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Os novos financiamentos aprovados para o FCO Rural somam R$ 105,8 
milhões e prometem gerar 140 empregos diretos em 45 municípios.
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SEAPA

Os novos financiamentos aprovados 
para o Fundo Constitucional do Centro-
-Oeste (FCO), modalidade Rural, em Goi-
ás, somam R$ 105,8 milhões e prometem 
gerar 140 empregos diretos em 45 muni-
cípios. Os números resultam de 97 proje-
tos deferidos pela Câmara Deliberativa do 
Conselho de Desenvolvimento do Estado, 
em reunião nesta quinta-feira (24/3). Do 
total de recursos a serem emprestados, 
80,9% se destinam a estabelecimentos de 
mini, pequeno e pequeno-médio portes.

A produção de grãos é a atividade 
contemplada com a maior fatia de re-
cursos (76,1%) e também a que projeta o 
maior número de empregos a serem ge-
rados (107). Na sequência estão a bovino-
cultura de corte (20,8% dos recursos) e a 
avicultura (3,1%). Os autores dos projetos 
aprovados pretendem investir os recursos 
em financiamento de máquinas e imple-
mentos, matrizes, correção de solo, irriga-
ção, benfeitorias, sistemas fotovoltaicos, 
pastagens, reprodutores e outros itens.

À exceção da Região Integrada de De-
senvolvimento do Distrito Federal e En-
torno (Ride), todas as outras regiões goia-
nas têm projetos aprovados para captação 
junto ao Fundo Constitucional do Centro-
-Oeste, em sua modalidade Rural. Nesta 
rodada, os dez municípios com maiores 
volumes de financiamentos deferidos são: 
Rio Verde, Jataí, Aporé, Araguapaz, Santa 
Helena de Goiás, Nova Crixás, Piranhas, 
Edeia, Mineiros e São João da Paraúna.

“Estes recursos com melhores con-
dições de pagamento são fundamentais 
para a produção agropecuária. Eles pos-
sibilitam a renovação e a modernização 
das frotas agrícolas, a melhoria genética 
dos rebanhos, o investimento em novas 
tecnologias, como sistemas fotovoltaicos 

e biodigestores. A maior parte dos recur-
sos são destinados aos pequenos produto-
res, ou seja, os governos estadual e fede-
ral apoiam verdadeiramente quem mais 
precisa”, acrescenta o secretário estadual 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça.

Em 2022, a Câmara Deliberativa do 
Conselho de Desenvolvimento do Estado 
já aprovou 210 cartas-consulta ao FCO 
Rural (75% a mais que no mesmo perío-
do de 2021), totalizando R$ 219,2 milhões 
em financiamentos autorizados (alta de 
129,5% em relação ao mesmo período do 
ano passado).

Saiba mais

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

Os números citados acima não in-
cluem projetos aprovados e financia-
mentos autorizados na Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal 
e Entorno (Ride).

APROVADOS R$105,8 MILHÕES 
PARA NOVOS FINANCIAMENTOS

FCO RURAL

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/


 Jornal Emater  |  Goiânia, 26 de março de 2022  03

EMATER LEVA ATENDIMENTO PARA 
GOIANÉSIA EM EDIÇÃO DO ALEGO ATIVA

Social

A Agência Goiana de Assistência Téc-
nica, Extensão Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater) irá participar da próxima 
edição do Alego Ativa, programa itineran-
te da Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego), que será realizada neste sá-
bado (26), a partir das 8h30, no Colégio 
Jalles Machado, em Goianésia, município 
do Centro Goiano.

O evento é fruto de uma parceria da 
Alego com outras entidades públicas e pri-
vadas, onde serão ofertados aos goiane-
sienses diversos serviços sociais, de forma 
gratuita e simplificada.

Seguindo as edições anteriores, a 
Emater irá receber os produtores rurais 
da região, estruturando e coordenando 
um espaço voltado para os agricultores fa-
miliares exporem e comercializarem seus 
produtos. O propósito é aproximar a cida-

de e o campo, incluindo ativamente o seg-
mento rural familiar na programação do 
Alego Ativa. 

Além disso, o estande da Emater con-
ta com plantão técnico e tira-dúvidas jun-
to aos técnicos extensionistas. Os profis-
sionais da instituição estarão disponíveis 
para apresentar detalhes dos programas e 
projetos executados pelo Governo de Goiás 
para promover a inclusão produtiva rural e 
fortalecer a agricultura familiar no Estado.

