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SEAPA

Como elemento indispensável de 
uma gestão eficiente, a regularização 
das contas públicas é um dos princi-
pais ofícios de um gestor, sobretudo, 
quando se depara com um cenário de 
devastação, consequência de práti-
cas imorais, abusivas, acrescidas de 
condutas populistas, falta de plane-
jamento e irresponsabilidade com o 
dinheiro público. Esse tempo passou.

Deixamos o passado sombrio 
para trás para escrever uma nova pá-
gina na história de Goiás. Como pri-
meira determinação, o governador 
Ronaldo Caiado ordenou que toda a 
equipe focasse em “arrumar a casa”. 
Para nós, da Secretaria da Adminis-
tração (Sead), a missão suplantava a 
regularidade das contas para uma in-
terpretação mais fidedigna.

Para arrumar a casa, era neces-
sário primeiramente saber o que se 
tinha, ou seja, qual o patrimônio do 
Estado. E, neste sentido, o panorama 
era estarrecedor. Não havia indicati-
vo de controle da situação da maio-
ria dos bens dos goianos. Iniciamos 
então a transformação da realidade 
de desordem, a partir da atuação de 
uma equipe dedicada de servidores 
públicos e por meio de planejamento 
estratégico e estruturação. Em 2019, 
entregamos o primeiro inventário es-
truturado do Estado, estabelecendo 
processos e procedimentos padroni-
zados, conduta fundamental para ma-
pearmos a real situação patrimonial 
dos órgãos e entidade.

No relatório de 2020, com o sis-
tema informatizado mais adequado 

à realidade patrimonial e maior pre-
cisão de informações, implantamos 
o Plano de Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais, possibilitando um apro-
fundamento nas investigações sobre 
bens móveis e imóveis do Estado. O 
feito é inédito em Goiás e foi inicia-
do pelo levantamento qualitativo do 
patrimônio mobiliário. Consideran-
do que o quantitativo desses bens é 
superior a 1,6 milhão, a jornada será 
concluída até o final de 2022, confor-
me cronograma estabelecido pela Su-
perintendência Central de Patrimônio 
da Sead.

Se somam a essas ações, outros 
feitos inéditos nesse setor, como o 
lançamento do Programa Censo Imo-
biliário, que consiste na identificação 
e vistoria individual de cada imóvel do 
Estado e a realização de concurso pú-
blico para atuação na área de gestão 
patrimonial – evidência do respeito à 
coisa pública e do zelo com os bens de 
todos os goianos.

Para conseguirmos avançar tanto 
em uma área tão sensível da adminis-
tração, contamos com apoio irrestrito 
do governador Ronaldo Caiado e con-
seguimos expandir a atuação do setor 
responsável pela gestão patrimonial, 
por meio da ampliação do quantita-
tivo de servidores, aquisição de equi-
pamentos modernos e investindo na 
qualificação dos colaboradores.

Esse é o resultado de uma ges-
tão que tem como base o respeito ao 
patrimônio público e o compromisso 
com os interesses da sociedade. Sem 
dúvidas, arrumamos a casa.

GOIÁS ESTÁ
EM ORDEM!

Artigo

BRUNO D’ABADIA
é secretário de Estado da Administração

do Governo de Goiás
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GOVERNO DE GOIÁS ENTREGA 66 
MÁQUINAS A MUNICÍPIOS GOIANOS

Mecaniza Campo

Com investimento total de R$ 19,4 milhões, por meio de emendas da bancada federal, equipamentos 
integram o Programa Mecaniza Campo, desenvolvido pela Seapa. Em três anos, destinações somam 
R$ 172,8 milhões

O secretário de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Seapa), Tiago 
Mendonça, entregou nesta segunda-feira 
(18/04), em Goiânia, na sede da Secreta-
ria, 66 máquinas do programa Mecaniza 
Campo. A iniciativa do Governo de Goiás 
visa melhorar a infraestrutura dos muni-
cípios, com a recuperação da malha viá-
ria, especialmente em estradas vicinais. 
O investimento na aquisição dos equipa-
mentos foi de R$ 19,4 milhões.

