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ARTIGO

Um bom Norte
para Goiás

A agropecuária goiana deve fechar 
o ano com R$ 95 bilhões de Valor Bruto 
da Produção (VBP), resultado que as-
segura ao Estado a sexta posição entre 
as unidades federativas. Já somos uma 
das maiores potências do agro brasilei-
ro, mas podemos dar um novo salto de 
desenvolvimento, galgar posições no 
ranking nacional e, mais importante, 
transformar a vida de pelo menos 1,4 
milhão de goianos. A oportunidade 
para isso está no Norte Goiano.

Estou falando do Grande Norte de 
Goiás, que engloba as regiões Noroeste, 
Norte e Nordeste, do Vale do Araguaia 
ao Vão do Paranã. Estudo recente con-
duzido pela Gerência de Inteligência 
de Mercado da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), em parceria com o Instituto 
para o Fortalecimento da Agropecuá-
ria de Goiás (Ifag), indica que a porção 
setentrional do território goiano tem 
4,6 milhões de hectares com potencial 
para agropecuária sustentável, sem ne-

cessidade de desmatamento de novas 
áreas de Cerrado.

A produção agropecuária no Eixo 
Noroeste-Norte-Nordeste já é relevan-
te. A região possui 45,9% das pasta-
gens, 14,5% da área de grãos e respon-
de por 18,8% do Valor Adicionado da 
Agropecuária de Goiás. Com pesquisa, 
conhecimento, experiência e tecnolo-
gia, no entanto, é possível dinamizar a 
atividade e obter ganhos expressivos de 
produção e produtividade, mitigando 
impactos ambientais com ferramentas 
como os bioinsumos.

O Norte Goiano é privilegiado em 
muitos aspectos, entre eles as belezas 
naturais. A região tem ainda uma rede 
de transporte importante, composta 
por Ferrovia Norte-Sul, BR-153 e 30 
mil quilômetros de estradas federais, 
estaduais e municipais. Até 2022, o 
governo de Goiás, por meio da Agên-
cia Goiana de Infraestrutura (Goinfra), 
planeja aportar R$ 1,5 bilhão em infra-
estrutura rodoviária no Norte Goiano. 

Outros R$ 35,5 milhões estão sendo in-
vestidos na construção e manutenção 
de pontes por meio de parcerias com 
órgãos públicos e privados.

Em reunião na segunda-feira (6), a 
Câmara Temática de Estratégia, Com-
petitividade e Políticas Públicas do 
Agronegócio do Estado de Goiás - O 
Agro é de Todos apresentou cenários, 
investimentos e oportunidades no 
Norte Goiano. Também ouviu deman-
das de empreendedores e produtores. 
Eles relataram experiências exitosas e 
apontaram gargalos. Deixaram claro 
que querem produzir mais. Querem fa-
zer isso com sustentabilidade. Com 4,6 
milhões de hectares, é como se tivés-
semos um novo Estado de Goiás para 
desenvolver. E o agro tem disposição, 
conhecimento, experiência e tecnolo-
gia para cumprir esta missão.

(Artigo publicado no jornal 
O Popular no dia 13/12/2021)
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Mutirão, em Aparecida, supera capital 
e realiza 80 mil atendimentos em dois dias

SERVIÇO

Evento foi maior do que primeira edição, realizada na região Noroeste de Goiânia em novembro, 
que contabilizou cerca de 70 mil atendimentos

A 2ª edição do Mutirão Iris Re-
zende Governo de Goiás, em Apare-
cida de Goiânia, foi concluída, neste 
domingo (12/12), superando os nú-
meros da abertura, realizada nos dias 
20 e 21 de novembro, na região No-
roeste de Goiânia. O evento, iniciado 
no sábado (11/12), teve cerca de 80 
mil atendimentos realizados, 10 mil a 
mais do que na primeira edição, e um 
público de 65 mil presentes.

No espaço montado na Avenida 
Benedito Silvestre de Toledo, na es-
quina com a Rua 37, Bairro Indepen-
dência, o governador Ronaldo Caiado 
chamou atenção para a alta demanda 
por serviços apresentada no evento. 
“Toda e qualquer ação de governo 
deve ser voltada para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas”, disse. 

“Como médico que sou, há 48 anos 
na medicina, aprendi a salvar vidas, 
cuidar das pessoas. Não acredito, de 
maneira alguma, que você possa ter 
uma cidade inteligente onde as pes-
soas passam fome”, pontuou.

De acordo com o governador, 
“não é digno alegar que existe cidade 
inteligente onde pessoas têm carên-
cias absolutas nas condições de mo-
rar, de viver, de se alimentar, de ter 
condições mínimas necessárias para 
ter cidadania”.

“Não temos um cadastro que 
possa demonstrar a realidade do que 
está ocorrendo aqui na região, por 
parte da prefeitura. Estamos agora 
agindo fortemente para termos uma 
radiografia da realidade do quadro 
social da nossa cidade de Aparecida 

de Goiânia”, relatou Caiado sobre as 
ações na região, que não devem parar 
após a conclusão do Mutirão.

