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ARTIGO

Aluguel social,
solução necessária
Um dado alarmante sobre déficit habitacional em Goiânia chama
a atenção. No primeiro semestre
do ano, conforme o POPULAR noticiou, a capital teve aumento de
33% da população em situação de
rua. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social
(SDHS) do município, em março a
cidade contabilizava 1,2 mil pessoas vivendo nas ruas, e em agosto,
a capital chegou a 1,6 mil pessoas
nessa situação.
Este é um problema que cresceu diante da pandemia em todo
o Estado. A Prefeitura de Goiânia
tem feito sua parte e o governo de
Goiás agora entra para busca sanar
com a criação de novo eixo de seu
programa habitacional, o Pra Ter
Onde Morar, estabelecendo no Estado o Aluguel Social. O programa,
cujo projeto de lei tramita na Assembleia, nasce com o objetivo de
solucionar uma questão urgente.
A iniciativa reflete a sensibilidade do governador Ronaldo Caiado
com pessoas em vulnerabilidade.
Isso já vinha se manifestando em
ações em prol das mães de Goiás,
dos estudantes e na distribuição,

por exemplo, de mais de 1 milhão
de cestas básicas.
Agora, o governador também
volta seu olhar à questão mais urgente da moradia, para quem não
pode esperar mais. Nos casos mais
extremos, não são raras as famílias relegadas à situação de rua
por não terem como arcar com
uma habitação. Em outros, as moradias são tão precárias que comprometem sua segurança e saúde.
O Pra Ter Onde Morar – Aluguel
Social está sendo criado com uma
solução necessária e rápida, mas
não como resposta definitiva.
As famílias selecionadas receberão
auxílio mensal de R$ 350 ao longo
de 18 meses, período no qual haverá o acompanhamento da nossa equipe social, com estímulo ao
autossustento e à recolocação no
mercado de trabalho. Nos casos
em que as situações não evoluírem,
as famílias tornam-se candidatas
a beneficiárias de novas moradias
construídas pelo Estado.
Entre os requisitos para serem atendidos estão renda familiar de até dois salários mínimos,
ser constituída de no mínimo duas
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pessoas, habitar moradia improvisada ou em coabitação ou ainda ter
mais de 50% da renda comprometida com aluguel. Também é preciso
viver no município por pelo menos
três anos e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). O objetivo é
atender 30 mil famílias, conforme
demanda surgida por inscrições. O
subsídio será proveniente do Fundo de Proteção Social do Estado de
Goiás (Protege).
A cada novo passo na área de
habitação, ficamos convencidos de
que com sensibilidade e criatividade é possível encontrar soluções
para muitos problemas. Se muitas
vezes a vida nos faz questionar nosso propósito, talvez seja possível
uma resposta naquilo que podemos
fazer pelo outro. Neste sentido, é
um privilégio ser um agente público que pode transformar vidas. É
com esse pensamento que espero
cumprir a missão dada pelo governador Ronaldo Caiado também à
frente da Agehab.
(Artigo publicado no jornal
O Popular no dia 16/11/2021)
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AÇÃO EFETIVA

Emater promove mutirão de Crédito

Rural em Cavalcante

Iniciativa, que conta com apoio do Incra e prefeituras de três municípios da região, oferece
estruturação de projetos de financiamento para agricultores quilombolas

O Governo de Goiás, por meio da
Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), esteve presente, neste mês,
na Comunidade Quilombola Kalunga
do município de Cavalcante para a realização de um mutirão de Crédito Rural.
A ação surgiu a partir do acordo entre o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e as prefeituras de
três municípios da região para a estruturação de projetos de financiamento
para os agricultores quilombolas.
Ao todo, foram 585 projetos elaborados pela Emater, com 325 famílias
sendo beneficiadas até o momento. O
mutirão teve o apoio das prefeituras dos
municípios de Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, além

