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EMATER APRESENTA RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES EM DOVERLÂNDIA

Transparência

Objetivo é identificar pontos sensíveis da instituição que podem desencadear riscos e traçar 
soluções. Metodologia já foi implementada em três âmbitos da Emater: Programa Produzir 
Brasil, folha de pagamento e licitações e contratos

Profissionais da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Ru-
ral e Pesquisa Agropecuária (Ema-
ter) apresentaram, nos dias 22 e 23 
de fevereiro, o relatório das ativida-
des realizadas nos municípios de Do-
verlândia, Baliza e Caiapônia no ano 
de 2021. 

No primeiro dia (22), o encon-
tro foi restrito e aconteceu na Câma-
ra Municipal de Doverlândia, onde o 
balanço de atividades foi apresenta-
do à prefeitura pelo técnico da Ema-
ter, Edivaldo Barbosa, e pela coorde-
nadora da Regional Caiapó, Daniella 
Garcia.

“A reunião foi muito proveitosa. 
Nós apresentamos o esboço do que 
fizemos, quantos produtores foram 
assistidos e os créditos que arreca-
damos. Tanto os vereadores como 
a prefeita ficaram surpresos com os 
números, que foram bastante positi-
vos”, conta o técnico Edivaldo Bar-
bosa.

No dia 23, o relatório foi divul-

gado à população de Doverlândia 
como parte da programação de inau-
guração da sede da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e do escritório 
do Titula Brasil. Na ocasião, foram 
entregues dezenas de títulos de pro-
priedade de terras aos produtores do 
Projeto de Assentamento Monte Si-
nai. 

Segundo o documento, a Unida-
de Local de Doverlândia elaborou 44 
projetos de crédito rural, arrecadan-
do pouco mais de R$ 2 milhões. Além 
disso, foram emitidas 62 Declarações 
de Aptidão (DAP), necessárias para 
que o produtor tenha acesso às li-
nhas de crédito do Programa Nacio-
nal de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). 

A atuação dos municípios no 
Programa de Aquisição de Alimentos 
do Estado de Goiás (PAA Estadual) 
também foi destaque no relatório. 
Em Caiapônia, 21 famílias partici-
param da iniciativa, totalizando R$ 
136,5 mil em recursos adquiridos.

http://www.instagram.com/ematergoias/
https://www.facebook.com/ematergoias
https://twitter.com/ematergoias
https://www.youtube.com/ematergoias
https://www.youtube.com/ematergoias
https://www.instagram.com/ematergoias/
https://www.facebook.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
https://www.youtube.com/ematergoias/
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EMATER REALIZA CURSO DE QUITANDAS 
NA NOVA UNIDADE DIDÁTICA DE AGROINDÚSTRIA

Capacitação

Este é o primeiro curso realizado no novo espaço de formação de produtores e técnicos

O Governo de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuá-
ria (Emater), realizou durante os dias 
08 e 09 de março, o curso de Quitan-
das. A iniciativa ocorreu na Unidade 
Didática de Agroindústria, em Goiânia, 
teve como principal objetivo compar-
tilhar conhecimento com agricultoras 
familiares do município de Senador 
Canedo.

A capacitação marcou o início das 
atividades na nova agroindústria. O 
espaço, segundo a diretora de Gestão 
Integrada e presidente em substitui-
ção da Emater, Maria José Del Peloso, 
é muito importante, pois simboliza a 
casa de treinamento e capacitação em 
agroindústria dos produtores e produ-
toras rurais de todo o Estado atendidos 
pela Emater.

Ainda de acordo com ela, além de 
instrutores bem preparados e do espa-
ço adequadamente equipado, os parti-
cipantes dos treinamentos terão acesso 
a diferentes tipos de conhecimentos so-
bre novas técnicas de produção e exi-
gências para elaboração de produtos. 
“Quando se tem um aprendizado como 
esse, as pessoas capacitadas agregam 
bastante valor aos seus produtos e, 
consequentemente, aumentam a sua 
renda”, relata Maria José.

O curso foi supervisionado pela 
extensionista social da Emater, Janete 
Alves. Segundo ela, a parceria com as 

unidades locais é essencial para a rea-
lização das atividades. “Nós trouxemos 
as produtoras de Senador Canedo para 
a primeira turma nesse espaço, que foi 
equipado recentemente, para certificar 
uma formação de qualidade. Nós repas-
samos o conhecimento teórico e prático 
para as participantes, com a finalidade 
de não só garantir a comercialização, 
mas também repassar o aprendizado”, 
ressalta.   

