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SEAPA

Desde 2019, o Governo de Goiás es-
tabeleceu oito princípios da governança 
pública no Estado: foco no cidadão, capa-
cidade de resposta, integridade, confiabi-
lidade, melhoria regulatória, prestação 
de contas e responsabilidade, relações de 
trabalho humanizadas e transparência. 

Em mais uma manifestação de en-
gajamento às políticas públicas de trans-
parência na gestão, foi adotado um novo 
mecanismo para direcionar e buscar re-
sultados para a sociedade. O Governo 
de Goiás tomou a decisão de que todos 
os órgãos tomadores de recursos com 
a União adotassem o modelo proposto 
pelo Ministério da Economia voltado à 
excelência em gestão desses repasses.

 Trata-se de uma ferramenta que 
favorece a inter-relação entre o Governo 
Federal e seus parceiros na execução de 
políticas públicas, além de potencializar 
boas práticas de gestão pública em todas 
as esferas. Coordenado pela Secretaria 
Geral da Governadoria (SGG), 18 órgãos 
do executivo de Goiás aderiram ao mode-
lo proposto pelo Ministério da Economia.

Com a finalidade de levar as orga-
nizações públicas brasileiras a padrões 
elevados de desempenho e qualidade em 
gestão, o Modelo de Excelência em Ges-
tão das Transferências da União (ME-
G-Tr) é a representação de um sistema 
constituído de sete partes integradas e 
interatuantes, que orientam a adoção de 
práticas baseado em indicadores de qua-
lidade para aperfeiçoar e melhorar a ges-
tão.

Com base nesses fundamentos, a 
governança define como as estratégias e 
planos devem ser implementados e ma-
terializados, visando assegurar a susten-
tabilidade, considerando o compromisso 
com as partes interessadas e o capital 
intelectual existente, mediante a orienta-
ção por processos, resultando na geração 
de valor público para as partes interessa-
das.

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater) constituiu um comitê 
para aplicação do “Instrumento de Me-
lhoria da Gestão das Transferências da 
União” ou simplesmente, IMG-Tr 100 
Pontos, sistema esse que permitiu ava-

liar o grau de maturidade das práticas de 
gestão da instituição.

O IMG-Tr 100 Pontos é dividido em 
fundamentos e requisitos, os quais devem 
ser considerados e avaliados em conjun-
to. O grau de atendimento à cada um dos 
requisitos pela instituição é fundamental 
para definir a pontuação em cada alínea. 
Para reconhecer os órgãos que cumprem 
tais norteadores, foi criado o Certificado 
Bronze, emitido pelo Ministério da Eco-
nomia às instituições.

Esse instrumento foi aplicado, 
pela primeira vez, no ano passado, refe-
rente ao ano de 2020. Ele foi conduzi-
do considerando a instituição como um 
todo, e não somente nas unidades que 
operam com transferências da União, 
por se perceber que essas práticas vão 
além dos processos de planejamento, 
execução e monitoramento dos proje-
tos que operam com recursos advindos 
da União. 

Trata-se de um projeto ousado e 
contínuo, uma vez que persegue indi-
cadores de excelência à nível nacional, 
buscando melhorias a cada ciclo avalia-
do, que são submetidos à auditoria do 
próprio Ministério da Economia. As-
sim, a Emater atingiu o “Nível de ma-
turidade da Gestão” Categoria Bronze 
3, o que é um resultado excelente, e 
evidencia que a Agência possui muitas 
melhorias já aplicadas na gestão e na 
prestação de serviços.

Partindo do questionamento so-
bre “qual valor público que estamos en-
tregando”, a instituição assume com-
promissos de aprimoramento, através 
da implantação de planos de melhorias 
para os próximos ciclos. Nesse sentido, 
outro resultado alcançado e que merece 
ser comemorado é que a Emater imple-
mentou 100% desses planos no ciclo de 
gestão referente ao ano de 2021. 

Destarte, a Emater, à exemplo dos 
demais órgãos do Poder Executivo do 
Estado de Goiás, segue firme no seu 
propósito de adoção de boas práticas de 
gestão, aprimoramento organizacional, 
aperfeiçoamento dos fluxos e práticas e 
à maximização dos níveis de eficiência 
e efetividade, além do aumento da ca-
pacidade de geração de valor público.

BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 
PÚBLICA GOIANAS 
SÃO REFERÊNCIA

Artigo

Fabiano Sousa Vargas
Gerente de Planejamento
Institucional da Emater
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EMATER LEVA INOVAÇÃO, TECNOLOGIA 
E INFORMAÇÃO A PRODUTORES RURAIS

Tecnoshow

Um dos eventos mais esperados 
pelo setor agropecuário, a Tecnoshow 
Comigo chega a sua 19ª edição, entre os 
dias 4 e 8 de abril, no Centro Tecnoló-
gico Comigo (CTC), em Rio Verde, mu-
nicípio da Região Sudoeste de Goiás. A 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecu-
ária (Emater) estará presente, levando 
atendimento, exposição de produtos da 
agricultura familiar, demonstração de 
tecnologias e palestras.

Após dois anos de interrupção em 
decorrência da pandemia, a feira reali-
zada pela cooperativa Comigo traz nesta 
edição o tema “Produtores alimentam 
cidades”. A expectativa dos organizado-
res é receber mais de 115 mil visitantes, 
com previsão de um montante de R$ 3,4 
bilhões em negócios.

Com novidades, o estande da Ema-
ter irá demonstrar na prática o desen-
volvimento do BRS Capiaçu, variedade 
de capim que tem sido intensamente 

demandada por pecuaristas devido ao 
seu alto potencial produtivo para a bo-
vinocultura leiteira. A cultivar foi plan-
tada cerca de três meses atrás em um 
espaço de dez metros quadrados, onde 
será possível verificar de perto seu de-
sempenho.

O presidente da Emater, Pedro Le-
onardo Rezende, pontua que a partici-
pação do órgão na Tecnoshow já é tradi-
ção. “Desde a primeira edição, o evento 
conta com nosso estande, em que são 
montadas diversas unidades demons-
trativas de materiais genéticos e tecno-
logias aplicadas às condições produtivas 
do Estado”, diz.

“É uma grande oportunidade de 
realizarmos ações de difusão dessas tec-
nologias através dos plantões técnicos e 
demonstrações didáticas dos programas 
de melhoramento genético e de proces-
sos produtivos que podem ser adotados 
nas propriedades buscando a eficiência 
profissional e econômica”, acrescenta.

Tecnologias e pesquisa

O estande irá dispor de uma área 
plantada com cultivares de capim, arroz 
e mandioca. O BRS Capiaçu é o carro-
-chefe entre as variedades de gramíneas. 
Desenvolvido pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Ca-
piaçu é um clone de capim-elefante obti-
do por meio de melhoramento genético. 
É mais produtivo em massa e mais nutri-
tivo em relação a outros materiais.

Variedades de arroz e mandioca tam-
bém foram plantadas para amostragem. 
Estarão expostas cultivares de arroz de 
terras altas, cultivadas em áreas favoreci-
das pelo regime de chuvas ou sob sistema 
de irrigação por aspersão. Já as amostras 
de mandioca são provenientes da Estação 
Experimental da Emater em Porangatu, 
onde está sendo executada uma pesquisa 
para disponibilizar materiais da raiz mais 
bem adaptados para regiões secas, como o 
Norte e Nordeste Goiano.

Nesta edição, Agência Goiana apresenta pesquisas, expõe produtos da agricultura familiar e 
promove plantão intenso de atendimento a produtores rurais. Demonstração de cultivares como 
o BRS Capiaçu e exemplares de pequi sem espinhos serão alguns dos destaques na feira 
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O espaço conta ainda com exempla-
res de plantas pesquisadas na Estação Ex-
perimental Nativas do Cerrado e no Horto 
de Plantas Bioativas da Emater. O público 
irá conhecer de perto as mudas de pequi 
sem espinhos e demais variedades que 
serão disponibilizadas em breve aos pro-
dutores rurais do Estado. Já as plantas do 
horto constituem espécies medicinais, aro-
máticas e condimentares, que são comer-
cializadas a preços acessíveis pela Emater.

Outra tecnologia demonstrada vem 
direto do Complexo de Laboratórios da 
agência. São as mudas produzidas por 
meio da cultura de tecidos, técnica utili-
zada para obtenção de materiais melhora-
dos, com maior qualidade genética, mais 
resistentes e livres de doenças e pragas. A 
Emater já testou e estabeleceu protocolos 
para variedades de banana, abacaxi e or-
quídeas.

Plantão técnico

Uma equipe de profissionais da Ema-
ter ficará disponível para auxiliar os pro-
dutores rurais e apresentar as políticas 
públicas de inclusão produtiva rural de-
senvolvidas pelo Governo de Goiás volta-
das para a agricultura familiar.

