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ARTIGO

Responsabilidade 
com saúde

O governador Ronaldo Caiado 
quita dívidas de governos passados 
como se fossem suas. É o que se espe-
ra de um gestor republicano. Infeliz-
mente, nem todos são assim. De fato, 
quando falta responsabilidade fiscal, 
não se tem compromisso nem com a 
população, nem com o servidor públi-
co, nem com os prestadores de serviço 
e nem com qualquer ente com quem o 
Estado tenha uma obrigação a pagar.

O indicador mais contundente da 
dramática situação fiscal do Estado 
em 2019 foi a reprovação das contas 
do Estado de 2018 pelo TCE-GO. As 
consequências desta crise foram ob-
servadas nos salários e consignados 
não pagos aos servidores em novem-
bro e dezembro de 2018, que tiveram 
que ser parcelados ao longo de 2019, 
e no descumprimento dos débitos de 
mais de 4.600 fornecedores até 2018, 
que passaram a receber paulatina-
mente, a partir de 2019.

Somam-se a esses fatos o descum-

primento dos repasses constitucionais 
nas áreas da educação e da saúde aos 
municípios, transferências estas fun-
damentais para a vida dos mais vul-
neráveis. Na educação, a dívida pôde 
ser equacionada em 2019. Na saúde, 
porém, por conta da monta, não.

Da dívida atrasada na saúde, cer-
ca de R$ 720 milhões, parte (R$ 138,7 
milhões) será liquidada em 12 parce-
las mensais em 2022, por meio da ce-
lebração de um Termo de Ajustamen-
to de Gestão (TAG) firmado na última 
sexta-feira (03/12) pelas Secretarias 
da Economia e da Saúde com o TCE-
-GO, tendo a anuência da Associação 
Goiana dos Municípios (AGM) e da 
Federação Goiana dos Municípios 
(FGM). Destaque seja feito para a hon-
rosa parceria que o TCE-GO tem feito 
com o Executivo desde 2019, uma coo-
peração com resultados positivos para 
toda a sociedade.

Para o cumprimento do TAG, a Se-
cretaria da Economia vai liberar, até o 

dia 10 de cada mês, o valor acordado 
para o Fundo Estadual de Saúde. Com 
isso, a Secretaria da Saúde repassará 
aos Fundos Municipais as quantias 
previamente delimitadas no acordo.

Não obstante a estes repasses, o 
governo do Estado, que jamais des-
cumpriu com suas próprias obriga-
ções para com os municípios, seguirá 
cumprindo, independentemente da fi-
liação partidária do prefeito. De janei-
ro de 2019 até hoje já foram repassa-
dos R$ 562 milhões referentes à atual 
gestão no campo da saúde.

Essa iniciativa, aliada a tantas ou-
tras que estão sendo implementadas 
nesta gestão, mostra o compromisso 
com os 7,2 milhões de goianos, seus 
servidores públicos, os fornecedores e 
os municípios.

(Artigo publicado no jornal 
O Popular no dia 06/12/2021)
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CLIQUE E
ASSISTA!

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)

Verrugas nas folhas do 
pequizeiro, o que pode ser?

PESQUISA AGROPECUÁRIA

Pesquisadora da Emater responde dúvida de telespectador do programa Jornal do Campo

Um pequizeiro na propriedade de 
um telespectador do Jornal do Cam-
po foi acometido por uma infestação 
de verrugas amareladas nas folhas. 

A equipe do programa procurou a 
pesquisadora da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater), 

Elainy Botelho, que explicou a pos-
sível causa do problema. A edição foi 
exibida no último domingo (05) pela 
TV Anhanguera. Confira!

https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
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Pecuarista assistido pela Emater investe 
em sistema ILPF e se torna referência 
para agricultura familiar

CONHECIMENTO GERA RESULTADO 

Pecuarista leiteiro, João foi um dos primeiros agricultores familiares do País a introduzir o cultivo 
de florestas incorporado à criação de gado. Projeto teve início em 2018

Na semana em que comemora-se 
o Dia Nacional da Silvicultura, cele-
brado em 07 de dezembro, o agricultor 
familiar João Batista Borges, assisti-
do pela Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), revela como 
impulsionou a produtividade de sua 
propriedade ao adotar a atividade por 
meio do sistema de Integração Lavou-
ra-Pecuária-Floresta (ILPF).

Pecuarista leiteiro, João foi um 
dos primeiros agricultores familiares 
do País a introduzir o cultivo de flo-
restas incorporado à criação de gado. 
O projeto teve início em 2018, em 
sua fazenda batizada de Dona Ana, 
em Quirinópolis, na Região Sul de 

Goiás. Ele já havia pesquisado sobre 
o assunto antes de a Emater e a Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Emater) entrarem em cena e 
transformarem a propriedade em um 
modelo para outros produtores da re-
gião. 

Todo o processo foi acompanha-
do pelas instituições, desde o forne-
cimento de mudas até o manejo das 
árvores. No ILPF, são mantidos dife-
rentes sistemas produtivos (agrícolas, 
pecuários e florestais) em uma mes-
ma área, de maneira consorciada, em 
sucessão ou rotação, para que haja 
benefício mútuo para todas as ativi-
dades ali praticadas.

Com 44 hectares, a propriedade 

de João encontrou no eucalipto a per-
sonagem principal para o povoamento 
florestal do espaço. Além da produção 
de leite, a lavoura de soja completa o 
ciclo produtivo do sistema. “As vacas 
entram no pasto e encontram som-
bra e conforto, então houve melhoria 
na produção. Também vimos os pas-
sarinhos voltarem”, relata. 

Associado ao ILPF, o pecuarista 
utiliza ainda o pastejo rotacionado, 
metodologia em que a área de pasta-
gem é dividida em piquetes, que são 
submetidos a períodos alternados de 
pastejo e descanso. Hoje a fazenda 
produz cerca de 700 litros de leite por 
dia, alimento que se tornou a princi-
pal fonte de renda da família Batista. 