“Onde tiver demanda, cadastra-
mento, distribuição, continuaremos a 
atender, de acordo com a necessida-
de. Me impressionou a carência das 
famílias na região. Vamos continuar 
a ouvir, depois do Mutirão, também, 
por sugestão de Daniel Vilela, coloca-
remos tendas em alguns bairros para 
continuar o cadastramento de famí-
lias vulneráveis, humildes”, informou 
o governador. “É o momento de mos-
trarmos para as pessoas o que o Es-
tado pode fazer. Mutirão é um gran-
de evento e, a partir daqui, ações 
sociais serão continuadas nos bair-
ros para atender e qualificar melhor 
as pessoas”, pontuou o governador.
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Filho do ex-prefeito do município 
e ex-governador de Goiás, Maguito 
Vilela, o ex-deputado federal Daniel 
Vilela ressaltou a necessidade de 
proximidade do Estado com a popu-
lação. “Além de oferecer serviços às 
famílias, tivemos a oportunidade de 
perceber, com todo o governo aqui, 
a necessidade de se trabalhar cada 
vez mais”, frisou. “Com programas 
que colocam o governo ao lado da 
população, o Mutirão é um momento 
muito importante para Aparecida de 
Goiânia”, destacou.

“Superamos, e muito, a edição 
de Goiânia. As pessoas que ficaram 
o tempo todo aqui dentro tiveram 
todos os benefícios do governo ofere-
cidos”, informou Aristóteles de Pau-
la e Sousa, o Toti, coordenador da 
infraestrutura do mutirão. “Foi fun-
damental para a população, que se 
comportou, de máscara e usou álcool 
em gel. Nosso objetivo era orientá-
-los, mas percebemos que não preci-
sam de orientação. Deram exemplo 
na linha de segurança da saúde”, ce-
lebrou, sobre os cuidados no combate 
à Covid-19, no Mutirão.

Reconhecimento

Valdeci Vitalina da Cruz, trabalha 
em casa e mora em Aparecida de Goi-
ânia. Aproveitou o Mutirão para utili-
zar todos os serviços de que precisava. 
Buscou informações sobre a bolsa de 
estudos dos Programa Universitário do 
Bem, da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), para a filha que vai 
iniciar o ensino superior. Fez o cadas-
tramento para receber um dos cartões 
do Mães de Goiás, que integra políti-
cas da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social (Seds). Teve carteira 
de identidade confeccionada, ganhou 
alimentos distribuídos pela Caramuru, 
uma das empresas apoiadoras do even-
to e levou para casa uma muda de planta 
que conseguiu no estande da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (Semad).

Ao falar da experiência, ela trouxe 
à memória o ex-governador de Goiás e 
ex-prefeito de Goiânia que dá nome ao 
evento. “Só tenho que agradecer. Iris 
deixou legado maravilhoso e Caia-
do está dando continuidade, graças a 
Deus”, disse ela.

Divanir Inocêncio Mendes, tam-
bém morador da cidade, sentiu a sor-
te bater à porta e deu certo. Segura-
va um dos números sorteados para 
ganhar uma das bicicletas ofertadas 
pelas Lojas Novo Mundo, outra em-
presa engajada no Mutirão. “Peguei o 
cupom e falei para meu filho que ele 
ia ganhar uma bicicleta daquela. Fui o 
primeiro a ser sorteado. Estou muito 
feliz”, contou, ao lado da criança que 
será presenteada, de apenas seis anos 
de idade. “Agora vai aprender a an-
dar”, disse, sorridente.

Estudante de medicina, Giovana 
Guimarães, que quer seguir os passos 
profissionais do governador Ronaldo 
Caiado, demonstrou seu talento mu-
sical ao interpretar um hino gospel 
em cima do palco. Ao lado de Caiado 
e de Daniel Vilela, ela agradeceu ao 
governo pela passagem do Mutirão 
no município onde vive. “Muito obri-
gada por lembrar e olhar com tanto 
carinho para a população de Apare-
cida de Goiânia”, afirmou. “Agradeço 
ao Daniel, principalmente por dar 
continuidade ao legado do seu pai”. 
pontuou.

POPULAÇÃO ATENDIDA 
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(Secom – Governo de Goiás)

No estande da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), a emoção 
aconteceu com a entrega da escritu-
ra de moradia para dona Aparecida 
de Oliveira, que, agora, conta com a 
documentação de sua casa, no Bair-
ro Tiradentes, após 32 anos de es-
pera. “Diante desta escritura, eu te-
nho certeza absoluta de que a casa 
é minha. Minha filha também está 
no anseio, na espera também. Hoje, 
ela vai assinar para poder receber 
depois. Isso é coisa que não tem 
valor, não tem preço”, relatou ao 
confessar que o choro valeu a pena e 
que já recebeu seu presente de Natal 
antecipado.

Outro momento emocionante 
teve a servidora do Departamento 
Estadual de Trânsito de Goiás (De-
tran Goiás), Ivanete de Camargo, 
como protagonista. Integrante da 
Secretaria de Estado de Administra-
ção (Sead) há 31 anos e na autarquia 
desde o início da atual gestão, em 
2019, ela recebeu das mãos do go-

vernador três bicicletas, presentes 
do empresário Carlos Luciano, das 
Lojas Novo Mundo, para seus filhos 
recém-adotados.

