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ARTIGO

TRAVESSIA SOCIAL
Atravessamos 2021 com muitas di-

ficuldades. Não iremos jamais esquecer 
as perdas, e as lágrimas não irão secar 
de uma hora para outra. Foi um ano que 
começou incerto e caminhou difícil, mas 
nossa união e nosso trabalho possibilita-
ram chegarmos ao fim de mais um ano 
com uma forte sensação de vitória e con-
fiança.

Durante todo 2021, eu não quis me 
perguntar quando tudo passaria, mas 
sim me perguntar como eu poderia aju-
dar a passar. Não foi uma pergunta indi-
vidual. Faço parte de um grupo incrível 
que acreditou na mudança e que, antes 
da vacina contra Covid-19, tomou muitas 
doses de esperança.

Impregnados pela esperança, con-
fiança e solidariedade, seguimos as 
orientações do governador Ronaldo 
Caiado, que, desde o primeiro momen-
to, deixou claro o grande objetivo de 
sua gestão: lutar pela vida dos goianos e 
goianas.

Como primeira-dama do Estado de 
Goiás, presidente de honra da Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete de Políticas So-
ciais, eu tive a oportunidade de me juntar 

todos os dias a pessoas incríveis que não 
desanimaram em nenhum instante fren-
te aos desafios que foram apresentados.

Em meio à pandemia e a tantos ris-
cos, nós fizemos a distribuição de 1 mi-
lhão de cestas básicas, criamos o Progra-
ma Mães de Goiás, que garante R$ 250 
por mês para proteger crianças de zero a 
seis anos e organizamos inúmeras ações 
de qualificação de capacitação profissio-
nal, oferecendo ainda o Crédito Social 
para quem deseja empreender.

Também apostamos na alfabetiza-
ção de adultos e fortalecemos o contato 
semanal com as primeiras-damas e ges-
tores sociais dos 246 municípios, por 
meio de nossos estudos e debates com 
técnicos da Assistência Social. O Esta-
do de Goiás também saiu na frente em 
relação ao tema Dignidade Menstrual 
ao aprovarmos uma lei que garante ab-
sorventes gratuitos a mulheres de baixa 
renda e em cumprimento de pena no sis-
tema prisional, bem como a adolescentes 
da rede estadual de ensino.

Nossa meta foi não deixar ninguém 
esquecido. Ninguém sem comida na 
mesa. Ninguém sem assistência mé-
dica. Ninguém sem atenção. Ninguém 

sendo apenas ninguém. Neste trabalho, 
tivemos a oportunidade de nos conectar, 
aprender e trocar experiências, indepen-
dente de ideologia ou cor partidária. E, 
ao final deste ano tão difícil, eu posso di-
zer que conseguimos prosperar, mesmo 
com todas as dificuldades encontradas.

O trabalho possibilitou o encontro 
de pessoas e, ao final, fizemos a diferen-
ça, pois fizemos juntos. Já perto de 2022 
é hora de dizer “muito obrigada” a todos 
que se somaram a este mutirão pela vida. 
Ninguém faz nada sozinho. Ninguém 
muda nada de forma isolada. Ninguém 
avança sem parcerias.

É por isso que os meus agradeci-
mentos são muitos e se estendem a cada 
um que fez com que as dificuldades fos-
sem enfrentadas e com que os benefícios 
chegassem a quem mais precisa, em 
cada canto do Estado. O trabalho não vai 
parar. Temos um processo de retomada, 
reconstrução e reparação pela frente, 
mas, sem tudo que foi feito em 2021, se-
ria muito difícil acreditar em 2022.

(Artigo publicado no jornal O 
Popular no dia 20/12/2021)
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em 2021, valor total de financiamentos aprovados 
cresceu 112,5% em relação ao ano passado

FCO Rural

Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado deferiu 1.012 cartas-consulta e 
R$ 993,8 milhões para financiamentos rurais este ano

Em sua última reunião do ano, 
na sexta-feira (17/12), a Câmara Deli-
berativa do Conselho de Desenvolvi-
mento do Estado (CD/CDE) aprovou 
52 cartas-consulta para a modalidade 
Rural do Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste (FCO Rural). O valor 
autorizado para financiamentos su-
perou R$ 59 milhões. Com o resul-
tado, o número de cartas-consulta 
deferidas para o FCO Rural este ano 
chegou a 1.012, totalizando R$ 993,8 
milhões para atividades agropecuá-
rias no Estado de Goiás. Em relação a 
2020, o crescimento foi de 119,5% no 
número de cartas-consulta aprovadas 
e de 112,5% do valor total destinado 
à contratação pelos produtores goia-
nos.