Imagem: Hegon Côrrea e Junior Guimarães
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A Região Sul de Goiás vem se 
tornando referência em Integração 
Lavoura-Pecuária (ILP), graças ao 
acompanhamento da Emater junto 
aos produtores rurais. Atualmen-
te, 88 propriedades assistidas pela 
Agência aderiram a tecnologia em 
sete municípios: Quirinópolis (62), 
Caçu (08), Gouvelândia (07), Para-
naiguara (05), Itajá (03), Inaciolân-
dia (02) e Cachoeira Alta (01).

O objetivo agora, segundo o en-
genheiro agrônomo Jesus Olacir 
Fernandes, é difundir o cultivo de 
florestas integrado às atividades já 
exercidas pelos agricultores fami-

liares. “Uma área que inicialmente 
era destinada somente à pecuária 
de leite pode passar a produzir si-
multaneamente madeira e grãos. 
Isso viabiliza uma produção maior e 
mais diversificada, de maneira eco-
nômica e ambientalmente sustentá-
vel”, explica.

O especialista esclarece ainda 
que com planejamento a tecnologia 
de ILPF pode ser aplicada em qual-
quer propriedade, de grande, médio 
ou pequeno porte. É necessário tam-
bém avaliar as condições edafoclimá-
ticas do local, ou seja, fatores como 
temperatura, relevo, litologia, umi-

dade do ar, radiação e tipo de solo. 
“É um sistema mais complexo. Fala-
mos que quando você implanta ILPF, 
você muda de prateleira”, atenta.

Por isso, ainda conforme o pro-
fissional, é fundamental que alguém 
habilitado assista todas as etapas 
da implementação. A Emater pode 
colaborar oferecendo técnicos ha-
bilitados, responsáveis por orientar 
quanto à escolha de mudas, aduba-
ção adequada e controle de pragas; 
e auxiliando na aquisição de equipa-
mentos de precisão, por meio da ela-
boração de projetos de financiamen-
to rural.

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

PRODUÇÃO DIVERSIFICADA
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“Com 4,6 milhões de hectares, é como se 
tivéssemos outro Estado de Goiás para 
produzir”, DIZ SECRETÁRIO DA AGRICULTURA

TRABALHO CONJUNTO 

Encontro reuniu empreendedores rurais, investidores, executivos de bancos e empresas privadas, 
secretários estaduais, presidentes de entidades, gestores e técnicos nesta segunda-feira (06)

Empreendedores rurais, investido-
res, executivos de bancos e empresas 
privadas, secretários estaduais, presi-
dentes de entidades, gestores e técni-
cos participaram nesta segunda-feira 
(6/12) da reunião especial da Câmara 
Temática de Estratégia, Competitivida-
de e Políticas Públicas do Agronegócio 
do Estado de Goiás – O Agro é de To-
dos. O evento marcou a divulgação do 

estudo de inteligência de mercado que 
identificou 4,6 milhões de hectares com 
potencial para agropecuária sustentá-
vel no Norte Goiano, sem necessidade 
de abertura de novas áreas de Cerrado. 
A análise é da Superintendência de Pro-
dução Rural Sustentável da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), em parceria 
com o Instituto para o Fortalecimento 

da Agropecuária de Goiás (Ifag). O se-
cretário de Estado de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tiago Mendonça, 
abriu o encontro destacando que ali co-
meçava um grande projeto baseado na 
união de forças. “Impulsionar o desen-
volvimento da Região Norte foi uma 
missão dada pelo governador Ronaldo 
Caiado, e nós queremos acelerar este 
processo”, discursou.
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Mendonça lembrou que, além da bo-
vinocultura e da produção de grãos, a re-
gião tem alto potencial para fruticultura 
e piscicultura. “Com 4,6 milhões de hec-
tares, é como se tivéssemos outro Estado 
de Goiás para produzir”, afirmou.

Para o deputado federal José Mário 
Schreiner, o desenvolvimento da Região 
Norte de Goiás nunca foi discutido como 
deveria, e isso começou a mudar.  “Esta 
é das ações mais importantes que vi nos 
últimos tempos”, resumiu. Ele se colocou 
à disposição para ajudar no que for preci-
so em nível federal. “Se todos dermos as 
mãos, vai acontecer”, sentenciou Schrei-
ner, que é presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg). O 
Sistema Faeg Senar é um dos parceiros 
do Governo de Goiás na iniciativa.

Na mesma linha, o superintendente 
do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar Goiás), Dirceu Borges, re-
forçou a importância das parcerias para 

o desenvolvimento da produção agro-
pecuária em Goiás e no Brasil. “O Senar 
entra com capacitação e assistência téc-
nica para somar esforços”, garantiu.

Já o superintendente de Produção 
Rural Sustentável da Seapa, Donalvam 
Maia, explicou como o levantamento de 
dados foi feito, de forma a balizar polí-
ticas públicas e investimentos privados, 
e ressaltou o trabalho de inteligência de 
mercado desenvolvido pela Secretaria, 
em parceria com o Ifag. “Fruto deste tra-
balho, identificamos uma área de 900 
mil hectares com potencial para produ-
ção de grãos”, citou.

O território que foi alvo da pesqui-
sa abrange 89 municípios no Noroeste, 
Norte e Nordeste de Goiás. Entre outros 
dados, o levantamento identificou que 
esta grande região tem relevo predo-
minantemente plano a suave ondulado 
e precipitação média anual superior a 
1100mm, ou seja, condições favoráveis 

ao desenvolvimento da agricultura e da 
pecuária modernas. A rede de infraes-
trutura conta com Ferrovia Norte-Sul, 
BR-153 e aproximadamente 30 mil qui-
lômetros de estradas federais, estaduais 
e municipais.

Presidente da Agência Goiana de 
Infraestrutura (Goinfra), Pedro Sales sa-
lientou que grande parte dos investimen-
tos do órgão tem sido direcionados para 
as regiões Norte e Nordeste do Estado 
por determinação do governador Ronal-
do Caiado. Ele detalhou os desafios en-
frentando pela pasta e acrescentou: “Já 
reconstruímos 1,8 mil quilômetros em 
todo o Estado em 2021, fato inédito em 
Goiás”. A Goinfra prevê investir R$ 1,5 
bilhão em infraestrutura rodoviária no 
Grande Norte Goiano até 2022. Outros 
R$ 35,5 milhões estão sendo alocados 
para construção e manutenção de pontes 
por meio de parcerias entre órgãos públi-
cos e privados.