A iniciativa contou com a parti-
cipação de 08 produtoras familiares e 
teve como instrutora a extensionista 
da Emater, Neurileide Leão. Ela relata 
a importância desse tipo de ação que a 
instituição realiza. “É muito gratificante 
ministrar esse tipo curso, levar conhe-
cimento e ver o interesse das pessoas. 
Há muito tempo buscávamos um lu-
gar como esse para compartilhar novas 
ideias e, por isso, essa unidade é a reali-
zação de um sonho”, comemora.

Capacitação

A nova Unidade Didática de 
Agroindústria, além de proporcionar 
cursos para produtores rurais, também 
vai promover formações para os técni-
cos da Agência com objetivo principal 
de compartilhar o conhecimento, é o 
que enfatiza o gerente de Assistência 
Técnica da Emater, Luiz Cesar Gandolfi. 
“Nós já temos um calendário planejado 
de atividades nesse novo espaço. Essa 

unidade é um local de interação com ou-
tras entidades, por isso vamos trabalhar 
juntamente com a Universidade Federal 
de Goiás (UFG), o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), para levar me-
lhorias aos nossos produtores”, explica.

Uma das participantes da forma-
ção foi a produtora familiar, Nubia 
Lopes. Além de integrar a ação, ela foi 
uma das responsáveis por organizar o 
grupo de mulheres que participaram. 
“Eu me sinto privilegiada de fazer par-
te da primeira turma que utiliza esse 
novo espaço, que é muito bem orga-
nizado. Agradeço muito a Emater por 
proporcionar essa oportunidade. So-
mos em maioria mulheres da mesma 
comunidade e existia, por parte des-
sas mulheres, uma demanda por uma 
alternativa de geração de renda. Esse 
curso vai com certeza gerar uma me-
lhoria na nossa qualidade de vida”, 
descreve.

Terezinha Aparecida, morado-
ra da zona rural de Senador Canedo, 
participou do curso e explica como vai 
compartilhar a experiência. “Vou usar 
o conhecimento que adquiri para me-
lhorar a produtividade da minha chá-
cara e com certeza vou levar para mais 
pessoas essas técnicas que aprendi. 
Nós fomos muito bem recebidos e o 
espaço de trabalho é novo, grande e 
bastante equipado”, relata.
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EMATER APRESENTA NOVOS RESULTADOS 
E MOSTRA AVANÇOS NA IMPLANTAÇÃO 
DA GESTÃO DE RISCOS

Compliance

Ação para aplicar metodologia faz parte do Programa de Compliance Público, instituído pelo 
Governo de Goiás. Emater conta com três frentes de trabalho: licitações e contratos, Programa 
Produzir Brasil e folha de pagamento

O Comitê Setorial de Compliance 
Público da Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) se reuniu nes-
ta quinta-feira (10) para apresentar os 
resultados alcançados no terceiro qua-
drimestre de 2021 quanto à implanta-
ção da Gestão de Riscos, ação que faz 
parte do Programa de Compliance Pú-
blico (PCP). Na instituição, a metodo-
logia está sendo aplicada em três âm-
bitos: licitações e contratos, Programa 
Produzir Brasil e folha de pagamento.

Para a chefe de gabinete e uma 
das coordenadoras do comitê, Simeire 
Gomes Ribeiro, a Emater não tem me-
dido esforços para colocar em prática 
o conjunto de procedimentos que com-
põem o PCP, cujo objetivo principal é 
garantir a transparência da gestão go-
vernamental. “Agradeço o comprome-
timento das áreas com o Compliance e 
a Gestão de Riscos”, afirmou.

A Gestão de Riscos é um dos eixos 
que fundamentam o PCP, ao lado da 
Ética, Transparência e Responsabili-
zação. Seu sistema baseia-se na imple-
mentação de práticas de infraestrutura, 

políticas e metodologias que possibili-
tem a identificação de certezas e ante-
cipação de desafios. Assim, evitam-se 
eventos que possam provocar impactos 
negativos na instituição.