Em 2021, a maior parte dos re-
cursos, 90,2%, foi destinada a esta-
belecimentos de mini, pequeno, pe-
queno-médio portes. As atividades 
contempladas foram produção de 

grãos, bovinocultura de corte, avicul-
tura, suinocultura, bovinocultura de 
leite, cana-de-açúcar, laranja. Entre 
os itens financiados estiveram má-
quinas e implementos, matrizes, ben-
feitorias, equipamentos fotovoltaicos 
e de irrigação, pastagens, correção de 
solos, armazenamento e eletrificação.

O secretário de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tiago Mendon-
ça, participou da 371ª reunião da CD/
CDE. “Os dados mostram que cum-
primos a missão dada pelo governa-
dor de Goiás Ronaldo Caiado de fa-
zer os recursos do Fundo chegarem 
a quem mais precisa, que são os pe-
quenos produtores rurais”, declarou. 
Mendonça ressaltou ainda que os re-
cursos foram pulverizados: “Os pro-
jetos contemplados contribuem para 
geração de mais empregos no campo, 
temos estimativa é 2.071 empregos 
diretos”. Em 2021, o tíquete médio do 
FCO Rural foi de R$ 982 mil.

Última reunião do ano

Em sua última reunião do ano, 
na sexta-feira (17), a 371ª reunião da 
Câmara Deliberativa do Conselho de 
Desenvolvimento do Estado (CD/
CDE) terminou com saldo de 52 cartas 
aprovadas e um total de R$ 59 milhões 
em financiamentos autorizados. Esta-
belecimentos de pequeno e pequeno-
-médio portes ficaram com 78,4% dos 
recursos deferidos. A estimativa é que 
os projetos criem 95 empregos diretos 
em 36 municípios goianos nas seguin-
tes atividades: produção de grãos, bo-
vinocultura de corte e leite, avicultura, 
laranja, suinocultura e cana-de-açú-
car.

Saiba mais

O Fundo Constitucional do Cen-
tro-Oeste (FCO) foi criado pela Cons-
tituição Federal de 1988 e regulamen-
tado pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989. 
Seu objetivo é promover o desenvolvi-
mento econômico e social dos Estado 
de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul e do Distrito Federal, mediante 
programas de financiamento aos se-
tores produtivos. É dividido em duas 
modalidades, FCO Empresarial e FCO 
Rural, abastecidas com recursos pro-
venientes de alíquotas de 0,6% do 
Imposto de Renda (IR) e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), 
bem como dos retornos dos financia-
mentos. Podem pleitear recursos do 
FCO: produtores rurais e empresas, 
pessoas físicas e jurídicas, e coopera-
tivas de produção.

Os números citados acima não 
incluem projetos aprovados e finan-
ciamentos autorizados na Região Inte-
grada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno (Ride).

(Comunicação Setorial da Seapa - Governo de Goiás)
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Governo de Goiás entrega mais de 10 mil cestas básicas 
em assentamentos e acampamentos rurais

SOLIDARIEDADE

Alimentos foram distribuídos em cerca de 100 municípios goianos em última etapa do ano 
da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus. Iniciativa já entregou 38 mil cestas 
desde início da pandemia

A força-tarefa mobilizada pelo 
Governo de Goiás por meio da Cam-
panha de Combate à Propagação do 
Coronavírus finalizou mais uma eta-
pa de entregas com mais de 10 mil 
cestas básicas distribuídas em assen-
tamentos e acampamentos rurais do 
Estado. A iniciativa reúne integrantes 
de diversas pastas e órgãos a fim de 
garantir segurança alimentar à popu-
lação em situação de vulnerabilidade 
social e impactada pela pandemia.

