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ARTIGO

Novo olhar aos
pequenos negócios
Ao traçar o cenário dos pequenos
negócios é constatado o forte impacto da pandemia do coronavírus sobre
o empreendedorismo, comprovado
por pesquisas regulares do Sebrae,
compiladas pelo nosso Observatório. Estamos falando de um universo
que congrega, no Brasil, 20 milhões
de pequenos negócios, sendo 664 mil
em Goiás (212 mil em Goiânia).
Nesse momento de crise, fica
evidenciada a necessidade de somar
esforços para garantir e proteger a
manutenção das micro e pequenas
empresas, que representam 99% de
todas as empresas brasileiras, geram quase 30% das nossas riquezas
e são responsáveis por grande parte
do estoque de empregos formais. A
retomada da economia, superando
os desafios da pandemia da Covid-19,
passa pelo empreendedorismo.
Segundo pesquisa realizada pelo
Sebrae, no 3º trimestre de 2021,
85% das empresas estão operando
(o maior índice de funcionamento
de 2021), sendo que 26% da mesma
forma que antes da crise, 59% estão

funcionando com mudanças por causa da crise, 9% interromperam temporariamente e 6% decidiram fechar
a empresa de vez.
Nos setores que estão funcionando da mesma forma que antes da crise: oficinas e peças de auto (40%), indústria-outros (37%) e saúde (36%).
Os que funcionam com mudanças:
academias e atividades físicas (73%),
educação (71%) e beleza (70%). Já os
que interromperam temporariamente: economia criativa (31%), artesanato (23%) e turismo (21%).
Já os dados do Caged apontam
que 83% dos empregos de Goiás, gerados em 2021, foram pelos pequenos negócios, maior que o porcentual nacional que é de 79%. As MPEs
geraram 88.477 empregos formais,
de janeiro a outubro de 2021. Isso
representa 55% da massa salarial do
Estado, sendo que 61% da força de
trabalho estão nos pequenos negócios e geram 35,5% do PIB estadual
(FGV Projetos).
Ação importante é estimular e incentivar os consumidores a priorizar
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as suas compras nos pequenos negócios de sua rua, bairro e cidade.
Outra questão relevante é pensar
produtos, serviços e atender grupos
antes “invisíveis”. O que implica expandir os horizontes para pautas sociais e raciais. Isso revela uma capacidade de abertura para implementar
novas soluções focadas em atender o
público de forma mais ampla e inclusiva.
Precisamos avançar e retomar o
quanto antes a nossa capacidade de
desenvolvimento, atacando questões
centrais como o desemprego, a fome
e a desigualdade social.
O Sebrae tem se empenhado ao
máximo em demonstrar um novo
olhar ao potencial dos pequenos negócios como forma segura de contribuir para superar esse momento de
desafios e retomar ao crescimento
econômico que o País e o Estado tanto necessitam.
(Artigo publicado no jornal O
Popular no dia 02/01/2022)
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CAPACITAÇÃO

Processamento de jabuticaba se torna alternativa
para aumentar renda de produtores de Hidrolândia
Ação realizada pela Emater visou fortalecer cadeia produtiva de jabuticaba e turismo rural na região

O Governo de Goiás, por meio
da Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), realizou no
mês de dezembro, no município de
Hidrolândia, o Curso de Processamento de Jabuticaba.
A ação, que faz parte do projeto
Fortalecimento da Cadeia Produtiva
de Jabuticaba do Município de Hidrolândia, teve sua realização voltada para a colheita, pós-colheita e
agregação de valor da fruta. Durante a formação, foram apresentadas
técnicas ligadas às boas práticas de
manipulação e processamento de
alimentos doces e salgados, feitos a
partir da jabuticaba.
Segundo a organizadora da iniciativa, a engenheira agrônoma da
Emater, Tais Ferreira de Almeida,
os participantes, além do preparo,
foram capacitados em relação à determinação de custo, estimativa de