O Programa de Compliance foi 
instituído pelo Governo de Goiás em 
2019 em todas as entidades e pastas 
que compõem o Poder Executivo do 
Estado. Na Emater, foram estrutura-
dos o Comitê Setorial e a Secretaria 
Executiva de Compliance Público, res-
ponsáveis pela incorporação das agen-
das do programa na instituição, junto à 
Controladoria-Geral do Estado (CGE), 
estabelecendo uma série de medidas 
para socialização das informações e fa-
miliarização dos colaboradores quanto 
aos procedimentos do programa.

Licitações e contratos

O Departamento de Compras Go-
vernamentais foi um dos que aderiram 
à Gestão de Riscos e apresentaram os 
resultados obtidos no último quadri-
mestre do ano passado. Segundo o ge-
rente do setor, Murilo Macedo, foram 

identificados seis riscos, entre eles a 
interrupção da prestação de serviços 
ou entrega dos materiais, a ausência de 
planejamento nos processos de aquisi-
ções e contratações e a ineficiência na 
elaboração do Termo de Referência, 
documento utilizado para realizar lici-
tações.

Na primeira etapa de implantação 
da metodologia, todos os riscos estavam 
classificados como altos. Para mitigá-
-los, foram executadas ações de cons-
cientização, capacitação dos servidores 
do departamento, avaliação em relação 
à padronização do processo de gestão 
de contratos e definição de estratégias 
para estruturação do Plano Anual de 
Compras e Contratações.

De acordo com Macedo, foi criada 
ainda uma plataforma de banco de pre-
ços, com o intuito de evitar a precifica-
ção desvantajosa. Dois servidores foram 
capacitados para utilização adequada do 
sistema e o acesso vem crescendo a cada 
dia. O gestor apontou que essas medi-
das já estão apresentando respostas po-
sitivas, dos seis indicadores de riscos, 
cinco passaram de alto para médio. 
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Programa Produzir Brasil

O Programa Produzir Brasil é 
o primeiro projeto da Emater a ser 
submetido à Gestão de Riscos antes 
mesmo de sua execução. Anunciado 
no final do ano passado, o trabalho é 
uma parceria firmada entre o Gover-
no de Goiás e a Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral (Anater) para viabilizar o ofere-
cimento de auxílio técnico a famílias 
rurais assentadas no Estado.

Para os possíveis riscos consta-
tados, a assessora técnica da Emater 
e uma das gestoras do programa, Elen 
Pacheco, listou a ineficiência e insta-
bilidade dos sistemas de Tecnologia 
da Informação (TI), a insuficiência de 
recursos, interlocução limitada junto 
à Anater e a falta de desenvolvimento 
dos assentamentos rurais atendidos.

As metas foram superadas em 
50% dos indicadores. Segundo a co-
ordenadora, as alterações realizadas 
nas plataformas digitais do programa 
foram testadas em campo com suces-
so, para conter eventuais problemas 
nos sistemas de TI. Além disso, a 
Anater repassou um aporte financei-
ro de adiantamento com o objetivo de 
evitar o déficit de recursos. 

“Quero parabenizar o compro-
misso do grupo envolvido no Produ-
zir Brasil. É complexo, com várias 

áreas, o que precisa do comprome-
timento de todos para monitorar os 
riscos apontados”, declarou o diretor 
de Pesquisa Agropecuária da Emater, 
João Asmar Júnior. 

Em seguida, a diretora de Ges-
tão Integrada, Maria José Del Peloso, 
também saudou a equipe pelo traba-
lho, que vem sendo realizado “com o 
cuidado que o Compliance exige”.

Folha de pagamento

Ainda durante a reunião, o ge-
rente da Gerência de Gestão e De-
senvolvimento de Pessoas (GGDP), 
Natalino José de Almeida, apresen-
tou os resultados alcançados quanto 
à folha de pagamento. A finalidade 
é eliminar ou reduzir quatro riscos 
detectados: erros referentes ao paga-
mento de contracheques, pagamento 
de multas, diferenças salariais e de-
mais emolumentos, déficit de pessoal 
e ineficiência de sistemas utilizados 
pelo setor.

O gerente relatou que a partir 
das medidas implementadas, houve 
melhorias em vários pontos. O con-
trole de frequência dos servidores, 
por exemplo, foi operado de forma 
mais eficaz, com avanços na qualida-
de dos documentos e maior agilida-
de na entrega dos mesmos. Isso fez 
com que o setor conseguisse atingir a 

meta em relação à eliminação de pa-
gamentos indevidos.

