GOIÁS EM ALTA

Levantamento aponta salto

Imagem: Wenderson Araujo/CNA

de 21,3% na produção

de grãos do Estado

Conab estima que Goiás deve produzir 28,8 milhões de toneladas de grãos na safra 2021/2022.
Pesquisa do IBGE coloca Rio Verde em quarto lugar no ranking de estocagem dos municípios
brasileiros
O segundo levantamento da safra
de grãos 2021/2022, publicado nesta
quinta-feira (11/11) pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab),
traz estimativa de aumento da produção, da produtividade e da área plantada de grãos no Estado. Na comparação
com a safra 2020/2021, a produção
deve atingir 28,8 milhões de toneladas
(+21,3%); a produtividade, 4,5 toneladas por hectare (+16,2%); e a área plantada, 6,5 milhões de hectares (+4,4%).
“Os dados da Conab confirmam a
expectativa positiva que o setor tem
para a nova safra, após um ciclo complicado do ponto de vista do clima.
Com esses resultados, Goiás mantém
o quarto lugar entre os Estados que
lideram a produção de grãos no País,
respondendo por quase 10% da produção nacional de grãos”, afirma o titular
da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa), Tiago Mendonça. Segundo a Conab, Goiás
deve ficar com uma fatia de 9,9% da
produção total de grãos no Brasil.
Principal produto da pauta agro
goiana, a soja tem previsão de crescimento de 2,9% em produção. O volume total colhido deve ultrapassar 14,1
milhões de toneladas na safra 21/22,
contra 13,7 milhões na safra 20/21. O
levantamento da Conab informa que,
em Goiás, graças aos índices elevados
de chuvas, o plantio avançou em velocidade acima da média histórica: 55% da
área destinada à cultura já havia sido
semeada no início da última semana de
outubro, sendo que em Rio Verde, Jataí e Montividiu esse percentual subia
para 70%.

Além da soja, a expectativa é de
aumento de produção em 7 dos 13 produtos pesquisados em Goiás: girassol
(69,0%), milho 2ª safra (64,6%), trigo
(39,9%), sorgo (26,6%), algodão em
caroço (22,8%), algodão em pluma
(22,7%) e feijão 2ª safra (4,6%). O Estado deve registrar estabilidade ou redução no volume de grãos produzidos
em feijão 1ª safra (-13,6%), feijão 3ª
safra (-6,1%), milho 1ª safra (-1,2%),
arroz sequeiro (-0,8%), arroz irrigado
(-0,6%) e gergelim (0,0%).
Brasil
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção
nacional de grãos deve crescer 14,7% e
atingir 289,8 milhões de toneladas na
safra 2021/2022. A expectativa para
a área total semeada no País é de 71,8
milhões de hectares, aumento de 4,1%
em relação ao último ciclo. Com um
volume previsto de 142 milhões de toneladas, o Brasil deve manter a posição
de maior produtor e exportador mundial de soja. Entre as principais culturas, há previsão de aumento também
na produção de milho, algodão e feijão.
LSPA
Nesta quinta-feira foi divulgado
ainda o Levantamento Sistemático
da Produção Agrícola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A LSPA indica que a
produção goiana de cana-de-açúcar
deve registrar recuo (5,4%) na safra
atual, com volume de 72,7 milhões de

toneladas. A previsão é de decréscimo
também no café arábica (-8,8%) e no
tomate (-4,5%). Já os cultivos de laranja (12,4%), uva (11,0%), mandioca
(10,9%) e banana (5,4%) devem crescer no Estado, na comparação com a
última safra.
Estocagem
Outro dado divulgado pelo IBGE
nesta quinta-feira foi o de estocagem.
Segundo o Instituto, Goiás avançou
18,4% em quantidade estocada no primeiro semestre de 2021. Foram 4,6 milhões de toneladas de grãos estocados
nos primeiros seis meses deste ano,
contra 3,9 milhões no mesmo período de 2020. Rio Verde ocupa a quarta
posição entre os municípios brasileiros com maior quantidade estocada —
atrás apenas de Rio Grande (RS), Ponta Grossa (PR) e Sorriso (MT). As 700,1
mil toneladas estocadas em território
rio-verdense no primeiro semestre de
2021 representam uma alta de 45,9%
em relação ao mesmo período do ano
passado e configuram um recorde para
o município, tendo em vista a série iniciada em 2007.
Jataí ocupa a 12ª posição no
ranking de estocagem dos municípios
brasileiros, com 542,8 mil toneladas.
Em nível estadual, as três primeiras
posições são de Rio Verde, Jataí e Cristalina (273,4 mil toneladas).