GRANDE NORTe goiano
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(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

Um dos empreendedores presentes 
ao evento foi o Fabrício Mitre, do Gru-
po Mitre, que tem investimentos em 
agropecuária no Vale do Araguaia. “Esta 
região vem se provando como área de 
agricultura, apesar da escassez de chu-
vas durante parte do ano”, enalteceu. A 
solução para o problema, segundo ele, é 
a irrigação, que pode ser feita a partir da 
construção de barragens e preservação 
de água. “Com irrigação é possível trans-
formar uma área de pastagem degradada 
e produzir três vezes mais que em área 
não irrigada”, argumentou. O empreen-
dedor citou as estradas, a rede elétrica e o 
arcabouço legal sobre outorgas de uso de 
água e licenciamento de barragens como 
os principais gargalos para o desenvolvi-

mento agropecuário na região. Sobre o 
assunto, Mitre pediu um debate aberto 
que inclua os órgãos ambientais.

Além de Seapa, Goinfra, Faeg, Senar 
e Grupo Mitre, participaram da reunião 
titulares e representantes da Secretaria-
-Geral da Governadoria (Adriano Rocha 
Lima), Secretaria da Retomada (Raíssa 
Rodrigues), Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural, e Pesquisa 
Agropecuária (Pedro Leonardo), Enel 
Goiás (Jose Luis Salas), Ifag (Alexandro 
Alves), Global Farm, Grupo Perboni, 
Produtiva Sementes, Olfar Alimento e 
Energia, Banco do Brasil, BTG Pactual 
e outras empresas e entidades que in-
tegram a Câmara Temática O Agro é de 
Todos.

Saiba mais

A Câmara Temática de Estraté-
gia, Competitividade e Políticas Pú-
blicas do Agronegócio do Estado de 
Goiás – O Agro é de Todos foi criada 
pelo governador Ronaldo Caiado em 
29 de março de 2019. É composta por 
representantes de mais de 40 entida-
des do setor em Goiás, entre órgãos 
públicos, associações, sindicatos e 
instituições de ensino e pesquisa. O 
grupo atua como um “conselho con-
sultivo do agro”, discutindo deman-
das e apresentando propostas para 
nortear políticas públicas que ajudem 
a desenvolver e fortalecer o setor no 
Estado.

IRRIGAÇÃO PEDE DEBATE
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(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

Agronegócio goiano exportou US$ 6,7 
bilhões de janeiro a novembro de 2021

MERCADO

Setor respondeu por 78% das vendas externas de Goiás no período, segundo Ministério da Economia

As exportações do agronegócio 
goiano somaram US$ 6,7 bilhões 
em valor FOB (Free On Board) de 
janeiro a novembro de 2021, resul-
tado que correspondeu a 78,0% das 
vendas externas do Estado no perío-
do. Segundo dados do Ministério da 
Economia, compilados pela Gerên-
cia de Inteligência de Mercado da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
no acumulado deste ano, foram co-
mercializados 11,7 milhões de tone-
ladas de produtos do agronegócio 
goiano.

Ao todo, 153 países compraram 
produtos agropecuários goianos nos 
11 primeiros meses deste ano. A Chi-
na lidera a lista, com Tailândia, Ho-

landa, Indonésia e Irã na sequência. 
Os produtos mais comercializados 
pelo setor foram, conforme o valor 
FOB: complexo soja (60,7%); carnes 
(24,8%); complexo sucroalcooleiro 
(5,3%); cereais, farinhas e prepara-
ções (3,1%); e couros, produtos de 
couro e peleteria (2,6%).

No comparativo com o perío-
do de janeiro a novembro de 2020, 
as vendas externas do agronegócio 
goiano cresceram 10,9% em 2021, ou 
seja, US$ 655,1 milhões a mais. “O 
setor segue fazendo a diferença. Es-
tes recursos ajudam a movimentar 
a economia e se traduzem em em-
prego e renda no campo e na cida-
de”, ressalta o secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento, Tiago Mendonça. Em novem-
bro de 2021, o agro goiano registrou 
US$ 405,8 milhões em exportações.

Saiba mais

O Comex Stat é um sistema para 
consulta e extração de dados sobre o 
comércio exterior brasileiro. Geren-
ciada pelo Ministério da Economia, 
a plataforma dispõe de informações 
a partir de 1997 e é atualizada perio-
dicamente. FOB ou Free On Board 
(Livre a Bordo) é um parâmetro lar-
gamente utilizado em comércio ex-
terior para indicar o valor da carga 
sem incluir o frete, que fica por con-
ta do comprador. O valor é especifi-
cado em nota fiscal.
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Em Goiás, área plantada de mandioca deve 
registrar crescimento de 15% em 2021

FORTALECIMENTO

Desenvolvido pelo Governo de Goiás, por meio da Seapa, Emater e Secretaria da Retomada, o 
programa Cerveja de Mandioca tem contribuído para estimular a produção da raiz no Estado e 
fortalecer a economia goiana, especialmente junto aos agricultores familiares

Macaxeira, aipim, maniva, mani-
veira, pão-de-pobre, castelinha e uaipi. 
A mandioca tem muitos nomes Brasil 
afora, e em Goiás ocupa um lugar es-
pecial na culinária, na cultura e — cada 
vez mais — na economia. A cadeia da 
mandioca no Estado deve fechar 2021 
com crescimento de 15% em área plan-
tada (12 mil hectares), 10,9% em volume 
produzido (187,1 mil toneladas) e 19,7% 
em Valor Bruto de Produção (VBP), na 
comparação com 2020. Estas e outras 
estimativas fazem parte da edição de de-
zembro do Agro em Dados, publicação 
da Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa).