Foi apresentado também o plano 
de ações adotado pela repartição, que 
está conscientizando continuamente 
os ocupantes de cargos dentro da es-
trutura, divulgando as normas, capa-
citando os servidores, realizando pe-
rícias médicas em licenças superiores 
a três dias e executando processo de 
seleção interna.

Estiveram presentes no encon-
tro virtual a chefe de gabinete da 
Emater, Simeire Ribeiro; a diretora 
de Gestão Integrada, Maria José Del 
Peloso; o diretor de Pesquisa Agrope-
cuária, João Asmar Júnior; o gerente 
de Compras Governamentais, Murilo 
Macedo; a gerente de Pesquisa Agro-
pecuária, Claudia Pimenta; o gerente 
de Planejamento Institucional, Fa-
biano Vargas; o gerente de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas, Nata-
lino José de Almeida; o gerente de 
Tecnologia da Informação, Elton Mi-
nelli; os analistas de Desenvolvimen-
to Rural, Elen Pacheco e Júlio César 
Morais; a coordenadora regional, Es-
meralda Arcanjo; a assessora técni-
ca, Ana Kassia Ribeiro; as assistentes 
de gestão, Marlene Sônia de Araújo 
e Ivana Lopes; e a chefe de Comuni-
cação Setorial, Ana Flávia Marinho. 
Pela CGE, participou o gestor gover-
namental, Tiago Borges.
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QUANDO O ASSUNTO 
É CAMPO, SÓ SE FALA NELA.
RÁDIO EMATER, A NOSSA 
RÁDIO #AGRO PIONEIRA NO 
ESTADO DE GOIÁS AGORA 
NO SPOTIFY.

#Ouça agora
no Spotify. 

A Rádio Emater está de volta! 
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EMATER MINISTRA CURSO DE PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS 
PARA ADOLESCENTES QUE CUMPREM 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM GOIÂNIA

Agro é Social

Objetivo é profissionalizar educandos para que possam encontrar novas oportunidades de tra-
balho quando saírem da unidade. “Poderão escrever uma nova história”, afirma superintenden-
te da Seds, que também é parceira na ação 

O Governo de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) e Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Seds), deu início nesta terça-feira 
(08) ao Curso de Olericultura, ministrado 
aos adolescentes do Centro de Atendimen-
to Socioeducativo (Case), no Bairro Vera 
Cruz, em Goiânia.

A capacitação é uma oportunidade 
para que os educandos possam se profis-
sionalizar e encontrar novas chances de 
trabalho quando saírem da unidade, conta 
o técnico da Emater e um dos organizado-
res da iniciativa, Robson Luís de Morais. 
Segundo ele, o objetivo é viabilizar aos alu-
nos que implantem futuramente seus pró-
prios espaços voltados para a produção de 
hortaliças com baixo investimento inicial.

O curso é ministrado pelo engenheiro 
agrônomo da Emater, Jean Louis Martins, 
e dividido em quatro módulos. No primei-
ro, a turma será apresentada aos princípios 
básicos do cultivo de legumes e verduras 
para, posteriormente, entenderem aspec-

tos quanto ao preparo do solo, manejo, 
colheita, processamento dos alimentos e 
comercialização.

Coordenador do Case, Bruno Sales 
Santana explica que a direção do centro 
sempre sentiu a necessidade de colocar os 
adolescentes em contato com a terra. “Já 
estamos percebendo a melhora no com-
portamento deles. De certa forma, também 
é um trabalho terapêutico. Trabalhando 
com o solo, no período em que eles estão 
aqui, ficam com a cabeça descansada”, de-
clara.

A unidade já conta com uma horta 
didática onde os alunos poderão realizar 
as aulas práticas do curso. São cultiva-
dos na área milho, alface, couve, rúcula, 
pimenta, abóbora e espécies medicinais. 
Alguns alunos já manejam a plantação e 
os alimentos são destinados para o pró-
prio restaurante do Case. “Eles voltam 
para o alojamento com a sensação de 
dever cumprido”, acrescenta Bruno.

Serão duas turmas com seis edu-
candos cada. Apesar de aberto a quem 

queira participar, a formação adotou 
alguns critérios para a seleção dos estu-
dantes. Foram avaliados perfis de jovens 
que vieram do interior e tiveram alguma 
experiência com o campo. Alguns alunos 
inclusive já trabalharam em proprieda-
des rurais ou têm familiares que moram 
e produzem em sítios. 