Após várias tentativas para en-
gravidar, todas sem sucesso, ela, que 
concretizou o sonho da maternidade 
há oito meses, com a conclusão dos 
trâmites burocráticos, agora presen-
teará os jovens Kauan, Kaique e Ma-
teus. Com apenas 11 anos, o mais ve-
lho dos três, Kauan, costumava dizer 
aos irmãos que iria “escrever para 
Jesus”, ao invés de mandar uma 
carta ao Papai Noel pelos Correios, 
conforme pediu uma de suas profes-
soras, para que o coração de alguém 
fosse tocado e uma bicicleta, ao me-
nos, pudesse ser dividida pelos três. 
Agora, cada um terá uma.

Integrante do programa Apren-
diz do Futuro, outra ação da Seds, a 
jovem Heloísa Rodrigues Pinheiro 
de Sá, aparecidense de 14 anos, mos-
trou o kit que ganhou do governador 
durante o Mutirão e que será distri-

buído a todos que participarem do 
projeto. “Vem tablet, vale alimenta-
ção, crachá e blusa para usarmos”, 
detalhou. Estudante em cursos de 
tecnologia digital, Heloísa já recebe, 
assim como os demais integrantes 
do Aprendiz do Futuro, um auxílio 
financeiro para custeio de despesas. 
Ela, que entrará no Ensino Médio 
em 2022, pretende guardar dinheiro 
para o futuro. “Buscar ter uma con-
dição melhor de vida e ajudar mi-
nha família também”, disse.

Beneficiária do Mães de Goiás, 
outro programa da Seds, que atende 
mulheres em situação de vulnerabi-
lidade com filhos de zero a seis anos 
de idade, com cartões no valor de R$ 
250 para o pagamento de alimenta-
ção e medicamentos, Maria Antônia 
de Sousa cuida de cinco crianças. Ao 
ter seu benefício em mãos, já com 
dinheiro na conta, ela foi categóri-
ca ao agradecer. “Estou muito grata 
ao senhor, o melhor governador do 
nosso Estado até hoje”, concluiu.

SOLIDARIEDADE
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Agro Record destaca pesquisa da Emater 
com criação de peixes híbridos

TÁ NA MÍDIA

Unidade executa programa de pesquisa inovador que estuda cruzamento de peixes redondos 
adaptados à vocação produtiva de piscicultores familiares

A edição do Agro Record exibida 
no último domingo (12) mostrou o 
trabalho da Agência Goiana de As-
sistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) em 
parceria com a Universidade Federal 
de Goiás (UFG), com apoio da Funda-
ção de Amparo de Amparo à Pesqui-
sa no Estado de Goiás (Fapeg), para 
fomentar a criação de peixes híbridos 
por pequenos produtores do Estado. 

Desenvolvida na Estação Expe-
rimental da Emater em Anápolis, a 
pesquisa avalia metodologias de cria-
ção de híbridos de peixes redondos 
adaptadas às condições produtivas de 
piscicultores enquadrados na agricul-
tura familiar. O intuito é desenvolver 
espécies que melhor se adequem à re-
alidade do pequeno produtor goiano, 
auxiliando na geração de renda das 
famílias rurais.

“Nós esperávamos que para 
esta região de Goiás, que é mais 
alta, o desempenho da patinga se-
ria superior. Porém está nos sur-
preendendo muito o tambatinga, 
um cruzamento com o tambaqui, 
que é um peixe amazônico, que te-
oricamente sofre mais no frio. Ele 
está crescendo bem melhor”, deta-
lhou Rolando Mazzoni, um dos co-
ordenadores da pesquisa.

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

CLIQUE E
ASSISTA!

https://www.youtube.com/watch?v=bFCXm5Wug2k
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Curso especial de natal da Emater 
viabiliza novas fontes de renda 
para comunidade rural de Luziânia

EMPODERAMENTO

Formação ocorreu em duas comunidades do município. “Elas poderão vender no período do natal 
e consequentemente aumentar a renda familiar”, afirma instrutora

O Governo de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), realizou, na última semana, o 
Curso de Produção de Biscoitos Natali-
nos. A capacitação ocorreu no município 
de Luziânia e foi executada entre os dias 
06 e 09 de dezembro.

A formação, que teve como organi-
zadora e instrutora a extensionista da 
Emater, Maria Aparecida Pereira, foi 
ministrada em dois povoados da cidade 

de Luziânia e abordou técnicas de prepa-
ra e manejo dos biscoitos. A primeira foi 
realizada na Comunidade Bom Retiro e 
a segunda na Comunidade Samambaia, 
ambas na região rural do município.

Segundo Maria Aparecida, a ideia do 
curso surgiu a partir da possibilidade de 
venda dos produtos que fossem fabrica-
dos a partir do conhecimento adquirido 
pelas participantes. “Eu levei a ideia do 
curso para as comunidades e elas abra-
çaram. Elas poderão vender no período 

do natal e consequentemente aumentar 
a renda familiar”, afirma.

A instrução contou com a participa-
ção de 24 pessoas. Uma das participantes 
foi a produtora rural Jaci de Hamilton. 
“Participar desse curso foi muito bom, 
adquirimos muitas técnicas de apren-
dizado. Aprendemos como produzir os 
biscoitos, técnicas de higiene, como co-
mercializar. Nós aqui da comunidade só 
temos a agradecer ao trabalho brilhan-
te da Maria Aparecida”, relata.