“O boletim Agro em Dados nos 
permite fazer um acompanhamento 
regular e detalhado da produção agro-
pecuária goiana, balizando políticas 
públicas e investimentos privados. O 
crescimento da produção de mandioca, 
que conseguimos quantificar nesta edi-
ção da publicação, teve a contribuição 
do Programa de Cerveja de Mandioca 
que lançamos em 2020, em parceria 
com grandes cervejarias”, avalia o se-
cretário de Estado de Agricultura, Pecu-

ária e Abastecimento, Tiago Mendonça.
De janeiro a outubro de 2021, mais 

de 1,9 mil toneladas de mandioca fo-
ram adquiridas em Goiás e destinadas 
à produção de cerveja. Noventa e cinco 
produtores de 23 municípios goianos es-
tão cadastrados no programa. Os maio-
res fornecedores estão localizados em 
Bela Vista de Goiás, Itaberaí, Ipameri, 
Flores de Goiás e Posse. “O Programa 
da Cerveja de Mandioca, desenvolvi-
do pelo Governo de Goiás, por meio da 
Seapa, Secretaria da Retomada e Ema-
ter, acabou se tornando um exemplo de 
parceria entre poder público e iniciati-
va privada. Já está rendendo frutos, e 
os maiores beneficiados são pequenos 
agricultores”, acrescenta Mendonça.

O Agro em Dados traz informações 
atualizadas sobre produção e comercia-
lização de quatro segmentos da pecuária 
(bovinos, suínos, frangos e lácteos) e três 
da agricultura (soja, milho e mandioca), 
assim como um capítulo especial sobre 
o trabalho das Centrais de Abastecimen-
to de Goiás (Ceasa-GO). O boletim pode 
ser acessado na íntegra no site da Seapa: 
www.agricultura.go.gov.br.

Outros segmentos

Em sua edição de dezembro, o Agro 
em Dados mostra que a bovinocultura de 
corte deve crescer 14,1% em Valor Bruto 
de Produção (VBP) em 2021, quando 
comparada com 2020. A perspectiva 
para o VBP da produção de frangos tam-
bém é de alta em relação ao ano passa-
do: 28,0%. Já o VBP da bovinocultura de 
leite deve registrar aumento de 1,2% e o 
da suinocultura, retração de 3,2%.

Na agricultura, o maior salto pro-
porcional está previsto para a produção 
de milho. Em relação à safra 2020/2021, 
o volume total produzido no ciclo 
2021/2022 deve saltar 51,8%. Apesar do 
aumento no volume, o VBP da produção 
de milho deve registrar queda de 3,7%. 
As estimativas para a soja são de cres-
cimento tanto em volume de produção 
(2,9%) quanto em VBP (21,9%) na safra 
em andamento.

Saiba mais

O Agro em Dados é produzido pelo 
Governo de Goiás, por meio da Secre-
taria de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa). O levantamento e a 
edição das informações estão sob a res-
ponsabilidade da Gerência de Inteligên-
cia de Mercado da Superintendência de 
Produção Rural Sustentável. As fontes 
são: Emater, Instituto para o Fortaleci-
mento da Agropecuária de Goiás (Ifag), 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), Conab, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e Ministério da Economia. A pe-
riodicidade é mensal.

Para mais detalhes, acesse 
a íntegra da edição de dezem-
bro/2021!

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)
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O governador Ronaldo Caiado disse, 
nesta quinta-feira (09), em café da ma-
nhã de confraternização com aproxima-
damente 180 profissionais de imprensa 
da Região Metropolitana de Goiânia, 
que, nos momentos mais difíceis da pan-
demia, foi a mídia que alavancou a políti-
ca promovida pelo Governo de Goiás em 
defesa da vida, e foi pelo noticiário que 
depreendeu a necessidade de se criar o 
programa Pra Ter Onde Morar, benefí-
cio que concede um valor mensal de R$ 
350 para assegurar a famílias em vulne-
rabilidade social e a estudantes o direito 
à moradia.

“Eu não tinha um centavo para co-
municar nada em uma campanha (du-
rante início da pandemia de Covid-19). 
E vocês ombrearam essa luta, indepen-
dentemente de posição político-partidá-
ria”, disse o governador aos profissio-
nais. “Ao verem o enfrentamento meu, 
vocês apoiaram os protocolos, e nós ti-
vemos condições de não sermos omissos 
e sermos objetivos em tudo”, afirmou, 
durante evento realizado no Salão Dona 

Gercina, no Palácio das Esmeraldas, em 
Goiânia. “Muito obrigado a vocês. Foi 
um momento especial para mim. Eu 
contei com o apoio de vocês da impren-
sa”, ressaltou.

Caiado destacou também a colabo-
ração da imprensa na criação do Pra Ter 
Onde Morar. “Foram vocês que publica-
ram que, em Goiânia, aumentou 32% 
o número de moradoras de rua”, disse. 
Segundo o governador, foi lendo jornal 
que soube do fato. “Mas e aí? Vou ficar 
simplesmente lendo a matéria? Não. 
Nossas ações têm que ser consequen-
tes. Dessa maneira, temos que auxiliar, 
mesmo que temporariamente, essas 
pessoas que estão nessa dependência e 
não têm um teto para morar”, explicou.

Nova linha de atendimento à popu-
lação de baixa renda, o Pra Ter Onde Mo-
rar é uma iniciativa que visa combater, de 
maneira imediata, com subsídio para lo-
cação de imóveis, a falta de moradias. O 
objetivo do governo é atender cerca de 30 
mil famílias goianas, conforme deman-
da mapeada por meio de inscrições na 

Agência Goiana de Habitação (Agehab). 
O auxílio financeiro será no valor mensal 
de R$ 350, por até 18 meses, para as que 
se enquadrarem nos requisitos.

Hospital da Criança

Aos profissionais da imprensa, o 
governador falou também do projeto de 
lei enviado à Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego) para a compra, 
pelo Executivo, do Hospital do Servidor, 
ainda neste mês de dezembro. O objeti-
vo é transformar a unidade no Hospital 
da Criança e do Adolescente, que será o 
maior com este perfil, na região Centro-
-Oeste.