Sob responsabilidade da Organi-
zação das Voluntárias de Goiás (OVG) 
e Gabinete de Políticas Sociais (OVG), 
a campanha é coordenada também 
pela Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) e Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), responsáveis 
pela distribuição dos alimentos nas 

áreas rurais. A população domiciliada 
no campo já recebeu desde o início da 
pandemia cerca de 38 mil cestas.

Equipes da Secretaria de Desen-
volvimento Social de Goiás (Seds), 
Corpo de Bombeiros Militar do Es-
tado de Goiás (CBM-GO) e Polícia 
Militar do Estado de Goiás (PM-GO) 
também auxiliam na logística de en-
tregas.

Já foram investidos mais de R$ 
70 milhões para atender famílias 
vulneráveis em todo o Estado. Desse 
valor, R$ 49 milhões foram destina-
dos para compra de 750 mil cestas 
básicas e R$ 28 milhões repassados 
diretamente aos municípios para in-
vestimentos na área de assistência 
social. “Todo esse esforço é para levar 
o alimento, casa por casa, a todos os 
lugares”, reforça o governador Ronal-
do Caiado.

Campo sem fome

O presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, destaca que a po-
pulação rural de baixa renda foi uma 
das classes mais afetadas pela crise 
sanitária. “O papel da Emater consis-
te na identificação destas famílias e 
no mapeamento dos assentamentos 
e acampamentos mais carentes”, ex-
plica. 

Ainda segundo ele, a missão foi 
confiada à Emater em decorrência da 
capilaridade da instituição, presente 
em todas as regiões do Estado, e da 
natureza do serviço de extensão rural. 
“A Emater é o braço do poder público 
que tem a atuação mais presente jun-
to à população rural de baixa renda e 
que conhece a realidade social desse 
grupo por conta das ações de apoio 
aos agricultores familiares”.
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O secretário de Estado de Agricul-
tura, Tiago Mendonça, também ressalta 
o compromisso da Gestão Estadual com 
a população goiana, especialmente com 
aqueles que mais precisam. “O governa-
dor Ronaldo Caiado e a primeira-da-
ma Gracinha Caiado determinaram 
para que todas as pastas se unissem 
em prol desse propósito e, conosco, não 
poderia ser diferente. Juntas, Seapa e 
Emater levaram alimentos até os as-
sentamentos e populações rurais mais 
distantes de todo o Estado”, enfatiza.

Amparo

“Quem tem fome tem pressa”, essa 
é a máxima defendida pela primeira-
-dama Gracinha Caiado durante toda 
a Campanha de Combate à Propagação 
do Coronavírus. A maioria dos agricul-
tores familiares, principalmente assen-
tados e acampados, teve suas atividades 

prejudicadas em razão da pandemia. 
Esses produtores acabaram perdendo 
a principal fonte de renda para o sus-
tento de suas famílias, entrando em um 
quadro preocupante de insegurança ali-
mentar.

Uma das beneficiadas, a agriculto-
ra familiar Marly de Fátima Caetano, 
do Projeto de Assentamento (PA) Água 
Fria, no município de Formosa, reve-
la que o Governo de Goiás não deixou 
a comunidade desamparada durante 
a crise. “Agradeço a primeira-dama, 
Dona Gracinha, por estas cestas. São 
sempre bem-vindas, em todo tempo 
que ela manda. Agradeço também, de 
todo o coração, a polícia e o pessoal 
da Emater, que estão sempre acompa-
nhando”.

Os impactos sobre a população ru-
ral decorre do fato de grande parte dos 
excedentes produzidos ser comerciali-
zada em feiras ou para merenda escolar, 

restaurantes e outros segmentos que 
suspenderam suas atividades durante o 
período mais crítico da pandemia. Além 
disso, muitas dessas famílias estão invi-
síveis no sistema de proteção social do 
Governo Federal, ou seja, não estão no 
Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) e não puderam ser contem-
pladas com o auxílio emergencial.

Apesar do crescente reaquecimento 
econômico, o Governo Estadual tem se 
empenhado em investir em programas 
sociais e já aplicou mais de R$ 1,1 bilhão 
em benefícios para a parcela material-
mente mais fragilizada. “Não existem 
fórmulas mágicas. A vulnerabilidade 
social é multidimensional e a realida-
de das famílias que mais precisam é 
complexa. Por isso, o Governo de Goiás 
trabalha para fazer a mudança real na 
vida das pessoas”, salientou Gracinha 
Caiado em evento do programa Goiás 
Social.