preço e uso de embalagens. “O curso
buscou envolver os produtores de
Hidrolândia e região para fornecer
conhecimento para que eles possam
agregar valor a suas produções”,
ressalta.
A iniciativa contou com o apoio
da Prefeitura de Hidrolândia por
meio das secretarias de Turismo e de
Assistência Social. Além da prefeitura, a ação contou com o suporte do
Instituto Federal Goiano (IFGoiano)
da cidade, por meio da participação
do professor Bruno Martins, que
atuou como instrutor, juntamente
com a extensionista social da Emater, Alenir Batista.
O local selecionado para a realização do curso foi o distrito de Nova
Fatima. Segundo Alenir, a escolha se
deve ao fato de que grande parte da
produção goiana de jabuticaba está
concentrada na região.
Ainda de acordo com Alenir, o

(Comunicação Setorial da Emater - Governo de Goiás)

curso foi muito importante por atender a demanda dos produtores da região. “O município de Hidrolândia
recebe milhares de turistas em busca dos produtos derivados da jabuticaba. Com a demanda, nós conseguimos realizar a capacitação das
famílias para aproveitar da melhor
maneira a jabuticaba. Com isso nós
conseguimos aumentar a procura
pela fruta e consequentemente a
renda dessas famílias”, conclui.
Uma das participantes da formação foi a aposentada Eva Dias Mota
da Silva, que ressalta a importância
de ações como essa, principalmente para o futuro. “Foi maravilhoso
participar do curso, tivemos professores maravilhosos. Essa ação
me deu uma oportunidade incrível
de aprender novas técnicas com a
jabuticaba. Pretendo usar todos os
produtos que aprendi a fazer como
uma renda a mais”, relata.
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paa estadual

Governo de Goiás publica novo edital
do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual

Agricultores familiares e demais beneficiários têm até 27 de janeiro de 2022 para se cadastrarem no
Programa de Aquisição de Alimentos do Estado, que prevê R$ 24 milhões em investimentos para
beneficiar 250 mil pessoas

O Governo de Goiás, por meio da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), divulgou o Edital de Chamamento Público nº
01/2021 para cadastramento de agricultores familiares e demais beneficiários
no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar do Estado
de Goiás (PAA Goiás). A partir de agora, os interessados têm 30 dias para
apresentar documentação e cadastrar
suas propostas nos escritórios locais da
Agência Goiana de Assistência Técnica,
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). A relação de documentos
necessários está disponível no site da
Seapa: www.agricultura.go.gov.br/programas-e-projetos/paa.
Os técnicos da Emater intermediarão o processo de cadastramento junto
ao Governo de Goiás, conforme as regras do edital. Um dos requisitos para
participação no programa é a apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e/ou do Cadastro Nacional

da Agricultura Familiar (CAF). Aqueles
que se enquadrarem nas regras poderão
fornecer gêneros alimentícios para o Estado. As aquisições serão feitas na modalidade Compra com Doação Simultânea, com recursos oriundos do Fundo
de Proteção Social do Estado de Goiás
(Protege). Os alimentos serão entregues
diretamente a entidades cadastradas
nos municípios goianos, e as entidades
distribuirão os alimentos para famílias
carentes.
Cada agricultor(a) cadastrado(a)
terá um limite de R$ 8.400 para fornecimento de gêneros alimentícios ao
Estado. O prazo máximo para entrega
do volume contratado é de 12 meses.
A relação completa de produtos hortifrutigranjeiros aceitos tem 140 itens
e também está disponível no edital do
PAA Goiás. “Esta é uma grande ação do
Governo de Goiás para dar segurança
alimentar à população mais vulnerável
e ao mesmo tempo incentivar a agricultura familiar, gerando renda e emprego