“Vai ser algo maravilhoso ver as 
crianças com tratamento digno e com 
toda a estrutura preparada. Não tem 
negócio de improvisação, é centro cirúr-
gico com o que tem de mais sofisticado 
em cirurgias cardíacas, pulmonares, de 
coluna, de ossos, de tudo. Aquilo que faz 
com que realmente seja uma realidade a 
saúde em Goiás”, apontou Caiado.

Caiado destaca trabalho da imprensa 
durante encontro com profissionais

RECONHECIMENTO

Para governador, nos momentos mais difíceis da pandemia, foi a mídia que alavancou a política 
promovida pelo Governo de Goiás em defesa da vida

(Agência Cora Coralina de Notícias - Governo de Goiás)
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Emater recebe cinco premiações no ranking 
do Programa de Compliance Público

resultado

Instituição ficou em terceiro lugar na disputa geral e no prêmio Goiás Mais Transparente, e em 
quinto lugar no prêmio Inovação em Transparência Pública. Profissionais da entidade levaram 

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) levou cinco 
premiações no ranking dos melhores 
do Programa de Compliance Público 
(PCP), cerimônia que aconteceu nesta 
quinta-feira (09), no auditório do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Goiás 
(TJ-GO). 

Na disputa geral, que avalia a for-
ça de cada órgão na implantação dos 
eixos do PCP (Ética, Transparência, 
Responsabilização e Gestão de Ris-
cos), a Emater ficou em terceiro lugar, 
entre as entidades com até mil servi-
dores. A instituição também esteve na 
terceira colocação para o prêmio Goiás 

Mais Transparente, que leva em conta 
a adequação dos portais de Acesso à 
Informação às normas da Controlado-
ria-Geral do Estado (CGE) e do Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE).

Além disso, a Emater foi contem-
plada em quinto lugar pela premiação 
Inovação em Transparência Pública e 
recebeu duas certificações de Servido-
res Destaque em Gestão de Riscos. Os 
colaboradores premiados foram a che-
fe de gabinete Simeire Gomes Pereira 
Ribeiro e a ex-gerente de Planejamen-
to Institucional Fernanda Martins de 
Aquino, condecoração entregue in 
memorian aos familiares da profissio-
nal, a irma Luciana Martins de Aquino 

e a tia Neusa Matia de Deus.
Na ocasião, também foi concedi-

do o certificado em Compliance aos 
servidores estaduais que fizeram os 
cursos ministrados pela Escola de 
Governo. Neste ano, 121 colaborado-
res realizaram o total de 180 horas de 
capacitação. O reconhecimento foi 
entregue à servidora Ivanete Ferreira 
dos Santos.

Representando a Emater, estive-
ram presentes o presidente, Pedro 
Leonardo Rezende; a diretora de Ges-
tão Integrada, Maria José Del Peloso; 
o gerente de Planejamento Institucio-
nal, Fabiano Vargas; e a assessora de 
comunicação, Fernanda Garcia.

Imagem: Hegon Côrrea e Junior Guimarães
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O Programa de Compliance Públi-
co desenvolve ações para melhorar a 
governança e prestação dos serviços 
públicos nos órgãos estaduais, com 
entregas de qualidade à sociedade, 
além de implementar uma cultura de 
gerenciamento de riscos. Instituída 
em todos os órgãos estaduais, a ini-
ciativa tornou o governo goiano refe-
rência nacional no tema. 

“Graças ao Compliance, fizemos 
com que grande parte dos programas 
e dos contratos não caminhassem 
para um lado que desse prejuízo ao 
povo goiano. Trouxemos benefícios 
para a população goiana de mais de 
1,5 bilhão que não foram desviados e, 

como tal, bem aplicados para a so-
ciedade”, disse o governador Ronaldo 
Caiado durante a solenidade.

Compliance nos municípios

Nesta semana, Caiado também 
anunciou o Programa de Compliance 
Público Municipal (PCM). Por meio 
da CGE, o Governo de Goiás selecio-
nará 40 cidades goianas para auxi-
liar na implementação e execução do 
PCM. 

O objetivo do programa é ajudar as 
prefeituras a estabelecerem um con-
junto de procedimentos e estruturas 
que assegurem a conformidade dos 

atos de gestão com padrões morais e 
legais, bem como garantir o alcance 
dos resultados das políticas públicas, 
fomentando a ética, a transparência e 
a gestão de riscos nas administrações. 

O PCM será realizado em parceria 
com o Tribunal de Contas dos Muni-
cípios do Estado de Goiás (TCM-GO), 
com a Agência Estadual de Fomento 
de Goiás (GoiásFomento) e a Fede-
ração Goiana de Municípios (FGM). 
A ideia é que as prefeituras goianas 
possam contar, em sua estrutura or-
ganizacional, com um programa de 
integridade nos mesmos moldes do 
Programa de Compliance Público de 
Goiás.

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

PCP
ENTREGAs DE QUALIDADE

Diretora de Gestão Integrada da Emater, Maria José Del Peloso; gerente de Planejamento 
Institucional, Fabiano Vargas; servidora Ivanete Ferreira; chefe de gabinete, Simeire Gomes; 

e presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende
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Emater desenvolveu uma série de ações de 
apoio à agricultura familiar durante
pandemia, avalia presidente da instituição

AVALIAÇÃO POSITIVA 

Pedro Leonardo Rezende fez breve raio-x da atuação da Agência no programa Gazeta Rural

Um dos grandes desafios enfrenta-
dos pela Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) foi o estabele-
cimento de medidas de apoio aos agri-
cultores familiares para minimizar 
os impactos deixados pela pandemia. 
Essa colocação foi feita pelo presiden-
te da instituição, durante entrevista ao 
programa Gazeta Rural, exibido nesta 
terça-feira (07), pela TV Gazeta. Con-
duziram o bate-papo os jornalistas 
Jota Sobrinho e Marcelo Labecca.

“O agronegócio teve uma fase ex-
tremamente exitosa, mas a agricultu-
ra familiar precisa do apoio do poder 
público para desenvolver suas ativi-
dades”, disse. Segundo ele, a maior 
dificuldade do segmento é a etapa de 
comercialização. “O produtor da agri-
cultura familiar sabe produzir bem, 
com qualidade e padrão desejado 

pelo mercado, mas tem dificuldade 
em acessar os mercados mais estru-
turados”.