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)
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Goiás terá 13 biofábricas ligadas a instituições 

públicas de ensino e pesquisa

BIOINSUMOS

Equipamentos começarão a ser adquiridos no início de 2022 e terão foco em desenvolvimento de 
produtos e transferência de tecnologia ao produtor

A pesquisa de insumos biológicos 
em Goiás ganhará o reforço de 13 biofá-
bricas a partir de 2022. O investimento 
de R$ 8 milhões para o desenvolvimen-
to e a disseminação da tecnologia foi 
anunciado nesta terça-feira (14/12), du-
rante reunião na Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa). O evento atraiu representantes 
de produtores rurais, órgãos estaduais e 
federais e instituições de ensino, pesqui-
sa e assistência técnica. O grupo definiu 
27 objetivos estratégicos para os próxi-
mos meses, sendo um deles o de abrigar 
em Goiás o maior ecossistema de inova-
ção em bioinsumos do Brasil.

Os equipamentos para as biofábri-
cas começarão a ser adquiridos no início 

de 2022, com recursos do Tesouro Esta-
dual. Nove biofábricas serão instaladas 
em unidades do IF Goiano, no interior 
do Estado; duas na Universidade Es-
tadual de Goiás (UEG), em Anápolis; e 
mais duas na Universidade Federal de 
Goiás (UFG), em Goiânia. A UEG pre-
vê ainda o aporte de recursos em uma 
linha de pesquisa específica sobre bioin-
sumos.

Durante o evento, o titular da Seapa, 
Tiago Mendonça, destacou as vantagens 
dos insumos biológicos. “São produtos 
de baixo impacto ambiental, que redu-
zem custos e aumentam a qualidade da 
produção. Produzindo bioinsumos den-
tro da propriedade (on farm), o produtor 
reduz riscos e garante um maior contro-

le da sua atividade”, afirmou. Para ele, 
neste momento de grande dificuldade 
provocada pelo aumento dos preços dos 
insumos importados, os bioinsumos 
“surgem como uma luz e já são uma das 
grandes pautas do agro no mundo todo 
em relação à segurança alimentar”.

Mendonça ressaltou o empenho 
do governador Ronaldo Caiado para 
viabilizar a iniciativa. “Goiás foi pionei-
ro na aprovação de uma Lei Estadual 
de Bioinsumos e que está servindo de 
modelo para outros Estados. Com to-
dos trabalhando juntos e estes investi-
mentos a caminho, ganharemos novo 
impulso na pesquisa e disseminação de 
conhecimento sobre bioinsumos”, pon-
tuou.
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IRRIGAÇÃO PEDE DEBATE

Uma das principais parceiras da 
iniciativa, a Embrapa Arroz e Feijão foi 
representada no evento por seu chefe-
-geral, Elcio Guimarães. Guimarães su-
blinhou o papel de liderança de Goiás 
no tema dos bioinsumos. “Devemos não 
apenas falar de bioinsumos, mas fazer. 
O líder é seguido pelo que ele faz. Goi-
ás está demonstrando isso. A Seapa é 
importante nesse processo de lideran-
ça, e precisamos trabalhar junto com 
a Secretaria. A equipe da Embrapa é 
fantástica em termos de pesquisa, mas 
ela não trabalha sozinha. E vocês são os 
parceiros de que precisamos pra fazer 
com os resultados impactem quem pre-
cisa”, disse.

Presidente da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Goiás, Robson 
Vieira explicou que parte das estruturas 
adquiridas para as biofábricas serão des-
tinadas para pesquisa e inovação, outra 
parte para avaliação de qualidade do 
produto e transferência de conhecimen-
to ao produtor. “É necessária a pesquisa 
e também a transferência de conheci-
mento de forma cuidadosa, com quali-
dade, criando metodologia, de forma a 
propiciar redução de custo e aumento 
da produção lá na ponta”, argumentou. 
“Este é um trabalho que vai começar no 
ano que vem e que vai se desenvolver 
pelos próximos 10 ou 11 anos”, acrescen-
tou.

Independência

O chefe-geral da Embrapa Cerrados, 
Sebastião Pedro da Silva Neto, lembrou 
que a Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) pesquisa 
bioinsumos desde sua fundação, na dé-
cada de 1970. O órgão ligado ao Governo 
Federal tem uma expertise reconhecida 
no assunto. “Os bioinsumos funcionam, 
sou testemunha disso como pesquisa-

dor”, reforçou. Neto disse estar emocio-
nado por ver a iniciativa em favor dos 
insumos biológicos prosperar dentro de 
uma secretaria estadual. “Essa jornada é 
importante porque vai dar independên-
cia ao produtor. Que Goiás seja líder 
nesta área.”

Já o presidente do Grupo Associado 
de Agricultura Sustentável (GAAS), Ro-
gério Vian, defendeu que os bioinsumos 
são tecnologias acessíveis para produ-
tores de todos os portes, do pequeno ao 
grande. Ele elogiou o Programa Estadual 
de Bioinsumos do Governo de Goiás: “É 
um trabalho muito bem feito. Não é um 
programa de Estado, é um programa 
de País”. Vian, que é produtor de soja e 
utiliza bioinsumos em sua propriedade 
em Mineiros, no Sudoeste do Estado, ga-
rantiu os benefícios proporcionados pe-
los bioinsumos são fatos. “Eles já estão 
revolucionando a agricultura”, declarou.