(Comunicação Setorial da
Emater - Governo de Goiás)
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GENÉTICA BOVINA

Governo de Goiás participa da abertura

da 58º Exposição Agropecuária de Goiânia
Governo de Goiás é parceiro da ABCZ em ações de fortalecimento da agricultura familiar, por meio
de programas que levam genética e tecnologia ao homem do campo. “Tenho orgulho de ser produtor rural”, afirma governador

O governador Ronaldo Caiado
participou, nesta quinta-feira (11/11),
da abertura da 58ª Exposição Agropecuária de Goiânia, no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, no
Setor Nova Vila. Dentro da programação, acontece, ainda, a 16ª Expoinel
Goiás, referência em apresentação de
gado da raça Nelore no Brasil, e a 1ª
Exposição Internacional do GIR leiteiro (ExpoGir), com apresentação de
animais e torneios com julgamento de
raças. Os eventos devem gerar um faturamento total de R$ 150 milhões.
“O setor produtivo primário merece respeito e condições dignas para
que a renda chegue ao campo”, afirmou o governador ao lembrar de sua
trajetória de luta, na vida pública, ao
lado dos produtores rurais brasileiros.

“Eu tenho orgulho de ser produtor rural”, disse Caiado. Durante o evento,
ele recebeu o troféu Amigos da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura.
Em seu discurso, além de refletir
sobre os desafios atuais da agricultura no país, o governador relembrou
os tempos de parlamento na Câmara
dos Deputados, em Brasília, quando a
imagem do homem do campo, segundo ele, era estereotipada. De acordo
com Caiado, o tempo, a articulação
política, os resultados superavitários
na economia, a geração de emprego
no setor produtivo rural, mudaram a
visão sobre o agricultor brasileiro. “É
um homem preparado, trabalhador
e que tem conteúdo para o debate
político”, afirmou ao destacar a luta

empreendida em 1986 com a criação
da Frente Parlamentar da Agricultura,
importante mecanismo de garantia
dos direitos ruralistas e da garantia da
propriedade.
A 58ª Exposição Agropecuária
de Goiânia promovida pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura
(SGPA) é voltada para a negociação
entre produtores rurais. A feira será
marcada por leilões, julgamentos,
novidades nas áreas tecnológicas, palestras e discussões sobre vários assuntos, além da movimentação em
negócios.
Segundo o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago
Mendonça, os animais expostos representam a excelência genética que
criadores goianos têm alcançado no
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rigoroso processo de pesquisa e tecnologia implementado no campo. “Goiás
terá a melhor genética desse país”,
afirmou o secretário.

é possível ter um touro produtor de carne
ou produtor de leite”, disse Rivaldo.
O presidente da SGPA, Eurico Velasco, destacou a parceria com o Governo
de Goiás e o trabalho que o Estado desempenha para melhorar as condições
de vida, produtividade e escoamento
da produção do homem do campo. “As
estradas estão melhores e o produtor
rural hoje tem segurança de morar na
fazenda com o trabalho da patrulha rural”, lembrou Velasco.
1ª ExpoGir

Tiago também destacou o trabalho
desenvolvido entre o Estado, por meio da
Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária
(Emater), e a Associação Brasileira de
Criadores de Zebu ETR Goiânia (ABCZ)
para o fortalecimento da agricultura familiar. “Nosso trabalho tem levado aos
pequenos produtores a oportunidade
de terem rebanho de maior qualidade e
serem mais competitivos no mercado”,
ponderou.
O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu ETR Goiânia,
Rivaldo Machado Borges, enalteceu a
atuação em conjunto com a Emater. De
acordo com ele, a aliança entre as entidades leva capacitação ao homem do
campo. “A Emater é o nosso braço direito. Com ela, por meio do Pró-genética, o
pecuarista da agricultura familiar vê que

Os 300 animais expostos na 1ª ExpoGir, em Goiânia, somam mais de R$ 100
milhões. São bovinos de uma das raças
leiteiras mais utilizadas no Brasil e com
alta performance genética. Na exposição,
há no rebanho vacas com produção leiteira de 70 kg por dia. O valor estimado
de mercado delas chega a R$ 1,6 milhão.
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz,
enalteceu o volume de negócios gerado
na exposição e disse que o “trabalho dos
criadores de gado tem impulsionado a
retomada da economia” que, segundo
ele, foi duramente impactada pela pandemia. O chefe do Executivo municipal
também afirmou que o avanço da vacinação e a queda no índice de contaminação
da Covid-19 permitirá que a Exposição
Agropecuária de 2022 seja totalmente
presencial e aberta ao público. “Vamos
trabalhar para isso”, afirmou Cruz.
O evento organizado pela SGPA,