Estarão presentes extensionistas e 
pesquisadores para mostrar trabalhos co-
ordenados pela entidade, como a implan-
tação de sistema de Integração Lavou-
ra-Pecuária-Floresta (ILPF); Programa 
Produzir Brasil, que leva assistência técnica 
a assentamentos rurais; Pró-Genética, ini-
ciativa que torna acessíveis bovinos puros 

de origem (PO) a pecuaristas de pequeno e 
médio porte; e o programa de comerciali-
zação de sementes de milho de alto padrão 
genético, também a valores acessíveis aos 
agricultores familiares.

Os visitantes também poderão con-
sultar profissionais especializados em fru-
ticultura e conferir como a Emater tem se 
empenhado para fortalecer essa cadeia 
produtiva. A instituição apresenta ainda 
o Projeto Bovinocultura Sustentável, que 
utiliza as técnicas de pastejo rotacionado 
e fertirrigação em propriedades assistidas 
pelo órgão, buscando aumentar a produ-
ção e minimizar os impactos ambientais. 
Além disso, o estande expõe o Programa 
de Preservação das Microbacias Hidro-
gráficas, que envolve produtores rurais 
em projetos de recuperação ambiental.

Produtores interessados terão tam-
bém a oportunidade de serem orientados 
por técnicos sobre as etapas de estrutura-
ção de uma agroindústria. A Emater dis-
põe em sua sede, no Complexo de Inovação 
Rural, em Goiânia, de uma Agroindústria 
Escola, onde são ministradas formações 
em produção industrial e empreendedo-
rismo rural, com cursos nas áreas de pa-
nificação, laticínios e processamento de 
frutas.

Para completar a carteira de serviços 
ofertados na Tecnoshow, serão expostos 
produtos de agricultores familiares as-
sessorados pela entidade, como o queijo 
cabacinha e o açafrão de Mara Rosa. O 
primeiro está em processo de obtenção do 
selo de Indicação Geográfica (IG) e o se-
gundo já conseguiu o registro. O trabalho 

para aquisição da IG também é acompa-
nhado pela Emater, com o propósito de 
valorizar e qualificar a produção rural tipi-
camente goiana.

Palestras

Todos os anos a Emater leva para a 
Tecnoshow Comigo uma programação 
de palestras conduzidas por profissio-
nais do órgão. No dia 05 de abril, ter-
ça-feira, às 14h, o zootecnista Fernando 
Coelho abre um debate sobre recupera-
ção e manejo de pastagens degradadas. 
O especialista irá apresentar os casos 
de sucesso de pecuaristas familiares as-
sistidos pela Emater dentro do Projeto 
Bovinocultura Sustentável.

No dia seguinte, 06 de abril, quar-
ta-feira, às 11h, a tecnóloga em Gestão 
Ambiental, Isabela Lima, e a engenhei-
ra agrônoma, Márcia Maria de Paula, 
ao lado do engenheiro agrônomo da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), Ri-
cardo Carneiro, ministram uma pales-
tra sobre Selo Arte para agroindústrias 
e processo de Indicação Geográfica.

Já no dia 07 de abril, quinta-feira, 
às 9h, o técnico e mestre em Piscicultu-
ra, Francisco Cabral, irá discorrer sobre 
piscicultura em tanque escavado e sua 
viabilidade econômica para o segmento 
rural familiar. O especialista apresenta 
também a pesquisa desenvolvida pela 
Emater em parceria com a Universida-
de Federal de Goiás (UFG) com peixes 
híbridos redondos.

ESTANDE DA EMATER NA EDIÇÃO DE 
2019 DA TECNOSHOW COMIGO, EM 
RIO VERDE
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PRODUTORES REALIZAM CURSO 
DE PAISAGISMO RURAL E 
AGROECOLOGIA EM MINEIROS

Capacitação

Formação viabiliza novas fontes de renda para produtores, além de enriquecer área de turismo 
da região

A Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) realizou, em 
março, o curso de Paisagismo Rural 
e Agroecologia, no município de Mi-
neiros (GO). Participaram da forma-
ção 12 produtoras do assentamento 
Formiguinhas, que contaram com a 
instrução da engenheira agrônoma da 
Emater, Márcia Maria de Paula.