Também se manifestaram na reu-
nião o presidente da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater), Pe-
dro Leonardo; o secretário de Estado 
de Desenvolvimento e Inovação, Marcio 
Cesar; o coordenador Leonardo Ma-
chado, representando o Sistema Faeg/
Senar/Ifag; o presidente da Associação 
dos Produtores de Soja, Milho e Outros 
Grãos Agrícolas do Estado de Goiás 
(Aprosoja), Joel Ragagnin; o presidente 
da Associação Goiana dos Produtores de 
Algodão (Agopa) e do Instituto Goiano 
de Agricultura (IGA), Carlos Moresco; a 
pesquisadora Gisele Vilela, representan-
do a direção da Embrapa Territorial; e a 
superintendente Raíssa Rodrigues, re-
presentando a Secretaria da Retomada. 
Além deles, o chefe de gabinete, Renato 
Faria, e o superintendente de Produção  
Rural Sustentável da Seapa, Donalvam 
Maia, apresentaram detalhes do Progra-
ma Estadual de Bioinsumos.

Saiba mais

Lista completa de órgãos, empresas 
e instituições que participaram da reu-
nião:

Embrapa Arroz e Feijão
Embrapa Territorial

Embrapa Cerrados
Embrapa Hortaliças
Agência Goiana de Defesa Agropecuá-
ria (Agrodefesa)
Universidade Federal de Goiás (UFG)
Universidade de Rio Verde (UniRV)
Universidade Estadual de Goiás 
(UEG)
Instituto Federal Goiano (IF Goiano)
Faculdade Sul-americana (Fasam)
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (Fapeg)
Grupo Associado de Agricultura Sus-
tentável (GAAS)
Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural, e Pesquisa 
Agropecuária (Emater)
Secretaria da Retomada
Secretaria de Desenvolvimento e 
Inovação (Sedi)
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa)
Federação da Agricultura e Pecuária 
de Goiás (Faeg)
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar Goiás)
Conselho Estratégico do Programa 
Nacional de Bioinsumos
Associação Goiana de Produtores de 
Algodão (Agopa)
Associação dos Produtores de Soja de 
Goiás (Aprosoja)
Ministério do Desenvolvimento Re-
gional (MDR)
Banco do Brasil

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)
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O município de Iporá foi inserido 
no Arranjo Produtivo Local (APL) Lác-
teo da Região de São Luís de Montes 
Belos, na última semana, durante a 9ª 
Reunião do Comitê Gestor, em Firminó-
polis, com presença da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária (Emater). 

Com a inclusão, o APL passa a 
abranger 24 municípios, recebendo o 
nome de Arranjo Produtivo Lácteo do 
Oeste Goiano. A coordenadora regional 
da Emater, Daniella Garcia, esclarece 
que a incorporação de Iporá já era uma 
demanda antiga, visto que a produção 
de leite é uma das principais atividades 
agropecuárias da cidade. 

“Alguns recursos são destinados 
apenas aos municípios que integram o 
APL. Iporá agora faz parte, então po-
derá  receber também recursos para 
fomentar e melhorar a cadeia do leite”, 
comemora. Ela celebra também a apro-
vação da mudança do nome do arranjo, 

já que agora envolve um raio que se es-
tende para além da região de São Luís 
de Montes Belos.

Participaram da reunião represen-
tantes da Emater, Universidade Esta-
dual de Goiás (UEG), Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Instituto Federal Goiano (IF 
Goiano), sindicatos rurais e secretarias 
dos municípios integrantes.

Fortalecimento

A Emater acompanha o APL Lácteo 
desde o surgimento, há cerca de 15 anos, 
com o objetivo de fortalecer a cadeia 
produtiva do leite na região englobada 
pelo arranjo, conforme explica o exten-
sionista da Agência e presidente do Co-
mitê Gestor do APL, Walmir Elias, Cos-
ta. “O objetivo é levar informação para 
esses produtores, oferecer assistência 
técnica, aumentar a produção e gerar 
lucratividade para seus negócios”.

Segundo consta no Plano de De-
senvolvimento do APL, a estruturação 
do grupo busca potencializar economi-
camente a microrregião de São Luís de 
Montes Belos a partir de uma atividade 
presente em todos os municípios. “As 
ações de estruturação e fortalecimento 
do APL Lácteo são desenvolvidas em 
três áreas que formam a base de todo o 
trabalho: protagonismo local, conheci-
mento e organização social”, descreve o 
documento.

Potência

A Região Oeste de Goiás reúne mu-
nicípios que apresentam alto potencial 
para a bovinocultura leiteira. São Luís 
de Montes Belos, por exemplo, teve sua 
produção de leite estimada em quase 
16 milhões de litros, segundo o último 
levantamento do Censo Agro, realiza-
do em 2017, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). A 
produção movimentou mais de R$ 14 
milhões. 

Ainda de acordo com a pesquisa, 
Iporá, o mais recente membro do APL 
Lácteo, também se destaca na ativida-
de. O município gerou receita de R$ 22 
milhões ao produzir naquele ano mais 
de 24 milhões de litros do alimento.

Goiás é um dos maiores produtores 
de leite do País, ocupando o posto de 
6º colocado em volume de produção. 
Em 2020, mais de dois bilhões de litros 
foram produzidos no Estado, aponta 
a Radiografia do Agro, publicação da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa). São 
mais de 72 mil estabelecimentos rurais 
voltados para a atividade, que está pre-
sente em todos os municípios goianos.