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

no campo”, diz o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago
Mendonça. “Nossa previsão é investir
R$ 24 milhões no programa em 2022 e
atingir 250 mil pessoas nos 246 municípios goianos”, acrescenta.
Trabalho conjunto
O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar do Estado de Goiás (PAA Goiás) integra o Goiás
Social, ação lançada pelo governador
Ronaldo Caiado para o enfrentamento
às desproteções sociais nos municípios.
Além da Seapa e da Emater, o programa
tem a participação do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e da Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG). A Secretaria de Estado da Retomada e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
(Seds) são parceiras da iniciativa, que é
regida pela Lei Estadual nº 19.767/2017
e regulamentada pelo Decreto Estadual
nº 9.987/2021.
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investimento

Emater e GoiásFomento formalizam primeiro
contrato do programa Produtor Empreendedor
Linha de crédito apresenta baixo custo e é voltada para empreendimentos de pequenos produtores
rurais

A Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), em parceria
com a Agência de Fomento de Goiás
(GoiásFomento), formalizou, no mês
de dezembro, o primeiro contrato da
linha de crédito Produtor Empreendedor – Crédito Rural.
Orlandi Ribeiro, do município de
Iporá, é o primeiro beneficiado pelo
empréstimo, com um contrato de R$
49.800,00 para a aquisição de matrizes leiteiras. “Fiquei feliz com o meu
financiamento, que vou usar na compra de vacas de leite. Acredito que as
coisas vão melhorar com essas pro-

postas”, conta Orlandi.
Segundo Petherson Santana, gerente de Agronegócio da GoiásFomento, existem quatro novas propostas
que já estão em análise final. Ele explica ainda que os recursos são possíveis
para quem quer começar ou dar continuidade em uma variedade de mais de
50 ramos de atividades rurais. Além
disso, fomenta tudo que possa ser produzido no campo para a comercialização na cidade.
“A gente precisou entender que
não é mais pequeno produtor, é produtor empreendedor. A riqueza que é
gerada pela agricultura familiar no

mundo, é uma riqueza muito grande.
Então a GoiásFomento deu as mãos
para a Emater para construir algo
que resultasse no contrato que chegasse ao produtor”, conta Petherson.
Para o presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende, a expectativa é
que sejam formalizados cada vez mais
contratos. “O crédito rural é um dos
pilares do desenvolvimento rural e é
papel do poder público propor formas
de viabilizar o acesso a essas políticas
públicas, que são extremamente importantes para que o produtor rural
possa se desenvolver na sua atividade
e na sua vocação produtiva”.
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Formalização do primeiro contrato na sede da Emater, em Goiânia. Na imagem, aparecem
Petherson Santana, gerente da GoiásFomento, Maria José Del Peloso, diretora de Gestão
Integrada da Emater, Luiz Cezar Gandolfi, gerente de Assistência Técnica da Emater, e
Taynara Borges, chefe de Comunicação Setorial da Emater

A linha de crédito Produtor Empreendedor – Crédito Rural foi lançada em
fevereiro de 2020 pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Seapa) e da Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC), juntamente
com Emater e GoiásFomento.
Com a finalidade de oferecer melhores oportunidades de desenvolvimento, encorajando o empreendedorismo e fomentando novos negócios no
campo, a linha disponibiliza três moda-

lidades de crédito, com taxas de juros
mensais que vão de 0% a 0,5%, prazo
de até 12 meses de carência e até 60
meses para pagar, e crédito de até R$
50 mil. O financiamento pode chegar a
100% do investimento, com até 20% de
custeio associado. Para a liberação do
recurso, podem ser exigidos garantia
real, avalista, aval ou seguro.
Para ter acesso ao crédito, o produtor deve procurar a unidade da Emater
do seu município portanto sua Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP),

CPF, documentos de identidade e de
propriedade do imóvel, comprovante
de residência e relatório de rendimento
bruto dos últimos 12 meses da atividade rural e não rural. Caso seja necessário, a Emater irá elaborar projetos de
acordo com as necessidades do produtor. Após trâmite interno, o crédito é
liberado pela GoiásFomento.