(Secretaria de Comunicação - Governo de Goiás)

Associação dos Criadores de Gir do
Estado de Goiás e Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) é transmitido pelo YouTube.
Durante as transmissões, são realizados concursos leiteiros, julgamentos
de pista e leilões dos animais expostos.
Na 1º ExpoGir as premiações são
divididas em três categorias: vaca
adulta (a partir de 48 meses), vaca jovem (de 36 a 48 meses) e fêmea jovem
(até 36 meses). Os criadores vencedores podem levar para casa faixas, troféus e o vencedor uma moto zero.
16ª Expoinel Goiás
A 16ª Expoinel Goiás tem 246 animais da raça nelore para julgamento. Além deles, também 60 da raça
Tabapuã, 20 da raça Indubrasil e 50
Guzerá. Entre os bovinos expostos há
campeões no valor de R$ 2,5 milhões.
Também participaram da abertura da 58ª Exposição Agropecuária de
Goiânia o vice-presidente da SGPA,
Raul Seabra; o deputado Estadual,
Amauri Menezes; o presidente da
Emater, Pedro Leonardo; o chefe de
gabinete da Agrodefesa, Luiz Bruno
Roriz; o vereador de Goiânia, Anselmo Pereira; o diretor da ABCZ, Rodrigo Caetano Borges; o diretor executivo
da Fundepec, Uacir Bernardes; o comandante do 9º Batalhão Bombeiro
Militar do Estado de Goiás, Tenente
Coronel Daniel Vinicius Toledo.
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NOTAS
Se você estava esperando a oportunidade certa para negociar seus débitos com
Saneago, fique ligado porque o Programa Sanear já começou. O acordo pode
ser feito à vista ou parcelado até 30 de
dezembro, pelo titular da conta ou representante legal com procuração. A boa notícia é que para o pagamento à vista será
concedido desconto de 98%, já para os
parcelamentos os descontos serão de 50%
a 75%. As negociações estão sendo feitas
nas agências de atendimento da Saneago
ou em unidades do Vapt Vupt, mediante
agendamento prévio pelo site:
www.vaptvupt.go.gov.br.
Ô trabalho que dá orgulho! Com o programa O Agro é Social, já alcançamos 813
famílias rurais para receber investimentos, gerar renda e melhoria na qualidade
de vida no campo. A @ematergoias nos
ajuda na triagem e acompanhamento dessas famílias, e cada uma delas recebe R$
2.400 pelo Cartão Cidadão. Com esse valor, essas famílias podem investir em suas
atividades produtivas, como avicultura,
horticultura e fruticultura. Nossa expectativa é atingir 1.556 famílias, em 50
municípios goianos, estimulando ainda mais o desenvolvimento econômico do
nosso Estado.
É tempo de levar as crianças e adolescentes com
menos de 15 anos para
vacinar. Se você é pai, mãe
ou responsável, fique ligado porque a Campanha
Nacional de Multivacinação foi prorrogada até o
dia 30 de novembro. Procure o posto de saúde mais
próximo e não se esqueça de
levar a caderneta de vacinação. A nossa felicidade é
ver a carteirinha completa!
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NOTAS
Nós temos os melhores alunos.
E para que eles trilhem futuros
brilhantes, precisamos garantir a
presença de todos em sala de aula.
Por isso, enviamos à Assembleia
Legislativa o projeto de lei que
institui o Programa Bolsa Estudo, que vai transferir todos
os meses o valor de R$ 100 a
todos os estudantes do Ensino Médio da rede estadual de
ensino. Até 2023 serão 233.260
alunos contemplados com esse
investimento de mais de R$ 500
MILHÕES.
O #NossaCultura desta semana vem
divulgar esta ótima oportunidade para
artesãos! Contemplada pelo FAC, a I Feira
de Arte e Design do Sudeste Goiano oferecerá 25 vagas, com o prêmio de R$ 400,00
para cada artesã(o) selecionada(o).
O evento contará também com palestras,
rodas de conversa, apresentações artísticas, oficina, homenagens e trocas de
saberes. As inscrições são gratuitas, via
formulário online. Período de Inscrição: 01 a 20 de novembro de 2021.
Maiores informações pelo
@skambauproducoes.
A Secretaria de Economia disponibilizou
o Documento Estadual
de Arrecadação (Dare)
para pagamento de
honorários advocatícios no formato online.
Essa emissão foi incluída entre os serviços
constantes no campo já
existente de “Pagamento de Tributos”, no site
da Economia www.
economia.go.gov.br.
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