Iporá é incluído no APL 
Lácteo do Oeste Goiano

CADEIA LEITEIRA

Emater acompanha Arranjo Produtivo Local desde seu surgimento, com objetivo de fortalecer 
cadeia produtiva de leite na região

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)
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HMI chama atenção para violência 
contra crianças e adolescentes

DENUNCIE!

Colaboradores do Materno Infantil encenam história que denuncia violência sexual contra criança

Segundo dados do Fundo de Emer-
gência Internacional das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública (FBSP), nos 
últimos quatro anos, 180 mil meninas e 
meninos sofreram violência sexual no 
Brasil. No intuito de sensibilizar e orien-
tar os colaboradores sobre a importância 
do monitoramento e enfrentamento de 
situações como essa, o Hospital Estadual 
Materno Infantil Dr. Jurandir do Nas-
cimento (HMI) realizou, na terça-feira 
(14), uma apresentação teatral com o 
tema violência sexual contra crianças e 
adolescentes.

A peça foi criada pela auxiliar de 
enfermagem do Núcleo Hospitalar Epi-
demiológico (NHE) Cecília Francisca 
Magalhães e apresentada pelos próprios 
servidores da unidade do Governo de 
Goiás. Além de Cecília, participaram a 
auxiliar de lavanderia, Maria Silvana da 
Cruz e a auxiliar de nutrição, Sarah Da-
lilla de Oliveira.

A história é sobre uma criança que 
morava com a mãe e um tio e que vivia 
com pesadelos e medo, pois sofria assé-
dio e abuso do tio, dentro de sua própria 
casa, até que a mãe flagrou o assédio e 

chamou a polícia. No final, as três colabo-
radoras cantaram a música “O seu corpo 
é um tesourinho”,  cuja letra fala que se 
alguém tocar em seu corpo, não se pode 
guardar segredo, tem que contar para a 
mamãe, papai ou um professor.

Histórias de violência sexual como 
essa atingem diariamente crianças e 
adolescentes de todas as classes sociais, 
em várias idades e de diferentes formas 
e, muitas vezes, é praticada por pessoas 
próximas, conhecidas e até mesmo den-
tro da própria casa. Por isso, é importan-
te que os adultos responsáveis estejam 
sempre atentos.

Proteção

“Foi impactante. Foi uma forma de 
buscarmos fortalecer os mecanismos 
sociais de proteção a crianças e jovens 
que sofreram este tipo de abuso”, defi-
niu a coordenadora do NHE, enfermeira 
Wanda Lopes. “É um problema grave. 
Precisamos agir de forma preventiva, 
identificar e responder às violências con-
tra nossas crianças”, disse o biomédico, 
Jairo Batista da Silva. “Achei forte e de 
muita importância para prestarmos 

mais atenção aos nossos filhos e crian-
ças próximas”, afirmou a enfermeira Ka-
roline Nantes.

Para Cecília e Maria Silvana, não foi 
fácil atuar nessa peça, pois elas sofreram 
esse tipo de violência quando criança. 
“Perdi meus pais muito cedo, e eu e meus 
irmãos fomos morar com parentes. Os 
assédios começaram quando eu tinha 7 
anos e permaneceram até meus 14 anos. 
Não adiantava eu contar: as pessoas 
não acreditavam em mim. Eu pedia em 
minhas orações para que as pessoas que 
me tocavam morressem. Tenho me sen-
tido mal com tantos casos de violência, e 
essa foi a forma que encontrei para pe-
dir aos meus colegas que tomem conta 
de suas crianças”, pontuou Cecília.

“Saí de casa muito nova, com 9 anos 
de idade, em busca de uma vida melhor. 
Fui morar com uma família. A dona da 
casa era uma pessoa maravilhosa. Seu 
companheiro também era uma pessoa 
boa, confiável, até que um dia, quando 
estava com 11 anos, ele abusou de mim. 
Aprontei um escândalo, gritei, mas não 
contei pra ninguém na época, pois ele 
me ameaçava e eu não tinha para onde 
ir. Essa dor fica grudada na gente. Se a 
criança mudar seu comportamento com 
alguma pessoa, desconfie”, relatou Silva-
na.

Atendimento

O HMI conta com o Ambulatório 
de Atendimento às Vítimas de Violência 
Sexual (AAVVS), composto por profis-
sionais especializados, oferecendo aten-
dimento e acolhimento às vítimas de 
violência que chegam à unidade. Somen-
te neste ano, de 1º de janeiro a 13 de de-
zembro, foram notificados 848 casos de 
violência, dos quais 489 de cunho sexual.

(Agência Cora Coralina de Notícias – Governo de Goiás)



   | Goiânia, 18 de dezembro de 2021 | Jornal Emater14

Em Hidrolândia, Caiado lança 1.156 moradias 

a custo zero em 30 municípios

DIGNIDADE

Governador Ronaldo Caiado durante lançamento do projeto que prevê construção de casas a 
custo zero, sendo as primeiras 50, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia

O governador Ronaldo Caiado lan-
çou, nesta quarta-feira (15/12), em Hi-
drolândia, na Região Metropolitana de 
Goiânia, iniciativa para a construção 
de casas a custo zero para a população 
goiana. Ao todo, serão 1.156 moradias 
em 30 municípios contemplados. O in-
vestimento total no projeto, que integra 
a modalidade Construção do programa 
Pra Ter Onde Morar, da Agência Goia-
na de Habitação (Agehab), é superior a 
R$ 130 milhões, sendo, em média, R$ 
124 mil por unidade.