A superintendente do Sistema So-
cioeducativo da Seds, Kerima Ferreira 
Sobrinho, atenta para a importância da 
ação no processo de ressocialização dos 
internos. “Cursos como esse da Emater 
são fundamentais porque a nossa ges-
tão tem foco em socioeducação, ou seja, 
apresentar aos adolescentes novos ca-
minhos e novas oportunidades. Assim, 
podem sair daqui escrevendo uma nova 
história”, diz.

Também estiveram presentes na 
abertura da capacitação o coordenador 
do curso e engenheiro agrônomo da 
Emater, Alípio Magalhães de Oliveira, 
e a representante da Seds, Conceição 
Aparecida Ferreira Leite.
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DURANTE ENCONTRO DA CÂMARA TEMÁTICA, 
GESTORAS RESSALTAM IMPORTÂNCIA 
DA INFORMAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO 
PARA AMPLIAR AVANÇOS NO SETOR

O Agro É de Todos

Evento especial no Mês da Mulher abriu espaço para debate sobre mercado de trabalho e 
empreendedorismo feminino, além de destacar necessidade transformar dados em conheci-
mento

Representantes das principais enti-
dades do agronegócio goiano participa-
ram, na tarde desta sexta-feira (11/3), da 
reunião da Câmara Temática de Estraté-
gia, Competitividade e Políticas Públicas 
do Agronegócio do Estado de Goiás – O 
Agro é de Todos. O encontro, realizado 
no auditório do novo Centro de Tecno-
logia e Capacitação (Centrer) da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Ema-
ter), teve como tema “A importância da 
análise de dados e qualificação para a 
tomada de decisão no agronegócio”. Dez 
gestoras de órgãos públicos e privados 
se revezaram em três painéis temáticos. 
Em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, comemorado na última terça-
-feira (8/3), todas as painelistas foram 
mulheres.

Ao abrir o evento, o secretário de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), Tiago Mendonça, 
destacou a importância do trabalho da 
mulher para o agronegócio. “Elas real-

mente fazem acontecer dentro e fora da 
porteira”, resumiu ele. “Esta semana es-
tamos realizando uma série de eventos 
em homenagem e, acima de tudo, em 
reconhecimento por tudo o que as mu-
lheres fazem e pela importância que têm 
para o agronegócio brasileiro”, acrescen-
tou.

Anfitriã do evento, a diretora de 
Gestão Integrada da Emater, Maria José 
Del Peloso, se mostrou otimista com os 
avanços conquistados pelas mulheres e 
ressaltou a importância da Câmara “O 
Agro é de Todos”. “A proximidade do 
Governo de Goiás com as instituições 
cria uma sinergia estratégica muito im-
portante. Cada instituição que está aqui 
tem sua vantagem comparativa, e essas 
vantagens comparativas unidas facili-
tam o trabalho de encontrar soluções 
para melhorar a vida no meio rural”, dis-
se ela.

Dados e tomada de decisão

A diretora de Licenciamento de 
Tecnologia da América Latina da Bayer, 
Natália Pagotto Carvalho, participou do 
painel sobre “Dados e informações para 
tomada de decisão”. Segundo ela, o uso 
de dados no campo contribui para ma-
ximizar resultados. “Mas não adianta ter 
só o dado, que indica o que aconteceu, se 
não o transformar em informação, que 
é o diagnóstico; e daí evoluir para o co-
nhecimento, que é um lugar de predição. 
O objetivo é sair daquilo que aconteceu 
para tentar prever o que vai acontecer. E 
o ápice disso é a prescrição ou inteligên-
cia, que é a tomada de decisão”, explicou.

A jornalista e economista Roberta 
Paffaro, especialista em Agronegócio e 
diretora de Desenvolvimento de Negó-
cios Internacionais em Commodities na 
América Latina do CME Group, afirmou 
que os dados permitem um melhor de-
senho do agronegócio, gerando mais 
resultados. “Estamos num momento de 
transição.
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Passamos de importadores de ali-
mentos para exportadores de alimentos. 
Crescemos e agora temos muitas startups, 
muitas informações, muitos dados. Preci-
samos entender esses dados para desenhar 
melhor o agronegócio, atravessar a ponte e 
ter um futuro promissor”, avaliou.