(Comunicação Setorial da
Emater – Governo de Goiás)
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FORÇA-TAREFA

OVG leva novos benefícios sociais

a municípios afetados pelas chuvas
Caiado entrega cestas básicas a comunidades quilombolas do distrito de Vazante, em Divinópolis
de Goiás: “Minha grande obra de governo não é construir prédios, é cuidar das pessoas para que
possam viver com dignidade”
licóptero para socorrer essas pessoas.
Nosso trabalho não para, continuamos
com o posto de comando em Teresina e
faremos chegar donativos a todos que
necessitarem”, diz a presidente de honra da OVG e coordenadora do GPS, primeira-dama Gracinha Caiado.
Combate à fome

O Governo do Estado, por meio da
Organização das Voluntárias de Goiás
(OVG), Gabinete de Políticas Sociais
(GPS), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Seapa), Emater e Corpo de Bombeiros,
enviará, neste sábado (8/1), uma nova
remessa de donativos aos municípios
afetados pelas fortes chuvas, no Nordeste do Estado. Ao todo, mais de dois mil
benefícios, sendo 200 filtros de barro
para água e dois mil pacotes do Mix do
Bem, que rende até 10 refeições cada,
serão entregues a famílias que vivem na
região. Desde a última semana, quatro
mil donativos foram destinados às famílias, muitas ilhadas pela água em comunidades quilombolas.
“Costumo dizer que o governo tem
que ser humanitário. Todo gestor tem
que ter amor ao próximo, coragem
para tomar decisões e proteger a vida
das pessoas”, pontuou o governador

Ronaldo Caiado. “Minha grande obra
de governo não é construir prédios, é
cuidar das pessoas, dar qualidade de
vida para que possam viver com dignidade, saúde, educação e emprego”,
enfatizou.
Montada em Teresina de Goiás, a
490 quilômetros de Goiânia, a base da
força tarefa é responsável por receber e
distribuir os donativos em toda a região.
Na última semana de 2021, o posto foi
responsável pelo atendimento direto a
400 famílias quilombolas que vivem nas
comunidades do Vão das Almas, Vão do
Moleque e do Rio Bonito, no município
de Cavalcante, que estavam isoladas.
“Eu tenho um carinho enorme pelas comunidades quilombolas e não
poderíamos jamais deixar todas essas
famílias desamparadas. Quando soubemos que muitas delas estavam desabrigadas e desalojadas, o governador
mobilizou a ajuda de imediato. Organizamos carros traçados, barcos e até he-

Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)

As 1,8 mil cestas básicas destinadas
pelo Governo de Goiás às famílias das cidades de Teresina de Goiás, Cavalcante,
Niquelândia, Mutunópolis, Alto Paraíso
e Formoso fazem parte da Campanha de
Combate à Propagação do Coronavírus.
Lançada em março de 2020, a ação já
alcançou a marca de mais de 1 milhão
de kits de alimentos de distribuídos. As
doações beneficiaram famílias dos 246
municípios goianos, inclusive aquelas
que vivem em assentamentos rurais e
comunidades quilombolas.
O Mix do Bem, que será distribuído
entre as famílias do Nordeste goiano a
partir deste sábado (08/01), faz parte do
Programa NutreBem, da OVG e do GPS,
e é um alimento nutritivo que contribui
para ampliar a segurança alimentar das
famílias em situação de vulnerabilidade
social no Estado. O produto inclui arroz,
proteína de soja, cenoura, tomate, alho
e cebola desidratados e não contém gorduras trans, gorduras saturadas ou lactose. O alimento é de preparo rápido e
rende até 10 porções nutricionais.
“Estamos garantindo o padrão nutricional, com a reposição de minerais,
de nutrientes necessários para manter
a pessoa alimentada durante o seu dia”,
declarou o governador Ronaldo Caiado.
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crédito rural

Em parceria com Sicredi, Emater leva formação

para comunidade de Aragarças
Curso faz parte do Programa Crescer, desenvolvido pelo Sicredi, que apresenta sistema de
cooperativismo da instituição e linhas de crédito voltadas para o produtor rural

A Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), em parceria
com o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), realizou no mês de
dezembro a formação do Programa
Crescer, de cooperativismo e crédito
rural, na comunidade Marta Rocha,
em Aragarças, município na região
Sudoeste do Estado.
A formação, conduzida pelo gerente da agência do Sicredi Aragarças, Diego Oliveira Rezende, foi a
primeira a acontecer no meio rural e
contou com de 15 participantes. Segundo Juliano Cavalcante, engenheiro agrônomo da Emater, que coorde-

nou as visitas nas comunidades da
região, as formações continuarão no
próximo ano.
Juliano conta que sempre houve uma demanda dos produtores da
microrregião de Aragarças por uma
agência que atendesse e desse suporte aos pequenos agricultores. Com a
abertura de novos escritórios do Sicredi no município, surgiu a parceria
entre a instituição e a Emater.
O curso apresentou a origem do
cooperativismo e sua evolução até o
modelo atual, com uma abordagem
direcionada ao ramo do crédito, apresentando as linhas de Crédito Rural
disponíveis e produtos e serviços di-

(Comunicação Setorial da Emater – Governo de Goiás)

recionados à população do campo.
“É importante ressaltar que o
Sicredi promove o desenvolvimento
das regiões atendidas, apoiando as
atividades urbanas e rurais, propiciando a geração de valor e o bem-estar da comunidade”, destaca o gerente Diego Oliveira Rezende.
Para o grupo da comunidade
Marta Rocha, o curso trouxe esclarecimentos sobre o assunto. “Foi muito
boa a formação e nós pretendemos
organizar outras”, conta Walter Nogueira Barros Sousa, presidente da
Associação Marta Rocha, que participou das articulações para levar o treinamento até a comunidade.
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levantamento

Primeiro Agro em Dados de 2022
chega com visual renovado e destaca
crescimento das exportações goianas

Com novo projeto gráfico, boletim de janeiro traz análises e informações sobre o desempenho da
agropecuária no ano passado e estimativas para o novo ano

As exportações de carnes (bovina,
suína e de frango) e do complexo soja
estão entre os principais destaques da
primeira edição do Agro em Dados em
2022. O boletim de janeiro chega com
novo projeto gráfico e mais informações.
Além das vendas externas dos principais
produtos da agropecuária goiana, a publicação traz análises de cenário e números sobre safra, abates e Valor Bruto de
Produção (VBP). O Agro em Dados está
disponível na íntegra no site da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa).
O boletim mostra que, de janeiro a
novembro de 2021, as exportações goianas de soja atingiram US$ 4,1 bilhões, o
que significou um aumento de 24,4% em
relação ao mesmo período de 2020. Em
11 meses, o Estado respondeu por 8,8%
das exportações brasileiras da oleaginosa, ficando na quarta posição nacional
entre os Estados e o Distrito Federal. O
principal comprador da soja goiana foi
a China (61,7%), seguida por Tailândia
(5,9%) e Holanda (3,7%). Os produ-

tos mais vendidos foram soja em grãos
(74,8%), farelo de soja (19,4%) e óleo de
soja (5,8%).
As vendas externas de proteínas
animais também registraram altas importantes em 2021. No acumulado de
janeiro a novembro, a comercialização
de carne bovina goiana para outros países cresceu 13,7%, na comparação com
o mesmo período do ano passado. Chegou a US$ 1,2 bilhão. Com o resultado,
Goiás ocupou a terceira posição entre as
unidades federativas que mais exportam
o item (14,8% do total nacional). O Estado foi ainda o quarto maior exportador
de carne de frango (US$ 366,6 milhões,
+18,8% em relação ao ano passado) e o
sétimo de carne suína (US$ 16,2 milhões,
+6,8%).
Além dos números de 2020/2021, o
Agro em Dados de janeiro traz estimativas para safras de milho, soja e cana no
ciclo 2021/2022. No caso do milho, a
projeção é de aumento da produção em
52,0% em relação ao ciclo anterior. A
produção de soja deve crescer 3,6%. Ape-