O projeto é uma parceria entre o 
Estado, que custeia integralmente as 
casas com recursos do Fundo de Pro-
teção Social do Estado de Goiás (Pro-
tege), e os municípios, que doam terre-
nos para a construção.

Caiado sugeriu que o conjunto ha-

bitacional em Hidrolândia receba o 
nome de Iris Rezende, para homena-
gear o ex-governador. “Já que tem uma 
pessoa que era muito apaixonada por 
fazer casas, eu gostaria que vocês des-
sem o nome de Conjunto Iris Rezende 
aqui, porque ele é merecedor dessa ele-
gância. É uma responsabilidade muito 
grande manter viva essa garra e essa 
determinação que ele tinha”, disse.

Aos prefeitos, destacou o ineditis-
mo do programa de construção, que 
dispensa contrapartida financeira das 
prefeituras. “Esse é o maior programa 
arcado pelo governo. Ninguém teve 
coragem de bancar 100% de uma mo-
radia. Um programa de Estado para 
bancar essas casas todas, de 30 a 50 
aos municípios que nos entregaram os 
terrenos, só o Governo de Goiás nesta 

atual gestão faz isso”, disse Caiado.
Em Hidrolândia, o governador vis-

toriou o primeiro canteiro de obras do 
projeto e um modelo de casa que ser-
virá de padrão para a construção das 
unidades habitacionais, e autorizou o 
início imediato da construção de 50 re-
sidências no município, além de conce-
der aval para que outros 29 municípios 
comecem as obras.

“Esse programa é realmente ma-
ravilhoso, faz brilhar os olhos de to-
das as pessoas, que recebem a casa já 
com a escritura. Vocês estão vendo o 
padrão da casa. Já temos aqui uma 
pronta, construída, e, assim como 
esta, teremos mais 1.156 no Estado de 
Goiás, na primeira etapa. E a única 
coisa que exigimos é a entrega do ter-
reno”, reafirmou o governador.
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“Começamos com o pé direito, 
Hidrolândia faz parte da Região Me-
tropolitana de Goiânia, onde o défi-
cit habitacional é mais grave”, disse 
Pedro Sales, presidente da Agehab. 
De acordo com o prefeito do municí-
pio, Zé Délio, há 10 anos não recebia 
investimentos para programas habi-
tacionais. “As verbas estaduais em 
Hidrolândia somam R$ 53 milhões. 
Nós temos orgulho de fazer parte 
desse governo”, disse Délio a Caiado.

Nesta etapa, a ação contempla 
os municípios de Abadia de Goiás, 
Anhanguera, Aruanã, Bom Jesus de 
Goiás, Buriti de Goiás, Campestre de 
Goiás, Campo Limpo de Goiás, Cha-
padão do Céu, Córrego do Ouro, Cris-
tianópolis, Damolândia, Edealina, 
Firminópolis, Hidrolândia, Ipameri, 
Iporá, Itaguaru, Ivolândia, Mairipo-
taba, Moiporá, Nova Aurora, Padre 
Bernardo, Piranhas, Rio Verde, San-
to Antônio de Goiás, Santo Antônio 
do Descoberto, São João da Paraú-
na, São Luiz do Norte, São Miguel do 
Passa Quatro e Vila Propício.

Para o ex-deputado Daniel Vile-
la, o programa é um remédio para a 

ansiedade experimentada pelos pre-
feitos dos municípios goianos, com a 
grande demanda habitacional no Es-
tado. “Hoje, o anúncio e entrega da 
primeira unidade traz um momento 
de segurança e alívio”, disse.

Para a deputada federal Flávia 
Morais, mesmo que a construção de 
casas tenha um alto custo para os co-
fres públicos, o benefício é imensurá-
vel para muitas famílias. “Ter um teto 
para morar é muito importante, e fico 
muito feliz de saber que o nosso go-
verno está investindo em moradias”, 
ressaltou.

O prefeito de Gameleira e vice-
-presidente da Associação Goiana dos 
Municípios (AGM), Wilson Tavares, 
disse que as cidades goianas têm sido 
agraciadas com diversas obras reali-
zadas pelo Governo de Goiás. “Nun-
ca um governador fez tantas obras 
diretamente para os municípios”, 
apontou.

Deputado estadual, Cairo Salim 
ressaltou que esta ação do Governo 
de Goiás garante benefícios que são 
de direito da população goiana. “Es-
tamos trabalhando na Assembleia 

Legislativa para dar governabili-
dade ao nosso governador Ronaldo 
Caiado, para que ele possa levar os 
recursos, de fato, até os 7 milhões de 
goianos”, disse.

Participaram também do even-
to em Hidrolândia, a primeira-dama 
do município, Carina Carvalho; o vi-
ce-prefeito Wellington de Nova Fáti-
ma; o ex-conselheiro do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM), Vir-
mondes Cruvinel; o chefe de gabinete 
de Gestão, Luís Rates; o ex-deputado 
estadual Ozair José; o presidente da 
Câmara Municipal de Hidrolândia, 
Cici da Ambulância, e os vereadores 
Netinho, Doutora Thaisy, Fernando 
Beija-flor, Ruy e Negão do Rasga.