Para sanar esse problema, o Go-
verno de Goiás, por meio da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), Emater e ou-
tras entidades, vem executando proje-
tos como o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA Estadual). 

O PAA Estadual institui que a Ad-
ministração Estadual compre os ali-
mentos produzidos por agricultores 
familiares e os repasse para famílias 
em situação de vulnerabilidade. As-
sim, é possível combater também a 
insegurança alimentar e nutricional. 
O Estado já operacionalizou nesta pri-
meira etapa R$ 5,8 milhões e a expec-
tativa para 2022 é que sejam investi-
dos pelo menos R$ 20 milhões para a 
execução do programa.

Público prioritário

Além disso, o presidente da Ema-
ter atentou para o direcionamento 
cada vez maior dos serviços da Agência 
ao público prioritário, constituído por 
pequenos e médios produtores. “So-
mos uma autarquia pública de assis-
tência técnica. A carteira de serviços 
da Emater é oferecida de maneira 
gratuita. Os grandes produtores, que 
têm como pagar por uma assistência 
técnica privada, não são nosso públi-
co-alvo”, esclareceu.

Entraram em pauta também outros 
assuntos, como o Emater MOBI, apli-
cativo desenvolvido pela entidade para 
atender o agricultor familiar de manei-
ra remota. A ferramenta se tornou uma 
solução oportuna durante os períodos 
mais críticos da pandemia, que deman-
daram por isolamento social. 

Imagem: Hegon Côrrea e Junior Guimarães

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

CLIQUE E
ASSISTA!

v=Dd0xggFNv7w
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Mutirão Iris Rezende vai levar 
serviços para Aparecida

SEGUNDA EDIÇÃO 

Ação prevê consultas médias, exames, emissão de documentos, entrega de benefícios sociais e 
oferta de vagas de emprego. “É uma maneira de interagir com a população”, diz Caiado

O governador Ronaldo Caiado lan-
ça, neste sábado e domingo (11 e 12/12), 
a segunda edição do Mutirão Iris Rezen-
de Governo de Goiás. No próximo final 
de semana, o Estado levará uma série 
de serviços gratuitos à população de 
Aparecida de Goiânia, entre eles: emis-
são de documentos, oferta de vagas de 
emprego, consultas e exames médicos, 
testagem para Covid-19 e atividades 
culturais. A estrutura será montada na 
Avenida Benedito Silvestre de Toledo, 
esquina com a Rua 37, no Bairro Inde-
pendência.

A primeira edição, realizada nos 
dias 20 e 21 de novembro, em Goiânia, 

contou com mais de 70 mil atendimen-
tos. Em Aparecida de Goiânia, a expec-
tativa é superar esses números. “Todas 
as secretarias e autarquias do governo 
se instalam no Mutirão, uma soma de 
serviços jamais vista, seja na área social, 
educação, saúde, segurança e outras. É 
uma maneira de interagir com a popula-
ção, de estar presente”, definiu Caiado.

A programação começa no sábado 
às 8h e prossegue até às 16h. No domin-
go, o evento será realizado das 8h às 
12h. Os mutirões retomados pela atual 
gestão são uma homenagem póstuma 
ao ex-governador Iris Rezende, que 
criou o modelo na década de 1960. Ele 

faleceu no último dia 09 de novembro.

Serviços e atendimentos

Quem for aos estandes montados 
no Bairro Independência, em Apare-
cida de Goiânia, terá à disposição um 
leque de serviços. Na área da saúde 
serão ofertados consultas e exames of-
talmológicos, testagem para Covid-19, 
vacinação, aferição de pressão arterial 
e de glicemia. Paralelo a isso, haverá 
corte de cabelo gratuito e distribuição 
de itens como máscaras de proteção 
facial, escovas de dente infantil e brin-
quedos.

Imagem: Hegon Côrrea e Junior Guimarães
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O mutirão também é a oportunida-
de para solicitar a emissão de documen-
tos, como certidões de nascimento, ca-
samento ou óbito; alteração para nome 
social; passaporte do idoso; e carteiras 
do deficiente ou do autista.

Totens do programa Expresso esta-
rão disponíveis no local. A ferramenta 
oferece mais de 20 opções de serviços, 
como emissão de segunda via da fa-
tura de água, acesso ao Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV) e outras ações do Detran-GO. O 
Vapt Vupt marca presença com o Aten-
de Mais. Serão feitos atendimentos do 
Ipasgo, confecção da primeira e segun-
da via do CPF, emissão de segunda via 
de boletos, recadastramento da Goiás-
Prev e muito mais.

Na área de emprego e renda, serão 
divulgados mais de 2 mil postos de tra-
balho e ofertados cursos profissiona-
lizantes. O cidadão terá apoio técnico 
para abertura de Microempreendedores 
Individuais (MEI) e orientações gerais 
sobre o tema. E também atendimento 
para simulação ou obtenção de crédito. 
A GoiásFomento também estará no lo-
cal com a campanha de recuperação de 
crédito para renegociação de dívidas.

No estande da Companhia de Sane-
amento de Goiás S/A (Saneago), o con-
tribuinte poderá revisar cadastro, emitir 
2ª via ou contestar valor da fatura, soli-
citar ligação de água e esgoto, negociar 
débitos, protocolar reclamações ou de-
núncias, entre outros. Já a Enel Distri-
buição Goiás será parceira do evento, e 
vai ofertar troca de lâmpadas incandes-
centes e fluorescentes por lâmpadas de 

LED.
O Programa Mães de Goiás entrega, 

nos dois dias de mutirão, 2.614 cartões. 
A iniciativa garante renda mensal de R$ 
250 a mulheres com filhos entre zero e 
seis anos e que vivem em situação de 
vulnerabilidade. O crédito tem como 
objetivo auxiliar na compra de alimen-
tos e medicamentos.

Já os novos Aprendizes do Futu-
ro, que serão lotados em Aparecida de 
Goiânia, receberão no domingo (12/12), 
segundo dia de evento, uniformes, vale 
alimentação, crachás, mochilas, tablets 
e outros materiais do programa.