Foram entregues 56 retroescavadei-
ras e 10 motoniveladoras, adquiridas com 
recursos da Superintendência de Desen-
volvimento do Centro-Oeste (Sudeco), 
órgão do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), indicados pela bancada 
federal goiana (legislaturas 2015-2018 e 
2019-2022). A Seapa executa a compra 
dos equipamentos, que em seguida são 
repassados às prefeituras mediante a as-

sinatura de termo de cessão de uso.
De acordo com o secretário Tiago 

Mendonça, a determinação do governa-
dor Ronaldo Caiado é fazer com que as 
máquinas cheguem aos municípios com 
a maior rapidez possível. “Fazemos en-
tregas parceladas justamente para agi-
lizar o repasse. Importante é máquina 
trabalhando no município, melhorando 
as estradas, ajudando no escoamento da 
produção e amparando o nosso povo”, 
disse o secretário.

O superintendente da Sudeco, Nel-
son Vieira Fraga Filho, afirmou que a 
entrega simboliza a parceria entre os go-
vernos federal, estadual e os municípios. 
“Passamos por momentos de chuva e es-
tradas ruins, sem contar que os municí-
pios ainda precisam reforçar as áreas de 
pavimentação e drenagem. Nosso com-
promisso é fazer os recursos chegarem 

lá”, destacou.
Os equipamentos foram entregues 

para 60 municípios goianos. Para o pre-
feito de Campos Verdes e presidente 
da Federação Goiana dos Municípios 
(FGM), Haroldo Naves, todos os gestores 
estão muito felizes com essa parceria que 
ajuda muito no desenvolvimento de cada 
cidade. 

A retirada dos equipamentos está 
programada para a terça e quarta-feira, 
dias 19 e 20/4. Os técnicos que vão ope-
rar os maquinários nos municípios pas-
saram por um treinamento teórico e prá-
tico na Seapa. Eles executarão serviços 
de infraestrutura, como a conservação 
de estradas vicinais, auxiliando no esco-
amento da produção agrícola estadual e 
melhorando a qualidade de vida da po-
pulação que reside na zona rural do Es-
tado.



Goiânia, 21 de abril de 2022  | Jornal Emater04

A deputada federal Flávia Morais 
contou que o maquinário é fruto da emen-
da de 2018, mas quase foi perdido por fal-
ta de uma assinatura da gestão passada. O 
Governo de Goiás foi à Justiça. “Consegui-
mos recuperar essa emenda por uma de-
cisão do Supremo Tribunal Federal, uma 
ação direta do nosso governador Caiado”, 
disse a deputada.

Foram beneficiados os municípios de 
Abadiânia, Água Limpa, Águas Lindas, Al-
vorada do Norte, Arenópolis, Baliza, Bela 
Vista de Goiás, Britânia, Bom Jardim de 
Goiás, Bonfinópolis, Buriti Alegre, Buriti-
nopolis, Cachoeira Dourada, Caçu, Calda-

zinha, Campinaçu, Campo Alegre de Goi-
ás, Campos Verdes, Gameleira, Carmo do 
Rio Verde, Cristalina, Cocalzinho de Goiás 
e Corumbaíba.

E ainda as cidades de Estrela do Nor-
te, Fazenda Nova, Goianápolis, Goiatuba, 
Hidrolândia, Indiara, Inhumas, Ipameri, 
Ipiranga, Israelândia, Itapaci, Itapirapuã, 
Jandaia, Joviânia, Jussara, Mairipotaba, 
Mambai, Matrinchã, Morrinhos, Nova Cri-
xás, Montividiu, Montividiu do Norte, Mo-
zarlândia, Nerópolis, Nova Veneza, Novo 
Gama, Ouro Verde, Planaltina de Goiás, 
Paraúna, Palminópolis, Porteirão, Rialma, 
Santa Isabel, Santo Antônio do Descoberto, 

São Simão, Sanclerlândia e Vicentinópolis.