da Associação Quilombola Kalunga
(AQK), que deram suporte para o desenvolvimento dos trabalhos.
Segundo Damásio Kennedy de
Amorim, coordenador regional do Vale
do Paranã, foi necessário o deslocamento dos técnicos Leide Moreira Sousa,
Thiago Terhorst e Lucas Conceição,
para auxiliarem o técnico local de Cavalcante, Gonçalo Amarantes Ribeiro,
na finalização e encadeamento dos projetos.
“Fomos assessorados diretamente
pelo engenheiro agrônomo Juarez Gomes Bucar, da supervisão de Crédito da
[Emater] central, que elaborou a planilha e também participou do mutirão de
elaboração dos projetos”, explica Damásio.

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)

Teodora Fernandes de Castro
Moreira, produtora rural da comunidade Kalunga de Monte Alegre de
Goiás, foi contemplada com o Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf), categoria Mulher, e já recebeu o aporte
inicial no valor de R$ 5.200,00. “Foi
uma ação muito importante e precisa
continuar, eu estou muito feliz”, declara a agricultora.
Também estiveram envolvidos
no desenvolvimento dos projetos os
técnicos Oldemar Almeida Filho, de
Campos Belos; Milton Ferreira dos
Santos, de Divinópolis; Luiz Francinélio Cavalcante, de Flores de Goiás; José Laerte Correia Júnior, de
Formosa; Elandes Abreu Lopes, de
Mimoso de Goiás; Washington Walker, de Guarani de Goiás; Gabriel
Fernandes dos Santos, de Monte Alegre; Reinaldo José Araújo, de Sítio D
´Abadia, e Roniery Barros de Matos,
de Damianópolis.
Crédito Rural
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 Emater foi responsável por facilitar
o aporte de mais de R$ 60 milhões na
economia goiana, por meio da elaboração de 746 projetos.
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fruticultura

EMATER AsSISTE PROJETO PIONEIRO
DE CULTIVO DE MANGA EM ACREÚNA
Iniciativa busca tornar a propriedade mais produtiva que a média convencional. Resultado da
primeira colheita está estimada em 30 toneladas por hectare

A Região Sul de Goiás está prestes
a ver em ação um projeto pioneiro de
cultivo de manga palmer, implantado
com apoio do Governo de Goiás, por
meio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), em uma
pequena propriedade no município de
Acreúna. Serão aproximadamente 15
hectares voltados para o plantio da variedade, que vem conquistando espaço
entre a agricultura familiar.
Localizada no distrito de Arantina, o Sítio Oliveira, do produtor rural
Kosmo Lima Oliveira, já recebeu uma
equipe de profissionais da Emater
para a avaliação da área e prestação de
orientações técnicas. Inicialmente, a
propriedade, herdada do avô, investia
apenas em cultivo comercial de laranja. “A manga tem durabilidade maior”,
afirma Kosmo. “A expectativa é alta,
pois apenas um pé é capaz de produzir
bastante fruto”.
A assistência técnica, realizada
pelo técnico em agropecuária José Ma-

ria dos Santos, é o ponto-chave da iniciativa, cujo objetivo é tornar o espaço
mais produtivo do que a média convencional. A previsão é que o volume da
primeira colheita seja de 30 toneladas
por hectare. É natural que as colheitas
posteriores sejam menores, com média
de oito a dez toneladas por hectare.
Durante a avaliação, o especialista
em fruticultura e coordenador regional da Emater, José Luiz Pereira Lopes, explicou ao produtor as técnicas
de adubação e aspectos sobre os tratos
culturais. “O segredo da manga está na
qualidade. Se o fruto não apresentar
qualidade, o preço cai. Por isso, a atenção no estágio inicial é fundamental e é
importante o acompanhamento técnico de profissionais habilitados durante
todo o processo”, destaca José Luiz.
Além de elevar os rendimentos do
agricultor familiar, o empreendimento deve gerar oito empregos diretos
durante o período de cultivo e 20 na
época de colheita. O custo inicial do investimento é de cerca de R$ 30 mil por