A Agência Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização de Serviços Pú-
blicos (AGR) terá estrutura para ações 
como: receber solicitações ou reclama-
ções dos consumidores de saneamento 
básico e do transporte intermunicipal 
de passageiros; orientar sobre como se 
inscrever nas tarifas sociais das contas 
de água e energia; explicar o mecanismo 
do Passe Livre deficiente e idoso, vol-
tado para usuários do transporte inter-
municipal; e verificar a regularidade do 
cadastro para fins de isenção no IPVA.

Em relação ao meio ambiente, os vi-
sitantes do evento poderão participar de 
ações de educação ambiental e levarão 
para casa mudas de árvores nativas do 
Cerrado, distribuídas gratuitamente. No 
local, serão expostos equipamentos uti-
lizados no combate a incêndios flores-
tais, fiscalização e apresentadas iniciati-
vas do Estado na área, como o Sistema 
Ipê e o aplicativo PlanteGO.

Na área da inovação, serão demons-
tradas algumas ferramentas tecnológi-

cas, como a impressora 3D, e apresenta-
dos editais da Orquestra Jovem. Outras 
atividades são curso interativo de Insta-
gram, oficina de grafite, sorteio de um 
computador de mesa recondicionado 
para quem deixar sucata eletrônica no 
estande da Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação e inscrições para os 
laboratórios Includes. A Goiás Turismo 
também montará um espaço com víde-
os e fotos dos destinos turísticos de Goi-
ás, em um ambiente interativo com LED 
e óculos virtuais 3D.

Para os servidores estaduais, serão 
oferecidos serviços como exclusão de 
dependentes e mudança no plano de 
saúde; expedição de comprovante de 
despesas médicas e recadastramento 
previdenciário. Eles também poderão 
realizar a simulação de aposentadoria, 
imprimir contracheques, entre outros.

A Secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer (Seel) oferecerá serviços de la-
zer para a comunidade em duas tendas 
montadas no evento. Serão disponibi-
lizados carrinhos de pipoca e algodão 
doce, além de brinquedos para as crian-
ças, incluindo futebol de sabão, cama 
elástica, pebolim, multiparque, tênis 
de mesa e a tabela móvel de basquete, 
sempre sob a supervisão de monitores/
recreadores.

Já a Secretaria de Estado da Cultu-
ra (Secult) irá expor filmes por meio do 
Fica Itinerante, além de oferecer atra-
ções para as crianças na Gibiteca e no 
palco do evento, com a segunda edição 
do show de talentos do Mutirão Iris Re-
zende. A Orquestra Sinfônica será uma 
das atrações artísticas.

(Secom – Governo de Goiás)
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Você piscou e já tem um novo Mutirão Iris Rezende marcado. O que é bom merece bis, não é 
mesmo? Anota na sua agenda para não ficar de fora. Nos dias 11 e 12 de dezembro é a vez 

de Aparecida de Goiânia receber essa grande festa da cidadania, que acontece no Bairro 
Independência. É o governo de Goiás mais pertinho de você.

CLIQUE E
ASSISTA!

https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
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Goiás bate recorde no abate de frangos 
e cresce no ranking de abate de bovinos

SÉRIE HISTÓRICA

Com os dados divulgados sobre abate de animais, relativos ao terceiro trimestre de 2021, Goiás 
se torna terceiro lugar no ranking nacional de abate de bovinos e quinto lugar no de frangos

Com um total de 119,9 milhões de 
cabeças de frango abatidas, Goiás bate 
recorde na série histórica, no terceiro 
trimestre de 2021. O total representa au-
mento de 6,3% em relação ao trimestre 
anterior e de 7,2% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Também positi-
vo neste período, o abate de bovinos cres-
ceu no terceiro trimestre em relação ao 
mesmo período de 2020, com o registro 
de 751,6 mil cabeças – aumento de 5,3%. 
Com o total abatido, o Estado se posiciona 
como terceiro maior no ranking de abate 
de bovinos e quinto maior no ranking de 
abate de frangos.

No acumulado do ano, os números 
também são positivos em relação à quan-
tidade de abates de bovinos e frangos. 
Foram 2,2 milhões de cabeças de bovinos 
abatidas (aumento de 7,5% em relação ao 
mesmo período do ano passado) e 348,3 

milhões de cabeças de frango (crescimen-
to de 16,9% no período). Os dados foram 
divulgados nesta quarta-feira (08/12), por 
meio da Pesquisa Trimestral do Abate de 
Animais – 3º trimestre de 2021, do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Apesar de queda, a quantidade de 
suínos abatida no período também trouxe 
bons números. No terceiro trimestre de 
2021, foram 484,1 mil cabeças de suínos 
abatidas.

Conforme analisa o secretário de Es-
tado de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Tiago Mendonça, os números 
refletem o investimento de produtores 
na pecuária goiana e o Governo de Goiás 
também tem oferecido atenção aos mes-
mos, como linhas de crédito especiais para 
financiamentos. “Temos visto boas pro-
postas para investimentos de produtores 
em bovinocultura e avicultura, sobretudo 

com as cartas-consultas aprovadas no 
FCO [Fundo Constitucional do Centro-
-Oeste] nos últimos meses. O Estado tem 
oferecido suporte, dando condições para 
que esses investimentos sejam feitos e a 
produção seja positiva”, considera.

Brasil

Já os números do abate de animais 
no terceiro trimestre de 2021, no País, 
mostram crescimento no número do 
abate de frangos e suínos, tanto em re-
lação ao trimestre passado, quanto em 
relação ao mesmo período do ano ante-
rior. Foram 1,5 bilhão de frangos abati-
dos e 13,7 milhões de cabeças de suínos 
no período. O abate de bovinos regis-
trou, por outro lado, queda nas duas 
comparações e atingiu a marca de 6,9 
milhões de cabeças abatidas no período.