Cientista social e economista por for-
mação, mestre em Agronegócio, a gerente 
de Inteligência de Mercado da Seapa, Julia-
na Dias Lopes, foi taxativa: “Não cabe mais 
o processo por achismo, todas as decisões 
devem estar embasadas em dados, e mes-
mo assim temos que lembrar que todos os 
seres humanos são falíveis”. De acordo com 
ela, o processo de tomada de decisão parte 
da identificação do problema e em seguida 
passa pela coleta, tratamento e analisar dos 
dados disponíveis. “Primeiro a gente perce-
be, depois avalia, só depois escolhe”, sinte-
tiza.

Qualificação

A superintendente do Trabalho, do 

Emprego e da Renda da Secretaria de 
Estado da Retomada, Raíssa Rodrigues, 
foi convidada para o painel “Qualificação 
como diferencial”. Engenheira agrônoma, 
especialista em Logística e Supply Chain, 
ela falou sobre empregabilidade e capaci-
tação. Ao fazer uma radiografia da situação 
da mulher no mercado de trabalho, Raís-
sa sublinhou um dado: “O Censo de 2017 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) mostrou que temos 22 mil 
mulheres trabalhando com agricultura em 
Goiás e 80% delas são proprietárias das 
terras”. Ela destacou ainda que, neste se-
tor, ter dados de fácil acesso contribui para 
a tomada de decisão, especialmente quan-
do se trabalha com políticas públicas.

Coordenadora do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar Goiás), 
Geysa Ribeiro comentou que há uma mu-
dança de paradigma no campo, e que isso 
proporciona um novo olhar sobre a im-
portância da mulher. Segundo ela, há um 
crescimento do número de mulheres que 

administram negócios rurais. “Principal-
mente trabalhos mais metódicos têm sido 
direcionados para chefias de mulheres por 
terem uma certa sensibilidade, sistemática 
de trabalho e uma organização diferencia-
da”, declarou. “O Senar valoriza e estimula 
o empreendedorismo feminino”, comple-
tou.

Analista do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goi-
ás), Vera Lúcia Oliveira apresentou estatís-
ticas da participação das mulheres nos ne-
gócios: “Em Goiás, 35% dos negócios estão 
nas mãos das mulheres, e elas são mais es-
colarizadas, mas infelizmente ganham 26% 
menos na mesma função”. Vera reforçou 
que os dados são necessários para planejar 
ações voltadas a dar mais equilíbrio na rela-
ção entre homens e mulheres “Temos várias 
ferramentas para auxiliar nos negócios de 
mulheres. A gente trabalha na construção 
de uma rede de apoio de empreendedoris-
mo feminino, e queremos incluir a mulher 
do agro também”, comentou.



Goiânia, 12 de março de 2022  | Jornal Emater010

Casos de sucesso

Outras quatro mulheres integraram 
o terceiro painel do dia, com tema de 
“Gestão no agro/casos de sucesso”. A pro-
dutora Márcia Barzotto falou do processo 
de criação da Aprosoja Mulher, comissão 
ligada à Associação dos Produtores de 
Soja, Milho e Outros Grãos Agrícolas do 
Estado de Goiás. “Nós levamos esse so-
nho adiante, trabalhamos para que todos 
os Estados pudessem conhecer a força 
dessa mulher que ajudou a sua família a 
se criar dentro do agronegócio, essa mu-
lher-pilar, mulher-força, mulher batalha-
dora, que às vezes se sentia perdida, e nós 
nos encontramos, e mostramos pra ela o 
caminho da pedras”, disse.

A também produtora Sônia Bonato 
compartilhou sua experiência no campo 
e relatou como viu a evolução da mulher 

no setor agropecuário. Ela citou os in-
vestimentos que fez em capacitação para 
melhorar a gestão do negócio rural e em-
preender com resultados. “Essa capaci-
tação transformou nossa propriedade, 
transformou nosso modo de ver a pro-
priedade. Até hoje eu falo pro meu mari-
do: ‘Quero papel, preciso de papel pra ter 
uma gestão perfeita’. É isso que faz você 
saber o custo e consequentemente a sua 
renda”, ponderou.