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

hectare, com margem de lucro de 70%
garantido pelo manejo adequado.
Goiás em ascensão
O Estado passou de 18º para 15º
maior produtor de manga, entre 2017
e 2019, segundo a Radiografia do Agro,
publicação da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Seapa). Os dados mais recentes apontam que a safra goiana atingiu a marca
de mais de 1.200 toneladas, produção
oriunda de 86 hectares de área plantada,
em 59 estabelecimentos rurais.
O cultivo comercial de manga ainda é restrito. Naquele ano em que o último levantamento foi realizado, apenas
os municípios de Cristalina, Abadia de
Goiás e Campinorte contavam com propriedades produtoras do fruto. Por outro
lado, o consumo de manga no Estado é
expressivo. Em 2020, quase 15 mil toneladas foram comercializadas nas Centrais
de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO),
gerando uma receita de R$ 40 milhões.
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FCO RURAL

Em novembro, Conselho de Desenvolvimento

do Estado aprova R$ 33,7 milhões para

financiamentos de projetos rurais no FCO
Ampla maioria, 88,1%, foi destinada a estabelecimentos de pequeno e pequeno-médio portes.
Recursos podem ser investidos na aquisição de máquinas e implementos, matrizes e outras ações
visão de criar 211 empregos diretos
em 10 municípios.
“O FCO Rural é uma das principais ferramentas para incentivar
o desenvolvimento do setor agropecuário em Goiás. A quantidade
e a variedade dos projetos aprovados mostram que o Conselho de
Desenvolvimento do Estado está
cumprindo sua missão com sabedoria, pulverizando os recursos
por diversos municípios e atividades e privilegiando os pequenos
produtores”, afirma o secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça. Segundo
ele, a pasta trabalha para que outros segmentos ampliem sua participação no FCO.
Saiba mais

A Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CD/CDE) se reuniu nesta
terça-feira (30/11) para uma nova
rodada de avaliações de cartas-consulta ao Fundo Constitucional
do Centro-Oeste, em sua modalidade Rural (FCO Rural). Trinta e
um projetos foram aprovados, totalizando R$ 33,7 milhões em financiamentos autorizados. A ampla maioria, 88,1%, foi destinada
a estabelecimentos de pequeno e
pequeno-médio portes.
Os recursos podem ser investidos na aquisição de máquinas e implementos, matrizes, benfeitorias,

pastagens, reprodutores e eletrificação rural. Na lista de atividades
contempladas estão produção de
grãos, bovinocultura de corte e de
leite e avicultura. A previsão é criar
60 empregos diretos em 29 municípios goianos.
De janeiro a novembro de 2021,
a CD/CDE aprovou 23 cartas-consulta relacionadas a projetos de
avicultura. O volume de recursos
autorizados para financiamentos
do FCO Rural no segmento foi de
R$ 23,8 milhões. Estabelecimentos
agropecuários de pequeno e pequeno-médio portes ficaram com
93,7% do montante total, com pre-

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

O Fundo Constitucional do
Centro-Oeste (FCO) foi criado pela
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 7.827, de
27/09/1989. Seu objetivo é promover o desenvolvimento econômico
e social dos Estado de Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul e do
Distrito Federal, mediante programas de financiamento aos setores
produtivos. É dividido em duas
modalidades, FCO Empresarial e
FCO Rural, abastecidas com recursos provenientes de alíquotas de
0,6% do Imposto de Renda (IR) e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como dos retornos dos financiamentos. Podem
pleitear recursos do FCO: produtores rurais e empresas, pessoas físicas e jurídicas, e cooperativas de
produção.
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SAÚDE ANIMAL