“Nós falamos da conexão da 
agroecologia com o paisagismo rural. 
A ideia é criar desenhos desses agro-
ecossistemas de forma que sejam sus-
tentáveis, que trabalhem o link com a 
natureza, as questões sociais e cultu-
rais”, explica Márcia. Segundo ela, o 
curso pode ser realizado em qualquer 
lugar, já que é possível produzir tan-
to grandes paisagens, como também 
mini jardins em vasos.

Com o objetivo de ensinar o pla-

nejamento do espaço para atender as 
necessidades dentro dos princípios 
da agroecologia, o curso foi solicita-
do pela comunidade para gerar mais 
uma alternativa na obtenção de ren-
da das produtoras e como incremento 
nas atividades turísticas realizadas no 
assentamento. 

“Nós ficamos muito curiosas com 
esse curso, porque ainda não tínha-
mos feito nada nesse sentido. Partici-
param pessoas que gostam de plantas 
e jardinagem e pessoas que não têm 
habilidade, mas que, com o curso, isso 
foi despertado”, relata Alselmair Rosa 
do Santos, moradora do Sítio Bom Je-
sus, onde a formação foi realizada.

Priscila Almeida, produtora no 
Sítio Ebenézer, uma das proprieda-
des que oferece camping no assenta-
mento, conta que ela e sua família se 
atentaram para a importância de jar-

dins e lugares instagramáveis no sítio.  
“Nosso jardim é muito simples, então 
precisamos organizar melhor o paisa-
gismo, trilhas, lugares de descanso e 
para fotos. Saímos de lá cheias de co-
nhecimento e ideias”. 

“O curso foi de grande utilidade 
porque, além da questão do paisa-
gismo embelezar o sítio, nós podere-
mos nos organizar para identificar o 
que pode ser oferecido aos hóspedes 
quando eles vierem aqui. Isso dará 
uma outra forma de renda para os 
produtores. Esse curso abriu muito 
a mente para novas possibilidades”, 
conclui Priscila.

Turismo Rural

Cercada de grutas, piscinas na-
turais, animais silvestres e vegetação 
preservada, os assentamentos rurais 
possuem potencial turístico para ga-
rantir empregos e renda extra aos seus 
moradores. Além da hospedagem e 
das atividades que envolvem apresen-
tar as belezas naturais da região aos 
turistas, os moradores têm a opor-
tunidade de vender o que produzem 
em suas parcelas, complementando a 
renda. 

No assentamento Formiguinhas, 
a atividade movimenta uma cadeia 
de produção que envolve toda a co-
munidade. A produção de leite, ovos, 
doces, queijos e artesanato é aprovei-
tada em todas as etapas do que é co-
nhecido como turismo de experiência, 
em que os turistas vivenciam a rotina 
e o modo de produção da família anfi-
triã e da região.

“Além da experiência ecológica e 
de contemplação do lugar, nós tam-
bém explicamos o que são os assenta-
mentos da reforma agrária e a impor-
tância do que fazemos aqui. Levamos 
os visitantes às parcelas vizinhas para 
que eles possam conhecer o processo 
de produção, além de degustar e ad-
quirir os alimentos dos agricultores 
locais”, explica Priscila Almeida.
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EM FEVEREIRO, SETOR AGROPECUÁRIO 
CRIOU 3.049 EMPREGOS EM GOIÁS

Mão de Obra

Nos últimos 12 meses, saldo positivo chega a 9.155 postos formais de trabalho no campo. 
Produção de lavouras temporárias, pecuária e atividades de apoio à agricultura e à pecuária 
se destacam entre segmentos que mais criaram vagas

As atividades agropecuárias foram 
responsáveis pela criação de 3.049 vagas 
formais de trabalho em fevereiro no Esta-
do. De acordo com o Ministério do Traba-
lho e Previdência, houve 7.004 admissões e 
3.955 desligamentos no período. Os dados 
extraídos do Novo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Novo Caged), 
divulgados nesta terça-feira (29/3), mos-
tram que os segmentos que mais contribu-
íram para o resultado foram a produção de 
lavouras temporárias (1.415 vagas) e as ati-
vidades de apoio à agricultura e à pecuária 
(1.313).