Alego Ativa

Goianésia recebe a 12ª edição do 
Alego Ativa, programa itinerante da As-
sembleia Legislativa, que objetiva percor-
rer municípios goianos para levar serviços 
gratuitamente nas áreas de assistência so-
cial, 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 repre-
sentatividade e aproximação entre o po-
der público e a sociedade.

Parceiros

O Alego Ativa conta hoje com 39 
parceiros, fundamentais para o suces-
so do programa em todas as regiões de 
Goiás. Além da Emater, participam, en-
tre outras entidades estaduais, a Secre-
taria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Seds), Secre-
taria de Estado da Educação (Seduc), 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (Semad) 
e Secretaria de Estado de Segurança Pú-
blica (SSP-GO).
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RÁDIO EMATER ABORDA AGRICULTURA 
ORGÂNICA E AGROECOLOGIA

Podcast

De volta à plataforma do Spotify, Rádio Emater chega ao programa #5, com novos episódios 
quinzenalmente

Após um período em recesso, o 
podcast da Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater) está de 
volta a partir desta segunda-feira (21), 
com novos episódios quinzenalmente. 
Já está no ar o programa de número 
#5, que discute o papel fundamental 
da agricultura familiar na produção 
orgânica e agroecológica.

O episódio tem como convidado 

o engenheiro agrônomo da Emater, 
Álvaro Gonçalo. O profissional fala 
sobre os impactos positivos dos siste-
mas orgânico e agroecológico ao meio 
ambiente, adoção de bioinssumos e 
mitos acerca dos alimentos produzi-
dos dentro dessas técnicas de cultivo. 
Além disso, ele conta a história da Fei-
ra Agroecológica de Anápolis, que vi-
rou referência na comercialização de 
produtos orgânicos na região.

A Rádio Emater é um podcast 
produzido pela Comunicação Setorial 
da Emater Goiás, com roteiro e apre-
sentação da jornalista Fernanda Gar-
cia, edição de áudio do estagiário de 
Jornalismo Willian Oliveira, e edição 
geral da chefe do departamento Ana 
Flávia Marinho.

Para ouvir, basta acessar a 
página na plataforma do Spotify.
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AGRICULTORES FAMILIARES 
RECEBEM SEGUNDA PARCELA 
DO FOMENTO PRODUTIVO 

Agro É Social

Acesso à parcela restante do fomento possibilita que produtores deem continuidade aos 
projetos iniciados com Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Assessorados pela Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater), produ-
tores beneficiados pelo Programa de Fo-
mento às Atividades Produtivas Rurais 
recebem a segunda parcela da iniciativa. 
Essa etapa do programa “Agro é Social – 
gerando renda e transformando vidas”, 
proporciona o repasse dos R$ 1.000 res-
tantes às famílias contempladas.

O calendário de repasses da segunda 
parcela do fomento começou em dezem-
bro de 2021. De acordo com o assessor 
técnico da Emater, Robson Morais, 220 
agricultores já estão com a quantia dispo-
nível para saque.

“Assim que é paga a primeira par-
cela, os extensionistas da Emater fazem 
a assistência técnica, orientando na exe-
cução do Projeto Produtivo Rural de cada 
família. Depois de atualizado o estado da 
execução do projeto no Sistema de Acom-
panhamento Técnico da Emater (Sistec), 
podemos, então, solicitar a segunda par-
cela”, explica Robson.

Geração de renda

Na propriedade de Genayna de Oli-
veira Assis, em Águas Lindas de Goiás, a 
primeira quantia disponibilizada, de R$ 
1.400, foi utilizada na aquisição de máqui-
nas de costura para a confecção de tape-
tes. Com a segunda parcela, a agricultora 
investiu na compra de materiais.

A produtora da comunidade Zona 
Rural Padre Lúcio, trabalha com cultivo 
de hortaliças e criação de galinhas. Para 
complementara renda, ela e a família ini-
ciaram o trabalho artesanal de tapeçaria.

“Agora falta a outra parcela da mi-
nha mãe. Assim que ela receber, vamos 
comprar mais tecidos e continuar na con-
fecção dos tapetes. O serviço do técnico 
Daniel e da Emater de Águas Lindas foi 
essencial. Vieram aqui na porta de casa, 
nem precisamos nos deslocar, então foi 
um trabalho muito útil”, explicou.