prorrogada vacinação contra febre

aftosa e raiva herbívora
Programa itinerante busca percorrer Estado de Goiás para levar à população serviços nas
áreas rural, social, médica e jurídica
O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago
Mendonça, reforçou a importância da
parceria com o produtor para obter a
maior cobertura vacinal possível. “O
pecuarista vem fazendo a sua parte
há 25 anos, ele merece o benefício
desta dilatação de prazo para conseguir adquirir as doses necessárias e
atingirmos juntos um grande resultado em termos de vacinação do rebanho goiano”, afirma.
Comunicação
O Governo de Goiás, por meio da
Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa) e
da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), publicou nesta terça-feira (30/11) uma portaria
que prorrogou o prazo de vacinação
contra febre aftosa e raiva herbívora
no Estado. O período autorizado inicialmente era de 1º a 30 de novembro. Agora o pecuarista tem até 11
de dezembro para comprar vacinas e
imunizar seu rebanho. O prazo para
comunicar a vacinação à Agrodefesa
também mudou: vai até 17 de dezembro.
A medida que alterou o prazo
foi divulgada por meio da Portaria
769/2021-Agrodefesa, que determina a “prorrogação da segunda
etapa para declaração de rebanho
e vacinação compulsórias contra a
febre aftosa e raiva dos herbívoros
no Estado de Goiás – Etapa novembro/2021”. O documento reforça que
bovídeos com até 24 meses devem ser
imunizados contra febre aftosa, enquanto bovinos, bubalinos, caprinos,
ovinos e equídeos com até 12 meses,
localizados nos 121 municípios de

alto risco no Estado, devem receber
a dose de proteção contra raiva herbívora. A relação destes municípios
consta do Anexo I – Corrigido da Instrução Normativa 002/2017/Agrodefesa.
O motivo para a mudança do
prazo, ainda segundo a Agência, é “o
diagnóstico situacional realizado pela
Agrodefesa de que existem falhas na
distribuição de vacinas antiaftosa no
Estado de Goiás e a necessidade de
maior prazo para abastecimento do
insumo nas revendas autorizadas, e
maior prazo para os produtores realizarem a vacinação e declaração dos
animais, em conjunto com a vacinação antirrábica”. A decisão foi discutida e apoiada pelo setor produtivo de
Goiás e conta com parecer favorável
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
O presidente da Agrodefesa, José
Essado, explica que a decisão de dilatar o prazo levou em consideração o
desabastecimento temporário de vacinas, situação que acometeu outras
unidades da federação e que poderia comprometer os índices vacinais
para ambas as doenças no Estado.

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

A “Declaração de Vacinação e
Rebanho – Etapa Novembro 2021”
deve ser feita preferencialmente no
Sistema de Defesa Agropecuário de
Goiás (Sidago) no site da Agrodefesa
(sidago.agrodefesa.go.gov.br), com
login e senha exclusivos do titular da
propriedade. No caso de rebanhos
superiores a 75 cabeças de bovinos/
bubalinos, há obrigatoriedade de entrega por meio eletrônico via Sidago.
Nos demais casos, o documento pode
ser entregue presencialmente nas
unidades da Agrodefesa, mediante
agendamento. Os telefones estão disponíveis no site da Agência, na seção
Fale Conosco.
Resumo
Prorrogação da 2º Etapa de Vacinação contra a Febre Aftosa e Raiva
dos Herbívoros 2021
Prazo de vacinação:
até 11 de dezembro 2021
Prazo para comunicação à
Agrodefesa:
até 17 de dezembro de 2021
Mais informações:
www.agrodefesa.go.gov.br
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UNIÃO ESTRATÉGICA
Câmara Temática “O Agro é de Todos” promove evento

para impulsionar desenvolvimento do Norte Goiano

Encontro com gestores públicos, representantes de entidades e investidores abre espaço para
exposição de cenário e divulgação de oportunidades na região
investimentos em infraestrutura e turismo, com representantes da Agência
Goiana de Infraestrutura (Goinfra),
Enel e Goiás Turismo; apresentações
sobre investimentos privados com representantes de empresas do setor; e
explanações sobre crédito e captação
de investimentos com representantes
do Banco do Brasil e outras instituições financeiras.
Saiba mais