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)
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Emater realiza Feira da Agricultura Familiar 
na Alego Ativa em Hidrolândia

MUTIRÃO

Instituição mobilizou 11 produtores rurais, que expuseram e comercializaram seus produtos. 
Edição levou 69 frentes de serviços e realizou mais de 7 mil atendimentos

Em sua última edição do ano, a 
Alego Ativa, programa itinerante da 
Assembleia Legislativa de Goiás, levou 
no sábado (18) atendimento para a po-
pulação do município de Hidrolândia, 
na Região Metropolitana de Goiânia. A 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuá-
ria (Emater) esteve mais uma vez pre-
sente, ao lado de outras 38 instituições 
públicas e privadas.

Sucesso na edição anterior, a Fei-
ra da Agricultura Familiar também foi 
promovida pela Emater, que mobilizou 
desta vez 11 produtores rurais assistidos 
pela entidade. Profissionais da Agência 
estruturaram e coordenaram o espaço 
em que os agricultores puderam expor e 
comercializar seus produtos, como fru-
tas, verduras, bolos, roscas e artesanato.

Como Hidrolândia é conhecida 
por ser a capital da jabuticaba, a feira 

levou também produtos derivados do 
fruto. Agricultores do município, que 
recebem orientação da Emater quanto 
ao processamento dos alimentos, pa-
dronização e qualidade dos produtos, 
comercializaram geleias, molhos, do-
ces e até bebidas fabricadas a partir da 
jabuticaba.

Durante o evento, o presidente 
da Emater, Pedro Leonardo Rezende, 
entregou aos produtores rurais da fei-
ra um certificado emitido pela Alego. 
Além disso, o estande da Agência con-
tou com plantão técnico e tira-dúvidas 
junto aos técnicos extensionistas, para 
esclarecimentos quanto a documen-
tações, como a Declaração de Aptidão 
(DAP) ao Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), políticas públicas de incenti-
vo e inclusão produtiva e de que manei-
ra receber assistência técnica.

Alego Ativa

Hidrolândia sediou a 12ª edição do 
Alego Ativa, programa itinerante que ob-
jetiva percorrer municípios goianos para 
levar serviços de forma gratuita e sim-
plificada 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.

Esta edição levou 69 frentes de traba-
lho, de forma gratuita e simplificada, sen-
do serviços jurídicos, de saúde e de capa-
citação profissional, entre outros. Foram 
realizados 5.633 serviços, distribuídos 
mil brinquedos e 786 atividades de recre-
ação para crianças que compareceram ao 
evento, totalizando 7.419 atendimentos.

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)
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Divulgado resultado do índice de preços 
da cesta de derivados lácteos de dezembro

CÂMARA TÉCNICA

Média ponderada da cesta, que leva em conta variações de preços para cinco derivados pro-
duzidos pelas indústrias de laticínios em Goiás, foi de 1,05% na comparação com resultado 
do mês anterior

A Câmara Técnica e de Conciliação 
da Cadeia Láctea de Goiás divulgou 
nesta quarta-feira, 22 de dezembro, 
o boletim de mercado do setor lácteo 

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

goiano. O índice da cesta 
de derivados lácteos teve 
variação total ponderada de 
1,05%, no mês de referência 
de dezembro. A indústria 
de laticínios do estado de 
Goiás observou uma alta no 
preço médio da sua cesta de 
derivados lácteos, compa-
rado com o mês anterior. 
Os aumentos foram obser-
vados nos preços médios do 
creme de leite (+4,35%), do leite con-
densado (+2,36%), do queijo muçarela 
(+1,27%) e do leite em pó (+0,27%). Do 
outro lado, o preço médio do leite UHT 
caiu 0,33%.

Índice

O índice divulgado no Boletim 

de Mercado do Setor Lácteo Goiano 
surgiu a partir da iniciativa do Gover-
no de Goiás, por meio da Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e do Institu-

to Mauro Borges (IMB), em parceria 
com a Federação da Agricultura e Pe-
cuária de Goiás (Faeg) e o Sindicato 
das Indústrias de Laticínios no Esta-

do de Goiás (Sindileite). É 
calculado a partir da va-
riação dos preços de uma 
cesta de produtos lácteos 
que representa o mix mé-
dio de derivados produ-
zidos pelos laticínios no 
Estado de Goiás.