Balanço

Desde 2019, o Governo de Goiás en-
tregou 741 máquinas e implementos aos 
municípios goianos por meio do Mecaniza 
Campo. Com a última entrega, no valor de 
R$ 19,4 milhões, o montante distribuído 
por essa iniciativa soma R$ 172,8 milhões 
nos últimos três anos. Os itens — tratores, 
caminhões basculantes, caminhões pipa, 
pás-carregadeiras, retroescavadeiras, mo-
toniveladoras e plainas— foram cedidos a 
241 municípios goianos.
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SEGURANÇA JURÍDICA GOIANA 
PROMOVE AVANÇOS NO CAMPO

Agronegócio

O governador Ronaldo Caiado recebeu lideranças do agronegócio no Palácio das Esmeraldas: 
“Hoje não se vê nenhuma fazenda invadida em Goiás. Você vê segurança jurídica estampada, um 
Estado que não meteu a mão no bolso do produtor rural”, disse

O governador Ronaldo Caiado se 
reuniu com representantes do agronegó-
cio no Palácio das Esmeraldas, em Goiâ-
nia, nesta segunda-feira (18). O setor con-
centra atividades produtivas que foram 
recordistas em exportações no último 
mês, com registro de 84,5% das vendas 
externas do Estado. Com indicativo de 
3,7% de crescimento, a produção agrope-
cuária goiana deve alcançar R$ 108,8 bi-
lhões em 2022.

Ao falar às lideranças do segmento 
produtivo, Caiado destacou ações de go-
verno que refletiram positivamente no 
setor, como a reestruturação de rodovias, 
que melhora o escoamento de produção; 
e o fortalecimento da segurança no cam-
po, por meio da Patrulha Rural. “Hoje não 
se vê nenhuma fazenda invadida em Goi-
ás. Você vê segurança jurídica estampada, 
um Estado que não meteu a mão no bolso 
do produtor rural”, disse ao lado da coor-
denadora do Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS) e presidente de honra da Organiza-
ção das Voluntárias de Goiás (OVG), pri-
meira-dama Gracinha Caiado.

“Nós temos um governador que 
acompanha, representa e defende o setor 
há mais de 30 anos”, destacou o deputa-
do federal e presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), 
José Mário Schreiner. “O agronegócio, 
que sustenta esse país, sempre teve apoio 
de Caiado, a quem agradeço muito pela 
história. Por muitos anos foi o principal 
representante do produtor rural”, disse 
Eurico Velasco, presidente da Sociedade 
Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA).

O presidente da Assembleia Legis-
lativa de Goiás, Lissauer Vieira, ressaltou 
que, diferentemente de outros estados, 
Goiás não taxou o setor agropecuário. “Te-
mos um governador comprometido com 
setor produtivo”, disse durante encontro 
que reuniu presidentes de sindicatos ru-
rais, associações e produtores rurais.

Exportações

O agronegócio goiano exportou 1,9 
milhão de toneladas de produtos e fatu-
rou US$ 1,2 bilhão em valor FOB (livre 

de custos de frete e seguro) em março de 
2022. No primeiro trimestre deste ano, o 
agronegócio goiano comercializou 3,7 mi-
lhões de toneladas de produtos com ou-
tros países e faturou US$ 2,4 bilhões (em 
valor FOB).

O titular da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), Tiago Mendonça reconheceu a 
representatividade dos presentes junto ao 
segmento econômico que é considerado 
propulsor da economia nacional e pediu 
união. “Podemos caminhar, de mãos da-
das, pelo futuro de nosso País, de nosso 
Estado”, defendeu.

Estratégias

O Governo de Goiás soma esforços 
aos produtores rurais para manter o de-
senvolvimento do setor com interface em 
políticas agrícolas, tributação, suporte 
técnico, infraestrutura, entre outros. En-
tre as medidas de impacto na área estão 
as diretrizes para distribuição do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Cen-
tro-Oeste (FCO), que passou contemplar 
todas as regiões do Estado. Já estão apro-
vados R$ 192,3 milhões  para atender 15 
empresários e 97 produtores rurais.

O segundo vice-presidente institucio-
nal da Faeg, José Renato Chiari, agradeceu 
o suporte estratégico para o setor leiteiro. 
“Uma cadeia muito difícil, está passando 
por uma fase crítica, mas com muito apoio 
do governo”, pontuou. O presidente do Sin-
dicato Rural de Chapadão do Céu, Thomas 
Peixoto, destacou os avanços para aliar de-
senvolvimento econômico e a conservação 
ambiental. “As portas foram abertas para 
fazer o que é permitido na lei e com efici-
ência”, frisou.