O desenvolvimento do Norte Goiano será o tema da próxima reunião da
Câmara Temática de Estratégia, Competitividade e Políticas Públicas do
Agronegócio do Estado de Goiás – O
Agro é de Todos. Empreendedores,
gestores públicos e representantes de
associações, sindicatos e instituições
de pesquisa estarão no evento para
conhecer e discutir cenários e oportunidades de investimentos na região.
O encontro ocorrerá na segunda-feira
(6/12), a partir das 14 horas, no auditório da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Goiás (Faeg),
em Goiânia.
Estudo feito pela Gerência de Inteligência de Mercado da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa) mostra que
o Norte Goiano, incluindo as regiões
Noroeste e Nordeste, do Vale do Araguaia ao Vão do Paranã, possui 4,6
milhões de hectares de áreas degradadas. “Estas áreas podem ser aproveitadas para uma produção agropecuária sustentável, possibilitando melhor
aproveitamento do território, gerando
emprego e renda e reduzindo a pres-

são pela abertura de novas áreas de
Cerrado”, destaca o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.
Durante o evento, estes e outros
dados serão apresentados aos participantes, incluindo um panorama geral
de geografia, clima, economia, infraestrutura e logística. Os palestrantes
abordarão a situação atual e a previsão
de investimentos em áreas como energia e transportes. “A Região Norte já
detém uma infraestrutura interessante, com a Ferrovia Norte-Sul, a BR-153
e outras grandes vias de escoamento, e
há muito investimentos programados
até 2022”, lembra o superintendente
de Produção Rural Sustentável da Seapa, Donalvam Maia.
A programação terá abertura com
presença do secretário Tiago Mendonça, do presidente do Sistema Faeg
Senar, José Mário Schreiner, do superintendente do Senar Goiás, Dirceu
Borges, e outras autoridades e líderes
do setor; exposição de cenário com representantes de Seapa e Instituto para
o Fortalecimento da Agropecuária de
Goiás (Ifag); palestras sobre ações e

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

A Câmara Temática de Estratégia,
Competitividade e Políticas Públicas
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 entidades do
setor em Goiás, entre órgãos públicos,
associações, sindicatos e instituições
de ensino e pesquisa. O grupo atua
como um “conselho consultivo do
agro”, discutindo demandas e apresentando propostas para nortear políticas públicas que ajudem a desenvolver e fortalecer o setor no Estado.
Agenda
Reunião da Câmara Temática
de Estratégia, Competitividade e
Políticas Públicas do Agronegócio
do Estado de Goiás – O Agro é de
Todos
Tema: Desenvolvimento agropecuário sustentável no Norte Goiano
Dia: 6 de dezembro 2021 (segunda-feira)
Hora: 14 horas
Local: Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás
(Faeg) — Rua 87, nº 708, Setor Sul,
Goiânia – GO.
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PECUÁRIA LEITEIRA

Emater e UEG implantam unidades
de multiplicação de BRS Capiaçu em Posse
Objetivo de implantação é validar cultivar e oferecer suporte a pequenos pecuaristas da região.
Variedade desenvolvida pela Embrapa é conhecida por apresentar alto potencial produtivo para
bovinocultura leiteira

A Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), em parceria com a Universidade Estadual de
Goiás (UEG) Campus Posse, iniciou
a implantação de três Unidades Demonstrativas (UD) de BRS Capiaçu
na Fazenda Escola da universidade.
O objetivo da ação é beneficiar os
produtores do município com essa
variedade de capim, que possui alto
potencial produtivo para a bovinocultura leiteira.
A região do Vale do Paranã, onde
está localizado o município de Posse,
já conta com 28 instalações da cultivar, que foi desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com o propósito
de garantir alimentação de qualida-

de para o gado. Segundo Damásio
Kennedy de Amorim, coordenador
da regional, as mudas implantadas
na UEG são replicadas de uma unidade de Cavalcante.
A iniciativa de criar uma UD em
Posse surgiu a partir da procura da
comunidade local, já que a região
apresenta grandes períodos de estiagem, conta Ronaldo Ferreira da
Silva, diretor do Campus Posse da
UEG. “Eu entrei em contato com o
coordenador regional da Emater daqui, que também estava interessado
em colocar essa unidade de capiaçu.
Então a ideia é justamente avaliar
qual a melhor técnica para produzir
e distribuir para a comunidade depois”, explica.
A Agência Goiana, que provi-