Presidente do Sindicato Rural de 
Inaciolândia, Nelcy Palhares frisou a im-
portância criar uma história própria no 
agro e ser referência para outros produ-
tores. Ela contou que, ao visualizar uma 
oportunidade, investiu em conhecimen-
to e gestão para atingir resultados. “Eu 
ando longe. Não tenho preguiça. Quando 
aposto em alguma coisa, vou ver de perto. 
Fui aprender sobre gado no Mato Grosso 

do Sul. Eu era única mulher, dificuldade 
pra tudo, mas eu sempre acreditei muito. 
Acho que abri um grande caminho pra 
minha filha. Mas sempre vamos ter desa-
fios”, previu.

A última painelista do dia foi a pre-
sidente da Comissão das Produtoras Ru-
rais da Federação da Agricultura e Pecu-
ária de Goiás (Faeg), Rízzia Ribeiro. Ela 
explicou como conseguiu mobilizar mu-
lheres para se tornarem representantes 
do agro. Rízzia admitiu que há desafios 
no setor, mas lembrou que, com mobili-
zação, representatividade e qualificação, 
é possível avançar. “Precisamos valorizar 
o sistema sindical. É ele que representa o 
agronegócio e que tem condições de sen-
tar com qualquer presidente e discutir as 
demandas do setor, isso é muito impor-
tante para cada um dos produtores ru-
rais”, alegou.
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Notas

Somente no primeiro tri-
mestre de 2022, os empre-
sários e produtores rurais 
já foram contemplados 
com quase R$ 297 milhões 
do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Cen-
tro-Oeste (FCO).
Sabe o que isso significa? 
Mais de 700 novas va-
gas formais de empre-
go que irão garantir 
mais renda e dignida-
de em todos os cantos 
do Estado.

Tá chegando a 3ª edição do Mutirão Governo 
de Goiás, com muitos serviços e entregas na 
região sudoeste, divisa de Goiânia com
Aparecida.
Será neste sábado e domingo, 12 e 13 de mar-
ço, no estacionamento do Shopping Portal Sul, 
na GO-040, onde os goianos vão encontrar 
diversas atividades gratuitas.
Sabe o que isso significa? Assistência 
com comodidade aos moradores, que 
muitas vezes não podem ir às reparti-
ções públicas durante a semana.

Esperamos você!

Ei, produtor rural, já imagi-
nou poder gerar nota fis-

cal eletrônica sem sair de 
casa? Com o aplicativo Nota 

Fiscal Fácil isso é possível!
 Inicialmente, o serviço irá 

contemplar pequenos agri-
cultores que sejam cadastra-

dos como Pessoa Física.
A emissão dos documentos 
é isenta de cobranças e sem 

burocracia, tudo para ajudar 
produtores rurais a mante-

rem a sua regularidade fiscal.
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 A nossa gestão acredita no poder trans-
formador da Educação aliada ao Espor-

te! Em Aparecida de Goiânia, constru-
ímos 14 quadras esportivas em escolas 

estaduais.
Três dessas já estão finalizadas e prontas 

para uso. Os recursos investidos totali-
zam quase R$ 5 milhões.

Cada escola também vai receber um 
kit de materiais esportivos, que varia 

de acordo com a quantidade de alunos 
matriculados, podendo conter de 57 a 

179 itens.
Dá gosto de ver, não é mesmo?

Notas

O trabalho não para e os benefícios 
chegam nos quatro quantos do Estado.
Desde 2019, 240 municípios 
goianos foram beneficiados com 
máquinas do Programa Meca-
niza Campo. O investimento é de R$ 
162,2 milhões, com recursos de emen-
das parlamentares.
As cidades recebem caminhões bascu-
lantes, retroescavadeiras, pás carre-
gadeiras, e outras máquinas.
Um suporte e tanto para garantir a 
manutenção das estradas vicinais e 
realizar serviços importantes, princi-
palmente aos produtores goianos.

Goiás registra queda na taxa de 
desemprego pelo terceiro trimestre 
consecutivo.
 Dados da PNAD Contínua apontam 
que nosso Estado é destaque nacio-
nal com registro de desocupação 
de 8,7% nos últimos quatro me-
ses, enquanto no restante do país 
a média chega a mais de 11%.
A geração de empregos formais 
também teve saldo positivo, com 
cerca de 2,04 milhões de pessoas 
ocupando postos de trabalho duran-
te o terceiro e o quatro trimestres do 
ano passado.
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