Na cesta avaliada são 
considerados cinco pro-
dutos: leite UHT integral, 
leite em pó integral, quei-

jo muçarela de barra, leite condensa-
do e creme de leite à granel. O cál-
culo leva em consideração os preços 
recebidos pela indústria no mercado 
atacadista.
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A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) iniciou, neste 
mês, a distribuição de mudas clones 
de limão siciliano para agricultores 
familiares de Anápolis. Desenvolvidas 
na Estação Experimental da Emater 
no município pelo pesquisador e en-
genheiro agrônomo Toshio Ogata, as 
mudas serão avaliadas por cinco pro-
dutores de citros da região.

A estação, que já contava com ex-
perimentos com outras frutas cítricas, 
como laranja e mexerica, também con-
duzidos por Toshio, executa estudos 
com o objetivo de chegar a variedades 
que produzam mais e com maior qua-
lidade, avaliando também as possibili-
dades mais rentáveis para o mercado.

Segundo Marcos Coelho, gerente 
da Estação Experimental, dos vários 
clones das mudas de limão siciliano, 
foram selecionados por Toshio três 
que apresentam perspectiva de se tor-
narem material comercial. 

“Nós estamos disponibilizando 
essas mudas para uma primeira ava-
liação em campo pelos produtores, 

porque às vezes o padrão que a pes-
quisa tem é diferente do que o pro-
dutor tem”, explica Marcos. Ele conta 
ainda que é a primeira vez que a equi-
pe consegue chegar a um material tão 
semelhante ao limão siciliano impor-
tado e com características de comércio 
interessantes. 

As fases de produção e avaliação 
em campo estão acontecendo nas uni-
dades de extensão de Anápolis junto 
aos agricultores. De acordo com Ál-
varo Gonçalo Rodrigues, engenheiro 
agrônomo da Emater que organizou a 
distribuição das mudas, alguns crité-
rios foram estabelecidos para a esco-
lha dos produtores que as receberam, 
como apresentar experiência com pro-
dução e manejo de citros. Além dis-
so, orientações sobre o plantio foram 
enviadas por Toshio, como tamanho 
adequado das covas e adubação. 

Sérgio Mendes, produtor de goia-
ba, abacate e limão, foi um dos agri-
cultores selecionados para avaliar as 
mudas clones. “Tentei produzir mexe-
rica, não deu certo. Mas no limão eu 
obtive muito sucesso. Tenho muitas 

safras boas de limão taiti”, conta o 
produtor.  “A adubação correta, irri-
gação, ficar atento às formigas, tudo 
isso é fundamental para uma boa for-
mação das mudas”, conclui.

Produção em Goiás

Segundo dados da Radiografia do 
Agro de 2021, publicação da Secreta-
ria de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Seapa), Goiás 
é o 15º maior produtor de limão do 
país, são 13 municípios e 171 estabe-
lecimentos rurais produtores da fru-
ta. Em 2020, foram comercializados 
pelas

Centrais de Abastecimento de 
Goiás (Ceasa) 20,5 mil toneladas de 
limão, movimentando R$ 60,2 mi-
lhões. Inhumas, Anápolis e Abadia de 
Goiás estão entre os maiores produ-
tores do Estado, ocupando o topo da 
lista.

De acordo com Toshio Ogata, a 
produção de limão siciliano em Goi-
ás ainda é muito baixa, por isso, a 
maioria do limão dessa variedade co-
mercializado no Estado é importada. 
“O limão que é produzido no Brasil 
é um limão siciliano de aspecto mui-
to feio. A casca é grossa e a dona de 
casa normalmente gosta daquele que 
é comprido, não muito grande, ama-
relinho, que tenha bastante suco e 
casca fina”, explica. 

Dados da Análise Conjuntural da 
Ceasa mostram que, no ano passado, 
foram comercializadas mais de duas 
mil toneladas de limão siciliano em 
Goiás. Desse total, apenas 1,2 tonela-
das foram produção goiana. Segundo 
Toshio, ainda é cedo para fazer um 
prognóstico sobre a produção dessa 
variedade no Estado, mas a expecta-
tiva é que o consumo aumente e, com 
isso, a produção também.