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

denciou o material para a implantação das UD, está dando suporte no
acompanhamento da produção. De
acordo com o diretor, a ideia final da
universidade é promover um Dia de
Campo, reunindo um grupo de agricultores para conhecer as técnicas
utilizadas, realizando a distribuição
do capim junto com suas informações de cultivo.
“É bom frisar a importância
das instituições públicas, principalmente as estaduais, trabalharem de
forma cooperada. Nós ainda temos
muita dificuldade, mas o pessoal
da Emater esteve presente na ação
e, juntos, as instituições conseguem
produzir um trabalho melhor e se
desenvolver bem aqui na região do
Vale do Paranã”, conclui Ronaldo.
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BRS CAPIAÇU

a variedade
A variedade BRS Capiaçu é um
clone de capim-elefante, obtido
através de um programa de melhoramento conduzido pela Embrapa
Gado de Leite em Minas Gerais, no
ano de 2016. Com alto rendimento
para suplementação volumosa na
forma de silagem ou picado verde,
chegando a até 4,20 metros de altura, a cultivar apresenta maior produção de matéria seca a um menor
custo em relação ao milho e a cana-de-açúcar, possuindo ainda boa
tolerância aos períodos de seca.
A silagem do BRS Capiaçu é indicada para bovinos de corte, leite e

pequenos ruminantes, mas também
pode ser utilizada para a produção
de biomassa energética devido ao
seu elevado potencial de produção
(50t/ha/ano). Além disso, é ainda
bastante responsivo quanto ao uso
de fertilizantes e irrigação.
Em Goiás, as unidades de multiplicação começaram a ser instituídas em janeiro de 2020 em diversos municípios do estado. As
instalações estão espalhadas em
todas as regionais administrativas
da Emater em propriedades assistidas pela entidade, com o intuito
de que os produtores possam arti-

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

cular entre si uma espécie de rede
de compartilhamento.
Com a distribuição da planta
sendo realizada pela Emater, fica
garantida a entrega de um produto original, já que muitas mudas de
BRS Capiaçu disponíveis no mercado são visualmente semelhantes, mas intrinsecamente não têm
as mesmas características desse
capim. Para saber como adquirir
mudas, entre em contato com o escritório local da Emater mais próximo de seu município. Consulte
contatos e endereços no site www.
emater.go.gov.br.
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MERCADO

Câmara Técnica divulga resultado da cesta de
derivados lácteos da indústria para novembro
Divulgado nesta segunda-feira (29), boletim mensal do mercado goiano traz variação negativa
no preço médio da cesta em relação a outubro

O preço médio da cesta de derivados lácteos da indústria variou negativamente no mês de novembro/2021,
conforme os dados levantados pela
Câmara Técnica e de Conciliação da
Cadeia Láctea de Goiás. Na média ponderada, a retração foi de 7,21%, em
relação dos preços observados pela indústria de laticínios no mês anterior. O
resultado foi divulgado nesta segunda-feira (29/11) no Boletim de Mercado
do Setor Lácteo Goiano.
Em novembro, houve registros
de quedas nos preços médios do leite
UHT (-12,58%), do queijo muçarela
(-9,32%), do leite condensado (-7,56%)

e do leite em pó (-1,44%). O creme de
leite, por outro lado, teve aumento de
2,37% na média de valores comercializados no período. Abaixo, o detalhamento dos preços por produto em outubro e novembro de 2021:

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

Saiba mais
A média ponderada é calculada a partir da variação dos preços de uma cesta
de produtos lácteos que representa o mix
médio de derivados produzidos pelas indústrias de laticínios no Estado de Goiás.
São cinco os produtos considerados: leite
UHT integral, leite em pó integral, queijo muçarela de barra, leite condensado e
creme de leite a granel. O cálculo leva em
consideração os preços recebidos pela indústria no mercado atacadista.
Acesse o Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano do mês de novembro
de 2021 (clique aqui)
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TRABALHO

Emater realiza Feira da Agricultura

Familiar na Alego Ativa em Jataí
Por meio de programa itinerante, Assembleia Legislativa busca percorrer Estado de Goiás
para levar à população serviços nas áreas rural, social, médica e jurídica

Presente no programa itinerante
Alego Ativa, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) realizou
no último sábado (27), durante o evento, a Feira da Agricultura Familiar, em
Jataí, município na Região Sudoeste do
Estado. A instituição participou da ação
ao lado de outras 38 entidades para levar atendimento à comunidade local e
promover a integração entre a população e o poder público.
Seguindo a tendência da edição
anterior, a Emater, além de receber os
produtores rurais da região, estruturou
e coordenou um espaço voltado para

os agricultores familiares exporem e
comercializarem seus produtos. O propósito é aproximar a cidade e o campo,
incluindo ativamente o segmento rural
familiar na programação. Além disso, o
estande da Agência contou com plantão
técnico e tira-dúvidas junto aos técnicos
extensionistas.
Os agricultores familiares divulgaram seu trabalho e venderam produtos
como frutas, verduras, legumes, pães,
queijos, doces, alimentos em conserva
e artigos artesanais. A organização dos
produtores foi realizada pelos técnicos
locais da Emater, sob a supervisão do
coordenador regional José Luiz Pereira.

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

Alego Ativa
Jataí sediou a 11ª edição do Alego
Ativa, programa itinerante da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
(Alego), que objetiva percorrer municípios goianos para levar serviços
de forma gratuita e simplificada nas
áreas de assistência social, rural, médica, jurídica, além de cursos e oficinas profissionalizantes. O projeto faz
parte de um pacote de ações da 19ª
Legislatura do Parlamento Goiano,
em prol da ampliação da representatividade e aproximação entre o poder
público e a sociedade.
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profissionalismo

Assessora contábil da Emater participa de
curso para aprimorar utilização do Sistema

de Contabilidade do Estado de Goiás

Capacitação teve objetivo de nivelar informações e padronizar rotina operacional de profissionais
contábeis da Administração Estadual. “Compartilhar e receber informações é sempre importante”,
afirma servidora da Emater, Maria Helena

Profissionais contábeis das entidades públicas estaduais de Goiás
participaram nesta semana da Capacitação para Assessores Contábeis
do Estado, no auditório do Instituto
de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo). Pela Agência
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), participou a assessora
contábil Maria Helena Pereira, servidora da instituição há cinco anos.
O curso, organizado pelos próprios profissionais da área, foi ministrado pelo assessor contábil e analista
de Gestão Governamental do Ipasgo,
Carlos Roberto Fernandes. O intuito
principal da capacitação foi instruir
os participantes quanto ao uso do

Sistema de Contabilidade do Estado
de Goiás (SCG), plataforma em que
são realizadas as escriturações e demonstrativos contábeis dos órgãos e
entidades do setor público estadual.
Além disso, foram discutidos
tópicos relativos à execução orçamentária e financeira, prestação de
contas e contabilidade aplicada ao
setor público. “Esperamos que ao final do treinamento, os contabilistas
do Estado possam fazer uma escrituração de excelência, aplicando as
boas práticas que estão no Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público”, destacou Fernandes.
Em 2016, respondendo às determinações da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), foram implanta-

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

das mudanças nas normas de contabilidade aplicada ao setor público. Segundo Maria Helena, o curso
buscou, portanto, atender também
a demanda pelo nivelamento de informações e padronização operacional dos contadores públicos.
Para a servidora da Emater, a
ação foi primordial para o fortalecimento da carreira dos assessores
contábeis estaduais. “Compartilhar
e receber informações é sempre importante. Sem o contato direto com
outros profissionais da área, nós
ficamos mais focados na rotina do
órgão em que trabalhamos. Com a
capacitação, foi possível a troca de
conhecimentos”, declarou Maria
Helena.
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ENVELHECER SAUDÁVEL