“Como já é tradicional, os cultivos de 
soja, cana-de-açúcar e outros cereais lide-
raram a criação de empregos em fevereiro, 
ao lado da pecuária, mas é possível notar 
outras atividades desempenhando papel 
relevante, como a produção de sementes e 
mudas certificadas e a produção florestal”, 
pontua o secretário estadual de Agricultu-

ra, Pecuária e Abastecimento, Tiago Men-
donça. Ele lembra que o setor agropecuário 
foi o segundo setor que mais criou empre-
gos este ano no Estado. Foram 5.768 vagas 
formais apenas em janeiro e fevereiro. “São 
famílias que estão conseguindo uma vida 
melhor a partir do campo. Isso mostra a 
importância não só econômica, mas tam-
bém social do agro”, ressalta.

Ainda segundo o Novo Caged, nos 
últimos 12 meses (de março/21 a feverei-
ro/22), o campo goiano criou 9.155 pos-
tos formais de trabalho. Foram 49.589 
admissões e 40.434 desligamentos. Entre 
os segmentos que mais criaram empregos 
no período estiveram: produção de lavou-
ras temporárias (3.998 vagas), pecuária 
(1.915), atividades de apoio à agricultura e 
à pecuária (1.701) e produção de sementes 
e mudas certificadas (901).

O segmento agroindustrial de fabri-
cação de produtos alimentícios registrou 

saldo positivo de 2.713 vagas formais de 
trabalho nos últimos 12 meses. Os maiores 
destaques foram as atividades de “abate 
e fabricação de produtos de carne” (1.469 
vagas), “fabricação de outros produtos ali-
mentícios” (611) e “fabricação e refino de 
açúcar” (422).

Saiba mais

Instituído pela Lei nº 4.923/65, o Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) é um registro obrigatório e 
permanente de admissões e dispensas de 
colaboradores contratados sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Além de servir de termômetro do anda-
mento de parte da economia real do país, é 
amplamente utilizado em estudos, pesqui-
sas, projetos e programas nas esferas priva-
da e governamental. Um deles é o Seguro-
-Desemprego.
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SETOR DE CRÉDITO RURAL INICIA PLANO DE AÇÃO 
PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS

Compliance

Ação integra Programa de Compliance Público do Governo de Goiás e tem objetivo de reduzir 
riscos e possíveis impactos negativos no trabalho da agência

Profissionais da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) se reu-
niram na última quarta-feira (31) para 
dar início ao plano de ação que estabe-
lece a implantação da Gestão de Riscos 
no setor de Crédito Rural. O serviço é um 
dos mais demandados pelos agricultores 
familiares atendidos pela instituição, 
que elaborou somente em 2021 mais de 
dois mil projetos de financiamento.

A ação integra o Programa de Com-
pliance Público (PCP), instituído em 
2019 pelo Governo de Goiás para garan-
tir mais transparência em todas as en-

tidades e pastas que compõem o Poder 
Executivo goiano. 

A Gestão de Riscos é um dos eixos 
que fundamentam o PCP, ao lado da Éti-
ca, Transparência e Responsabilização, 
estabelecendo práticas de infraestrutu-
ra, políticas e metodologias que possibi-
litem a identificação de certezas e ante-
cipação de desafios para evitar possíveis 
eventos negativos. Já foi implantada em 
três seções da Emater: licitações e con-
tratos, folha de pagamento e Programa 
Produzir Brasil.

O mapeamento da matriz de ris-
cos já foi realizado, para assim viabilizar 

a demarcação de indicadores, metas e 
ações. Os resultados esperados incluem 
a agilidade nos atendimentos, o aumen-
to de percentual de atendimento das 
demandas, redução de retrabalho, au-
mento do número de projetos aprovados 
e melhoria da imagem da instituição no 
mercado.

Participaram da reunião o gerente 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
da Emater, Luiz César Gandolfi; o enge-
nheiro agrônomo, Juarez Bucar; a ana-
lista de Desenvolvimento Rural, Elen Pa-
checo; e a assessora técnica, Ana Kassia 
Ribeiro.
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Saiu Na Mídia

Em live transmitida pela Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
na última quarta-feira (30), a zootecnis-
ta e assessora técnica da instituição, Ana 
Kassia Ribeiro, estimou que quase cinco 
mil bezerros serão produzidos em Goi-
ás a partir da comercialização de touros 
puros de origem (PO) realizada pelo Pro-
grama de Melhoria da Qualidade Gené-
tica do Rebanho Bovino Brasileiro (Pró-
-Genética).

O Pró-Genética, criado pela Asso-
ciação Brasileira dos Criadores de Zebu 
(ABCZ), tem sido executado desde 2014 
no Estado. O objetivo é promover o apri-
moramento do rebanho bovino goiano 
e o consequente fortalecimento das ca-
deias produtivas da carne e leite. A Ema-
ter e a ABCZ são parceiras nesse empre-
endimento, com a realização de feiras e 
leilões a valores acessíveis em diversos 
municípios. 