No município de Guaraíta, uma das 
produtoras beneficiadas foi Alcione Ro-
drigues Gonçalves, que utilizou a primeira 
parcela na obtenção de cabeças de suínos 
e ração. Com a segunda quantia do fo-
mento, a família está dando continuidade 
na suinocultura para complementar a ren-
da. “Muitas vezes a condição financeira é 

difícil, então o benefício ajudou bastante 
na renda. Só tenho a agradecer”, declara 
a produtora.

Agro é Social

O Programa de Fomento às Ativi-
dades Produtivas Rurais foi lançado em 
2019 e faz parte da nova etapa do progra-
ma O Agro é Social. Criado a partir de um 
Acordo de Cooperação Técnica com o Go-
verno Federal, por meio do Ministério da 
Cidadania, o programa é executado pela 
Emater e visa auxiliar famílias de baixa 
renda no investimento de suas atividades 
produtivas, melhorando a qualidade de 
vida no campo.

Por meio do levantamento das famí-
lias em situação de extrema vulnerabilida-
de social a partir do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), o programa iniciou o repas-
se de R$ 3.734.400 milhões para 1.556 
famílias rurais de 50 municípios com bai-
xo Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Como essa meta foi ultrapassada, 
atualmente são atendidas 1565 famílias do 
Estado.
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EMATER PROMOVE CURSO DE PANIFICAÇÃO 
CASEIRA PARA PRODUTORAS DE ABADIA DE GOIÁS

Treinamento

Objetivo da formação é aprimorar os conhecimentos das produtoras do município

A Agência Goiana de Assistência Téc-
nica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecu-
ária (Emater) realizou, nos dias 22 e 23 de 
março, o minicurso de Panificação Caseira, 
na Unidade Didática de Agroindústria, em 
Goiânia. A formação, organizada pelas ex-
tensionistas Neurileide Leão e Sandra Viei-
ra, contou com a participação de 10 produ-
toras da comunidade Quinta do Sonho, do 
município de Abadia de Goiás (GO).

O grupo, que já trabalha com pani-
ficação, viu a necessidade de aprimorar e 
ampliar sua produção e solicitou a forma-
ção à Emater. “A solicitação foi feita ao es-
critório local e nós fizemos o intercâmbio 
com a Neurileide, que ajudou a organizar o 
minicurso”, relata Sandra Vieira.

A produtora Maria Mariano da Cos-
ta conta que existe, entre as produtoras, o 
interesse em abrir um empreendimento 
na área de panificação, já que, na comuni-
dade, essa é uma grande demanda. “Nós 
conhecemos os cursos da Emater há mui-
to tempo. Sempre que temos interesse, eu 
mobilizo um grupo e a gente entra em con-
tato com a Sandra para realizar as capaci-
tações”.

Esse é o segundo curso de Panifica-
ção que Maria participa, mas o primeiro 
de Panificação Caseira. Desta vez, seu neto 
também participou da capacitação. Edson 
Filho David dos Santos, de 16 anos, é piz-
zaiolo e pretende seguir nessa área.

“Como eu trabalho com massas, eu vi 

o curso como uma oportunidade de melho-
rar meus conhecimentos. Gostei bastante, 
foi muito interessante”, contou ele. “No 
momento a gente está trabalhando só com 
entrega, mas eu tenho vontade de trazer 
mais serviços e atender os clientes no es-
tabelecimento, por isso eu preciso ampliar 
meus conhecimentos, para dar esse passo à 
frente”, conclui.

“É muito interessante ver que as pro-
dutoras solicitam os cursos e se deslocam 
até aqui, pois existe a oportunidade de 
aprender, melhorar e qualificar o que elas 
já fazem. Nós estamos de braços abertos 
em toda capacitação que a gente oferece, 
que são em diversas áreas”, relata a exten-
sionista, Neurileide.

Estiveram presentes no encerra-
mento o gerente de Assistência Técnica da 
Emater, Luiz Cesar Gandolfi, e a diretora 
de Gestão Integrada, Maria José Del Pelo-
so. Eles ressaltaram o propósito da Emater 
de trocar experiências, valorizando a regio-
nalização da Agência e auxiliando as pro-
dutoras a agregar renda nas comunidades 
em que vivem.

“É muito importante recebê-las aqui. 
A razão da Emater existir é para atender os 
produtores rurais. Então, sempre que exis-
tir uma demanda, é só solicitar que ela será 
atendida”, declarou Maria José.

(Comunicação Setorial da 
Emater - Governo de Goiás) 
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Saiu Na Mídia

Em transmissão realizada nesta 
quarta-feira (23), no canal da Agên-
cia Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater) no YouTube, a mé-
dica veterinária da instituição, Dulce 
Pereira Primo, explicou as principais 
propriedades do BRS Capiaçu, uma 
variedade de capim com alto poten-
cial produtivo para a bovinocultura 
leiteira.