Emater promove palestra sobre piscicultura

para servidores públicos do Corpo de Bombeiros
Iniciativa teve como objetivo compartilhar conhecimento acerca da criação de diferentes peixes e
suas formas de produção

Imagem: Hegon Côrrea e Junior Guimarães

O Governo de Goiás, por meio
da Agência Goiana de Assistência
Técnica Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), promoveu,
na última semana, a palestra “Criação e Manejo de Peixes”. Realizada
para os servidores públicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), a exposição
ocorreu no auditório da Secretaria
de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO).
Solicitada pelo Núcleo de Atenção Biopsicossocial do Comando de
Saúde do Corpo de Bombeiros, durante o 5° Ciclo do Programa Inatividade, a palestra foi direcionada
para os colaboradores que após 30
anos de trabalho serão transferidos para a reserva. A iniciativa, que
contou com a participação de 35
bombeiros, teve como palestrante o
mestre em piscicultura e técnico da
Emater, Francisco Cabral Neto.

Segundo o técnico, esse tipo de
atividade é muito importante, sobretudo para trabalhadores que
deixam uma profissão tão intensa
e com muito movimento e passam
a ter uma vida mais parada. “Quando eu ajudo esses profissionais, que
tanto fizeram por nós, a aprenderem uma nova atividade e uma nova
profissão e, consequentemente,
melhorarem sua alimentação e sua
qualidade de vida, eu me sinto muito honrado e feliz”, concluiu.
Um dos participantes da palestra foi o Sargento Valdeir Moreno
da Silva, que destacou a relevância de experiências como essa, que
agregam conhecimento. “A palestra foi ótima e despertou várias
possibilidades para o futuro. Nos
proporciona aprendizado, que nos
possibilita procurar uma área diferente para atuar. Eu, por exemplo,
moro em Minaçu, na região de La-

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

gos, no futuro posso trabalhar com
piscicultura”, relatou.
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NOTAS
Já está sabendo da distribuição de brinquedos do Natal do Bem 2021? Será neste
domingo, dia 5 de dezembro, no Ginásio
Goiânia Arena, a partir das 8h da manhã.
Além dos milhares de brinquedos distribuídos pelo Governo de Goiás e pela OVG, a
população ganhará uma linda festa com
a apresentação do cantor Felipe Araújo
e personagens infantis. E também vai ter
lanche para as crianças. Esse é um evento
que tem correalização da @fecomerciogo, @sescgo e @senacgoias e apoio
da @rmtcgoiania. Por meio de parcerias
como essas, conseguimos beneficiar ainda
mais pessoas. #FazBemFazeroBem
Alô, vestibulandos, vocês
aceitam o desafio? Começou o prazo para
inscrições no Vestibular UEG 2022/1. As
inscrições começaram a
ser realizadas 1° de dezembro de 2021 e seguem
até 06 de janeiro de 2022.
Você pode conferir outras
informações no edital, que
já está disponível no site do
núcleo de seleção da UEG.
Não perca tempo para
garantir o seu futuro!
A Goiás Turismo deu início, nesta quarta-feira
(01/12), à mobilização dos municípios goianos para adesão ao novo Mapa do Turismo
Brasileiro. A partir do dia 3 de janeiro de
2022, os gestores municipais já poderão anexar a documentação que será
analisada e validada pelo Ministério do
Turismo e pela Goiás Turismo. Todos os
interessados devem seguir uma série de critérios e prazos. As regras valem para os municípios que já estão no mapa e para as novas
adesões. O novo Mapa do Turismo Brasileiro
será divulgado em 31 de março de 2022. Confira os critérios, o cronograma completo e os
anexos no site da Goiás Turismo.
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