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)
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Emater renova convênio com Prefeitura 

de Águas Lindas de Goiás

PARCERIA

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais foi um dos programas que tiveram desta-
que no município. “Papel da Emater é prestar atendimento para a comunidade rural, principalmen-

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) firmou mais 
uma vez convênio com a Prefeitura 
Municipal de Águas Lindas de Goiás, 
na Região do Entorno do Distrito Fe-
deral. A cerimônia de renovação da 
parceria aconteceu nesta quinta-fei-
ra (09), com a presença de profissio-
nais da Emater, representantes da 
Administração Municipal e agricul-
tores familiares contemplados pelos 
programas de incentivo produtivo do 
Governo de Goiás.

“Sem a compreensão de que é 
importante manter este serviço no 
município, não estaríamos aqui. 
O papel da Emater é prestar aten-
dimento para a comunidade rural, 
principalmente os vulneráveis, nos-
so cliente prioritário”, declarou o di-
retor de Assistência Técnica e Exten-

são Rural, Antelmo Teixeira.
O secretário Municipal de Desen-

volvimento Econômico e Agricultu-
ra, Cristiano Rodrigues, aproveitou 
a ocasião para agradecer o empenho 
do técnico da Emater que atua na re-
gião, o engenheiro agrônomo Daniel 
Pereira dos Santos. “Quem já teve 
contato sabe que ele é incansável em 
ajudar, tanto na elaboração de proje-
tos quanto nos programas. Sem essa 
parceria, a gente não conseguiria”, 
afirmou.

Fomento produtivo

Entre as iniciativas operacionali-
zadas pela Emater, tiveram destaque 
no município o Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA Estadual) e o 
Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais. Participaram da 

ocasião agricultores familiares con-
templados pelo fomento produtivo, 
nova etapa do projeto O Agro é Social 
– gerando renda e transformando 
vidas, que visa o repasse de valores 
para que famílias rurais vulneráveis 
possam investir em suas estruturas 
produtivas.

“A minha segunda parcela já 
está na conta, chegou na hora cer-
ta”, disse a artesã Genayna de Oli-
veira Assis, beneficiada pelo fomen-
to. Com o dinheiro, recurso que é 
aplicado com o acompanhamento 
de profissionais da Emater, a traba-
lhadora irá adquirir materiais para a 
produção de tapetes, como máquina 
de costura, linha e retalhos. “O Da-
niel não mede esforços. Só agrade-
cimentos”, acrescentou.

A proposta do programa é mape-
ar a vocação produtiva das famílias e 
propor uma melhoria deste processo 
produtivo a partir da disponibiliza-
ção de duas parcelas que totalizam o 
valor de R$ 2.400,00. Mais de 800 
famílias rurais já foram beneficia-
das, em 37 municípios goianos. O 
objetivo é beneficiar 1.556 famílias, 
somando os R$ 3,8 milhões firma-
dos pelo projeto. 

Estiveram presentes na cerimô-
nia o diretor de Assistência Técnica 
da Emater, Antelmo Teixeira; o co-
ordenador regional, Alexandre Re-
sende Santiago; e o técnico e enge-
nheiro agrônomo Daniel Pereira dos 
Santos. Pela Prefeitura Municipal, 
estiveram o prefeito Lucas Antoniet-
ti; e o secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Agricultura, Cristiano 
Rodrigues.

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)
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NOTAS

Fechado durante o período mais crítico 
da pandemia de Covid-19, o Estádio 
Serra Dourada será reformado com in-
vestimento de quase R$ 9 milhões. Com 
o valor, vamos recuperar todos os 
banheiros e trocar a iluminação. 
As reformas dos 36 banheiros já estão 
em processo licitatório e serão concluí-
das até maio de 2022. As melhorias na 
iluminação vão atender às especifici-
dades da Confederação Brasileira de 
Futebol, e serão finalizas até junho do 
ano que vem. Tudo para receber da 
melhor forma toda a população 
que adora ir ao estádio.

Já saiu a lista dos contemplados pela 
segunda chamada do programa 

CNH Social. Tá ansioso para ver se 
seu nome está na lista? Então corre 
para o site www.detran.go.gov.

br e fique ligado no prazo! São 1.523 
vagas remanescentes para que a po-
pulação de baixa renda possa obter, 
adicionar ou mudar a categoria da 

Carteira Nacional de Habilitação, 
tudo sem custo. Para garantir a vaga 

é preciso realizar matrícula online 
até 20 de dezembro e entregar docu-

mentação comprobatória até 3 
de janeiro de 2022.

Começamos a colher os resultados 
das medidas de ajustes fiscais imple-
mentadas no início da gestão. Subi-
mos 12 posições e assumimos o 
7º lugar no Ranking da Quali-
dade da Informação Contábil e 
Fiscal, da Secretaria do Tesouro 
Nacional (SNT). Com 92,9% de 
acertos, foi analisada a consistência 
das informações e disponibilidade 
para acesso público das dimensões 
da Gestão da Informação, Informa-
ções Contábeis, Informações Fiscais 
e Informações Contábeis x Informa-
ções Fiscais.
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NOTAS

Na série histórica de paga-
mentos à Advocacia Dativa, 
transferimos mais R$ 
600 mil a 148 advoga-
dos que representaram 
a população carente do 
Estado em 1.546 proces-
sos na Justiça. Desde janei-
ro de 2019, totalizamos um 
repasse de R$ 24,1 milhões 
à categoria. Isso é respeito 
pelos profissionais respon-
sáveis pelo atendimento à 
população vulnerável do 
Estado.

Somos o Estado líder na ge-
ração de empregos na região 
Centro-Oeste! Foram mais 

de 7 mil vagas formais no 
período entre janeiro e 

outubro, segundo levanta-
mento do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged). Em outubro, o 

saldo foi de 4.850 postos com 
carteira assinada. Coisa boa, 

né? E os setores de destaque 
na criação de oportunidades 

são os de serviços, comércio e 
construção civil.

Vamos repassar 
mais de R$ 4,8 
milhões para 
programas e 
projetos da UEG. 
Em 2022, tam-
bém temos planos 
para uma previ-
são orçamentária 
das promoções e 
progressões para 
os servidores da 
universidade. Va-
lorizar nossos ser-
vidores é sempre 
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