Emater testa mudas clones de limão siciliano 
em propriedades rurais de Anápolis

PESQUISA

Pesquisa conseguiu pela primeira vez obter materiais mais semelhantes ao limão siciliano impor-
tado. Com grande diferença de preço no mercado, variedade pode trazer maior ganho econômico 

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)
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Natal do Bem conclui entrega 
de meio milhão de brinquedos

FAZEr O BEM

Distribuição faz parte da programação do Natal do Bem, da OVG, e visa garantir direito de brincar 
e Natal com mais dignidade e alegria para famílias em situação de vulnerabilidade social

O Governo de Goiás, por meio da 
Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e do Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), concluiu nesta semana, às 
vésperas do Natal, a entrega de meio 
milhão de brinquedos. Ao longo do mês 
de dezembro, crianças em situação de 
vulnerabilidade social de todo o Estado 
receberam carrinhos, bonecas, bolas de 
futebol e vôlei. A iniciativa integra a pro-
gramação do Natal do Bem, da OVG, e 
visa garantir o direito de brincar e um 
Natal com mais dignidade e alegria para 
as famílias em situação de vulnerabilida-
de social.

Os donativos foram retirados pelas 
equipes municipais desde os primeiros 
dias do mês na sede da Indústria Quími-
ca do Estado de Goiás (Iquego), na ca-
pital. O cronograma de retirada seguiu 
a programação das festividades de fim 
de ano de cada município. A entrega dos 
primeiros brinquedos ocorreu em Goiâ-

nia durante evento no Ginásio Goiânia 
Arena, no dia 5 de dezembro. Na oca-
sião, cerca de 10 mil crianças deixaram o 
local com o presente de Natal garantido.

“Estamos percorrendo todo o Esta-
do até o dia 24 de dezembro nos eventos 
de Natal dos municípios, em uma ver-
dadeira corrente do bem. Levar donati-
vos a quem mais precisa é uma missão 
assumida por nós, mas com certeza de 
forma especial no Natal. É trabalhando 
dessa maneira que nós queremos me-
lhorar a vida das crianças”, destaca o 
governador Ronaldo Caiado.

Na avaliação da coordenadora do 
Gabinete de Políticas Sociais e presi-
dente de honra da OVG, primeira-dama 
Gracinha Caiado, a distribuição de brin-
quedos da edição de 2021 do Natal do 
Bem foi um verdadeiro sucesso e encerra 
o ano com chave de ouro. A primeira-da-
ma ainda faz questão de destacar a par-
ceria com os municípios em mais uma 

ação do Governo de Goiás na área social. 
“Trabalhar sempre em parceria com 
os municípios é uma marca do gover-
nador Ronaldo Caiado. E nesta edição 
mais que especial do Natal do Bem, o 
Estado mais uma vez trabalha de mãos 
dadas com as prefeituras, alcançando 
as famílias que mais precisam em cada 
canto de Goiás”, comemora.

Mesmo com o fim da distribuição 
de brinquedos, o Natal do Bem da OVG 
segue com programação na capital, que 
esse ano conta com novo endereço, no 
Centro Cultural Oscar Niemeyer, um dos 
principais cartões postais de Goiânia. 
Desde o dia 6 de dezembro, milhares de 
goianos já passaram pelo local e se en-
cantaram com os espetáculos gratuitos 
de dança e música, além de se diverti-
rem em espaços interativos em meio às 
luzes de fim de ano com a presença do 
Papai Noel. O espaço fica aberto das 18h 
às 23h, todos os dias, até 2 de janeiro.

(Fonte: Gabinete de Políticas Sociais (GPS) - Governo de Goiás)
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Emater realiza formação sobre crédito 
rural para técnicos recém contratados

CAPACITAÇÃO

Curso teve como finalidade incentivar produção rural em Goiás ao capacitar profissionais para 
que possam apresentar opções de linhas de crédito disponíveis para agricultores familiares

O Governo de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuá-
ria (Emater), realizou entre os meses de 
julho e dezembro, o Curso de Crédito 
Rural. A formação foi direcionada à 55 
técnicos contratados recentemente pela 
instituição.