(Comunicação Setorial da Seapa – Governo de Goiás)

nas a produção de cana-de-açúcar registra expectativa de recuo (-3,1%), devido a
problemas climáticos e retração da área
plantada (-1,5%).
“Esta nova edição do Agro em Dados mostra que o agronegócio goiano
se superou em 2021, colhendo bons resultados nos principais indicadores do
setor. A expectativa é fechar 2021 com
um VBP da Agropecuária de 92,8 bilhões, na sexta posição entre os Estados
e o Distrito Federal, com crescimento
de 15,2% em relação a 2020”, afirma
o secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tiago Mendonça. “As
perspectivas para 2022 são melhores
ainda. Até o momento as principais regiões produtoras estão com bom volume
e distribuição de chuvas, o que favorece
o desenvolvimento de culturas importantes para a pauta do Estado”, avalia.
Saiba mais
O Agro em Dados é produzido pelo
Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). O levantamento e a
edição das informações estão sob a responsabilidade da Gerência de Inteligência de Mercado da Superintendência de
Produção Rural Sustentável. As fontes
são: Emater, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag),
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Conab, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e Ministério da Economia. A periodicidade é mensal.
A edição completa do Agro em Dados de Janeiro/2022 pode ser acessada
(clicando aqui)
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NOTAS
Não temos medido esforços
para ajudar às famílias
atingidas pelas chuvas no
Nordeste goiano. Por meio
da @goinfra, assinamos
um pacote de ações emergenciais destinando R$ 80
milhões para dar condições de trafegabilidade aos
moradores da região. Além
disso, estamos distribuindo
cestas básicas, medicamentos e água potável em todos
os municípios afetados
pelas cheias.
Auditoria de óbitos de servidores, devolução de funcionários
de empresas com disposições
irregulares, investimento em
tecnologia, parametrização do
sistema responsável pela folha
de pagamento. Estas são algumas das ações adotadas pela
@seadgoias para a otimização dos gastos na máquina
pública. Só em 2021 economizamos mais de R$ 103 milhões
e, somado aos anos anteriores,
desde o início da gestão, já superamos os R$ 300 milhões.
Não perca a oportunidade de se qualificar. As inscrições
para o Vestibular
UEG 2022/1 estão
abertas e vão até o
dia 13/01. O edital
conta com 32 cursos
e 3.750 vagas. Saiba
mais em www.
estudeconosco.
com.br. Aceite o
desafio, o seu futuro
começa aqui!

Jornal Emater | Goiânia, 08 de janeiro de 2022 | 11

NOTAS
O Vapt Vupt realizou mais de
5,7 milhões de atendimentos
em 2021. Com investimentos de
mais de R$ 1,5 milhão em melhorias estruturais, incluindo a revitalização de unidades, os resultados
somaram agilidade, conforto e
qualidade nos serviços oferecidos
ao povo goiano. A transformação
que veio para ficar é a consolidação do modelo de agendamento,
que mudou o tempo médio de espera para menos de 5 minutos e vai
diminuir ainda mais com trabalho
e modernização.
Tá chegando! Neste mês de
janeiro, a Seduc começa a
convocação de professores aprovados no processo
seletivo. Os profissionais
aprovados serão chamados
conforme a necessidade e
interesse da Educação estadual. A convocação será feita
exclusivamente pelo site da
Seduc. Acesse www.site.
educacao.go.gov.br para
mais informações e fique
ligado nos resultados.

Somos um dos Estados com
os melhores índices de atendimento com esgotamento
sanitário do país. Desde 2019,
o índice de crescimento atingiu
6%, o que representa mais de
meio milhão de pessoas a mais
atendidas. Entre os goianienses, a taxa é de 94%
de cidadãos atendidos. E
nosso trabalho não se restringe
a capital, viu? A universalização do acesso aos serviços de
esgoto é nossa prioridade.