E, ainda, os prefeitos de Game-
leira, Wilson Tavares; de Abadia de 
Goiás, Wander Saraiva; Anhangue-
ra, Marcelo Paiva; Aragoiânia, José 
Garcia; Bom Jesus de Goiás, Adair 
Henrique; Campestre de Goiás, Fa-
biano Capuzzo; Campo Limpo de 
Goiás, Graciele da Arte Trigo; Córre-
go do Ouro, Murilo César; Cromínia, 
Gil; Damolândia, Rogerim; Edealina, 
Cristina; Iporá, Naçoitan Leite; Ita-
guaru, Fernando Araújo; Ivolândia, 
Doutor Júnior; Mairipotaba, Carlos 
Henrique; Moiporá, Zé Wilson; Nova 
Aurora, Júnior Marreco; Padre Ber-
nardo, Joseleide Lázaro; Piranhas, 
Chicão; Santo Antônio de Goiás, Kle-
ber Freitas; São João da Paraúna, Ju-
ninho; São Luiz do Norte, Elieudes 
Moraes; São Miguel do Passa Quatro, 
Gilmar Pereira. Além dos vice-pre-
feitos de Córrego do Ouro, Divinão; 
Abadia de Goiás, André Bueno; Buriti 
de Goiás, Pastor João; Santo Antônio 
do Descoberto, Lima.

Estiveram presentes também à 
solenidade, a coordenadora regional 
de Educação, professora Núbia Fa-
rias; Hélio Martins, representando o 
deputado estadual Humberto Aidar; 
os comandantes do 8º Batalhão da 
Polícia Militar, Tenente-Coronel Nó-
brega, e do 7º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros, Tenente-Coronel Ézio; o 
presidente da CCB Construtora, Wil-
ton Machado e o vice-presidente Ed-
gar de Almeida; o presidente da Asso-
ciação de Moradores de Hidrolândia, 
Cleuber Duarte; além de outras lide-
ranças religiosas, políticas, classistas 
e empresariais convidadas.

(Secom – Governo de Goiás)
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(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

Estande do Agro entrega 700 mudas de árvores 
nativas do Cerrado no Mutirão Iris Rezende

FRUTAS, MUDAS E SEMENTES 

Seapa, Emater, Ceasa, Agrodefesa e Senar levaram atendimento e diversas entregas para 
população de Aparecida de Goiânia

O 2ª Mutirão Iris Rezende Governo 
de Goiás foi realizado nos dias 11 e 12 de 
dezembro, no Bairro Independência, em 
Aparecida de Goiânia. A Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa) levou atendimentos e 
serviços à população ao lado da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
das Centrais de Abastecimento de Goiás 
(Ceasa) e da Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa). Uma das 
novidades desta edição foi a entrada do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral (Senar Goiás) no Estande do Agro. 

Confira os números do Estande 
do Agro:

– 7,6 mil frutas distribuídas pela 
Ceasa;

– 500 kits de sementes entregues 
pela Emater;

– 700 mudas de espécies nativas 
do Cerrado, de frutas e de hortaliças 
distribuídas à população pela Ema-
ter;

– Orientações da Seapa sobre 
programas como Cerveja de Mandio-
ca, Goiás Social, Regulariza Campo, 
Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA Estadual);
– Demonstração de aquaponia 

da Emater (com 250 atendimentos 
e orientações sobre procedimentos);

– 50 atendimentos e orientações 
técnicas sobre pragas em pimentas, 
chuchu, aboabrinha, entre outras 
hortaliças;

-100 atendimentos da área nutri-
cional no Ônibus de Saúde do Senar 
Goiás;

– 200 atendimentos de hidropo-
nia no Senar Goiás;

– Orientações da Agrodefesa so-
bre sanidade animal e vegetal.
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NOTAS

As entregas dos cartões do 
Programa Mães de Goi-
ás, do Governo de Goiás, 
não param! E estes são os 
municípios que ainda rece-
berão o benefício ainda em 
dezembro. No total, neste 
mês serão mais de 6,7 
mil mães contempladas 
com o auxílio de R$ 250 
que garante segurança 
alimentar das famílias e 
movimenta a economia dos 
municípios goianos!

Já pode começar a es-
tudar que vem concurso 
público da Semad Goiás 

por aí!! O edital com as 
datas das provas está 
previsto para ser lan-
çados em 2022. Serão 
63 vagas ofertadas para 
Analista Ambiental e 35 

para Técnico Ambiental. 
Fique ligado nas redes 

sociais da Secretaria! Em 
breve serão divulgadas 

mais informações sobre o 
certame.

Por meio do Compliance Público Municipal, o Governo 
de Goiás oferecerá um conjunto de procedimentos e 
estruturas aos municípios participantes para assegu-
rar a conformidade dos atos de gestão com padrões 
morais, éticos e legais. O objetivo é garantir o al-
cance dos resultados das políticas públicas por 
meio dos eixos: governo aberto e participação 
cidadã, ética e gestão de riscos. Para participar, 
basta que o prefeito (ou alguém de sua equipe direta) 
acesse o site www.controladoria.go.gov.br/pcm na 
aba “inscrições” e preencha o formulário. Todos os 
municípios goianos podem se inscrever. O PCM é uma 
parceria entre a Controladoria-Geral do Estado de 
Goiás, o Tribunal de Contas dos Municípios, a Goiás 
Fomento e a Federação Goiana de Municípios.
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