Ministrado pela Gerência de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural (Ater), 
o curso contou com o apoio da Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) 
e também com a parceira do Banco do 
Brasil. Durante os quatro meses, a for-
mação foi dividida em 15 diferentes mó-
dulos de aprendizado.

Os conteúdos abordados foram, so-
bretudo, relacionados ao atendimento 
aos produtores rurais de Goiás. Os téc-
nicos receberam todas as informações 
básicas acerca de temas como a Decla-
ração de Aptidão (DAP) ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf), linhas de crédi-
to rural e legislação ambiental.

Segundo a extensionista da Emater 
Clizeide Rezende Oliveira, uma das res-
ponsáveis pela formação dos técnicos, 
o aprendizado adquirido por eles irá 
viabilizar o acesso a linhas de financia-
mento por parte dos agricultores fami-
liares, possibilitando que impulsionem 
a produtividade de seus negócios.

“O crédito rural aliado à assistên-
cia técnica e extensão rural, quando 
utilizado de forma correta e sustentá-
vel, permite o aumento da produtivida-
de, sempre orientado na preservação 
do meio ambiente, esperando como re-
sultado o aumento da renda e a melhor 
qualidade de vida das famílias rurais, 
promovendo assim o desenvolvimento 
rural sustentável”, explica.

A técnica Giselle Batista, que atua 
em Itapirapuã, foi uma das partici-

pantes do curso. Ela ressalta o valor do 
aprendizado recebido por meio da ini-
ciativa. “As informações repassadas são 
de grande relevância para que eu pos-
sa ofertar um serviço de qualidade aos 
produtores do meu município”, relata.

A cerimônia de encerramento do 
curso contou com a participação do ge-
rente de Ater, Luiz César Gandolfi, e da 
analista de Desenvolvimeno Rural, Ju-
liane de Sousa. Também esteve presen-
te no encerramento o diretor de Ater, 
Antelmo Teixeira Alves, que menciona 
a importância das formações fornecidas 
aos técnicos.

“O treinamento é o instrumento 
que usamos para levar conhecimen-
to aos nossos especialistas para que o 
trabalho de campo seja realizado. O 
técnico tem que estar capacitado para 
atender a demanda do nosso cliente, 
que é o produtor da agricultura fami-
liar”, conclui. 

(Fonte: Gabinete de Políticas Sociais (GPS) - Governo de Goiás)
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NOTAS

Alô, estudante! Que tal fazer um intercâmbio de três 
semanas nos Estados Unidos e ainda contribuir 
com soluções criativas e inovadoras para os desa-
fios do mundo atual? Esse é o propósito do programa 
Jovens Embaixadores, uma iniciativa do Consulado Ame-
ricano no Brasil destinada a alunos do Ensino Médio da 
rede pública. Alguns dos requisitos são: 
• ser aluno da rede pública e cursar a 2ª ou 3ª série do 
Ensino Médio no próximo ano (2022); 
• ter excelente desempenho escolar; 
• estar engajado em atividades de responsabilidade social/
voluntariado; 
• ter proficiência escrita e oral em Língua Inglesa; e jamais 
ter viajado para os EUA. 

Nossas ações são voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida dos 

goianos, principalmente para os 
que estão em vulnerabilidade socio-

econômica. A partir de agora, 
as inscrições para o programa 

Pra Ter Onde Morar- Aluguel 
Social serão permanentes e os 
pedidos serão analisados por 
ordem cronológica. Até final de 
dezembro, nossa meta é alcançar 3 
mil pessoas de Goiânia e Aparecida 
de Goiânia. Faça sua inscrição pelo 

site www.agehab.go.gov.br.

O programa Água Social ga-
rante subsídio de até 80% na 
fatura de água a goianos em 
situação de vulnerabilidade 
social, inscritos no CadÚnico. 
Mais de 128 mil famílias 
serão beneficiadas com o 
Programa Goiano de Sa-
neamento Social, seis vezes 
mais o número de famílias já 
contempladas na categoria so-
cial da Saneago. É a mão forte 
do Estado estendida a quem 
mais precisa, garantindo digni-
dade a todos.
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