Durante a palestra, Dulce apre-
sentou as origens do capim e como 
ele pode beneficiar os produtores 
rurais. Segundo ela, o BRS Capiaçu 
é um clone de capim-elefante, obti-
do através de um programa de me-
lhoramento conduzido pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa).

Ainda de acordo com a especia-
lista, a planta apresenta um menor 
custo em relação ao milho e a cana-
-de-açúcar. “O Capiaçu é um capim de 
muito mais rendimento do qualquer 
outro. Além de ser mais produtivo na 
questão de massa, ele é mais nutriti-
vo. Por volta de 50 dias, o Capicaçu 
está com cerca de 10% de proteína, 
enquanto outros tipos de capins vão 
estar com apenas 7%”, ressaltou.

A médica atentou ainda para a 
silagem do BRS Capiaçu. Ela informa 
que a silagem é indicada para bovinos 
de corte, leite e pequenos ruminan-
tes, mas também pode ser utilizada 
para a produção de biomassa energé-
tica devido ao seu elevado potencial 
de produção. Durante o decorrer da 
live foram apresentados também os 
diferentes cuidados que o produtor 
deve ter na hora do cultivo do capim.

PROFISSIONAL DA EMATER 
APRESENTA  AS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS DO 
BRS CAPIAÇU EM LIVE 

TRANSMITIDA PELA 
INSTITUIÇÃO

Live
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Notas

Novos financiamentos 
aprovados para o Fundo 
Constitucional do Centro-
-Oeste (FCO), modalidade 
Rural, em Goiás, somam 
R$ 105,8 milhões e pro-
metem gerar 140 em-
pregos diretos em 45 
municípios. Os números 
resultam de 97 projetos 
deferidos pela Câmara 
Deliberativa do Conselho 
de Desenvolvimento do 
Estado, em reunião nesta 
quinta-feira (24/3).

O Governo de Goiás 
lançou, nesta semana, 
a terceira edição 
do Embaixado-
res da Cidadania, 
um projeto de 
educação cidadã 
gratuito e a distân-
cia promovido pela 
Controladoria-Geral 
do Estado de Goiás, 
em parceria com a 
Universidade Federal 
de Goiás

Ó a oportunidade passan-
do! 

A Retomada e a @ovg.
org.br oferecem 20 vagas 

de emprego especializa-
das! Confira as vagas 

disponíveis e envie esse 
post para seus amigos em 

busca de emprego. É só 
procurar atendimen-
to no Vapt Vupt mais 

próximo de você que te-
nha atendimento do Mais 

Empregos / Sine! 
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A @orquestrafilarmonicadegoias 
nos enche de orgulho mais uma vez! De-

pois de gravar obras inéditas do composi-
tor brasileiro Claudio Santoro, ela alcança 

a 14ª posição no ranking dos mais 
ouvidos em plataforma musical de 

Clássicos na Europa.
É a música orquestral brasileira rompen-
do as barreiras territoriais e sendo apre-

ciada pelos quatro cantos do mundo.
Quer saber tudo sobre esse sucesso inter-

nacional? Leia a matéria completa no site 
da Governadoria (link na descrição do 

perfil)

Notas

O Centro de Idosos Vila Vida, em 
Goiânia, está de cara nova! Com in-
vestimento de mais de R$ 1 milhão, 
a unidade foi completamente 
revitalizada para oferecer mais 
segurança e conforto aos morado-
res e frequentadores atendidos pela 
ovg.org.br.

O espaço, que completou 28 anos, 
contempla uma média mensal de 
355 idosos que recebem assistência 
de profissionais de enfermagem, 
assistência social, odontologia e psi-
cologia e ações comunitárias.

O entreposto goiano foi criado com o intuito de 
organizar, de maneira estruturada e em um só 
lugar, a comercialização de hortifrutigranjei-
ros do estado. Aqui produtores e comerciantes 
marcam presença com produtos variados, de 
qualidade e bom preço.
O comércio de frutas merece um destaque 
especial! A variedade se deve à comerciali-
zação, tanto de produções nacionais, quanto 
importadas. Laranjas, bananas, melan-
cias, maçãs, uvas, melão, limão são 
algumas frutas que podem ser encon-
tradas na Ceasa Goiás.

Venha comprar suas frutas conosco!
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