Segundo a palestrante, já foram 
vendidos 238 touros considerados de 
alto padrão genético. Entre as raças co-
mercializadas estão Nelore, Nelore Mo-
cha e Tabapuã. Os touros puros de ori-
gem são os mais valorizados no mercado 
do agronegócio, garantindo retorno rápi-
do e lucratividade para a propriedade.

Produção de leite com recria de fê-
meas ou com venda de bezerros e produ-
ção de carne são algumas das principais 
estratégias de utilização dos animais em 
questão. “Além da renda do leite, o pro-
dutor pode ter a renda proveniente da 
venda de bezerros. Com isso, ele já con-
segue comprar uma vaca pronta”, explica 
Ribeiro.

A zootecnista destaca ainda que as 
feiras têm sido importantes não apenas 
para tornar tecnologias avançadas mais 
acessíveis aos pecuaristas de pequeno e 
médio porte, mas também para difundir 
conhecimento e novas informações no 
setor. O Pró-Genética organiza as feiras, 
cria uma rede de relacionamento entre 
produtores e comerciantes, promove pa-
lestras e coloca o pecuarista em contato 
com profissionais da assistência técnica 
rural.

4,9 MIL BEZERROS DEVEM SER 
PRODUZIDOS POR ANO COM 

VENDAS DE TOUROS PO PELO 
PRÓ-GENÉTICA EM GOIÁS

Live
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Notas

Você sabia que os micro e 
pequenos empreendedo-
res são responsáveis pela 
maior parcela de empregos 
gerados em Goiás? A Reto-
mada entende e reconhece a 
importância dos pequenos 
negócios, por isso, oferece 
apoio por meio de progra-
mas e políticas públicas. 
Vocês podem conferir mais 
sobre esses programas pelo 
nosso site, e acompanhar as 
ações aqui pelo Instagram! 

Foram abertas, nesta 
quinta-feira (31/03), as 
inscrições para o Processo 
Seletivo para o Programa 
de Estágio do Governo 
de Goiás. Os interessados 
devem se inscrever até o 
dia 10 de abril, exclusiva-
mente, no Portal de Sele-
ção (selecao.go.gov.br). 
São 104 vagas disponíveis 
na seleção, para alunos 
de cursos em 22 áreas de 
atuação.

A festa com a maior 
quantidade de mascara-

dos do Estado também 
está de volta no Circuito 
de Cavalhadas de Goiás. 
Palmeiras vai encantar 
o público da região com 
a batalha entre mouros 

e cristãos em três dias de 
muita devoção e fé.

Quem aqui já está pre-
parado para o retorno 

dessa festa linda?
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No mês de fevereiro, o setor agro-
pecuário goiano gerou 3.049 novos 

empregos. Os dados são do Novo 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Novo Caged), e 

mostram que o mercado de trabalho 
registrou bons números também nos 
últimos 12 meses, com 9,1 milhões de 

vagas abertas na área. A produção 
de lavouras temporárias (1.415 va-

gas) e as atividades de apoio à agri-
cultura e à pecuária (1.313) foram os 

dois segmentos que mais contribuí-
ram para o resultado final.

Notas

Com mais de R$ 20 milhões em inves-
timentos, demos mais um passo na 
regionalização da saúde em Goiás, com 
a entrega de uma policlínica, dessa vez 
em São Luís de Montes Belos.
A unidade tem capacidade para reali-
zar 23 tipos de exames, oferece 20 espe-
cialidades e beneficia 72 municípios da 
macrorregião Centro-Oeste de Goiás.
Além de São Luís de Montes Belos, já 
estão em pleno funcionamento as poli-
clínicas de Posse, Goianésia, Quirinó-
polis e Formosa, e deve ser inaugurada 
em breve a unidade da cidade de Goiás.

Olha só que notícia boa! 
O Executivo estadual, por 
meio da @agehabgoias, 
realizou a entrega de 97 
casas do Residencial Solar 
do Bosque, em Morrinhos, 
região Sul do Estado. O 
Governo de Goiás investiu 
R$ 15 mil em cada unidade, 
totalizando R$ 1,455 milhão 
em recursos estaduais no 
empreendimento, prove-
nientes do programa Pra 
Ter Onde Morar – Crédito 
Parceria.
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