Compareceram ao evento os presi-
dentes da Agência Goiana de Defesa Agro-
pecuária  (Agrodefesa), José Essado, da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), Pedro Leonardo, das Centrais 
de Abastecimento de Goiás (Ceasa), Jadir 
de Oliveira, da Sociedade Goiana de Pecu-
ária e Agricultura (SGPA), Eurico Velasco; 
o deputado estadual Amauri Ribeiro; além 
de dirigentes das principais de entidades 
do agro goiano e empresários do setor.
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Saiu Na Mídia

A linha de crédito Produtor 
Empreendedor – Crédito Rural, que 
começou a ser operacionalizada em 
2021, foi tema da Live Emater ao 
Vivo desta semana, transmitida nesta 
quarta-feira (20) pela Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Ru-
ral e Pesquisa Agropecuária (Emater).

Importante instrumento de de-
senvolvimento da atividade agrope-
cuária, a linha de crédito foi lançada 
em fevereiro de 2020 pelo Gover-
no de Goiás, por meio da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e da Secreta-
ria de Indústria, Comércio e Serviços 
(SIC), juntamente com Emater e Goi-
ásFomento, como explica engenheiro 
agrônomo da Emater, Juarez Bucar.

Entre os objetivos do crédito es-
tão o estímulo à geração de renda e o 
melhor uso da mão-de-obra familiar, 
por meio do financiamento de ativi-
dade e serviços rurais agropecuários 
e não agropecuários; o fomento da 
agregação de valor à produção agro-
pecuária goiana; o incentivo à indus-
trialização dos produtos do agricultu-
ra familiar e a geração de emprego.

Juarez destacou que a linha é 
uma oportunidade para os produto-
res agropecuaristas otimizarem seu 
empreendimento rural. “É uma quan-
tia que dá um apoio inicial muito sa-
tisfatório para começar ou melhorar o 
empreendimento”, afirmou.

Para ter acesso à linha de crédito 
é necessário procurar um técnico da 
Emater para orientação e elaboração 
de cada projeto. Após esse processo, 
a GoiásFomento faz a análise do pro-
jeto para a liberação do financiamen-
to, conforme explicou o engenheiro 
agrônomo durante a live.

Para mais informações, confira 
a cartilha Produtor Empreendedor – 
Crédito Rural

LINHA DE CRÉDITO RURAL 
PRODUTOR EMPREENDEDOR 

PROPORCIONA AVANÇO NA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Live

https://www.agricultura.go.gov.br/files/Cartilhas/-CARTILHADECREDITO-SITE.pdf
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Notas

Quer notícia boa? A reto-
mada econômica já come-
çou. Goiás está na liderança 
da geração de empregos 
formais, entre os estados da 
Região Centro-Oeste.
Como foguete não tem ré, 
em três anos e dois meses, 
assinamos 170.647 Cartei-
ras de Trabalho, mesmo em 
meio à pandemia de Co-
vid-19.
Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged).

O Goiás Social marcou 
presença na retomada das 
atividades da Semana Santa 
da cidade de Goiás.
Foram ofertados diversos 
serviços, como emissão do 
Passaporte do Idoso e Car-
teira do Autista, Passe Livre 
da Pessoa com Deficiência 
e Registro Civil. Além disso, 
foi realizada a entrega de 25 
kits do Aprendiz do Futuro e 
quase 500 cartões do pro-
grama Mães de Goiás

Nos dias 9 e 10 de setembro, a 
comunidade pilarense reviverá a 
histórica batalha entre mouros e 
cristãos, com seus cavalheiros e 

mascarados devidamente caracte-
rizados para encantar esse momen-

to tão esperado.
O Governo de Goiás já investiu R$ 
1,3 milhão em 2021 para os cava-

leiros se ornamentarem e estamos 
investindo mais R$ 1,3 milhão este 

ano nas cidades que integram o 
Circuito. Tudo isso para garantir 

um retorno seguro e majestoso 
como essa festa merece.
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A @semadgoias , em parceria com a @secult-
goias , levará serviços e ações ambientais para a 
23ª edição do Festival Internacional de Cinema 
e Vídeo Ambiental (Fica), na Cidade de Goiás. O 
evento será realizado no município entre os dias 

24 de maio e 05 de junho.
Está prevista a assinatura de Acordo de Coopera-
ção Técnica entre a Semad e o município de Goiás, 

relacionado ao saneamento, conservação de 
água e do solo, além da regularização de recursos 
hídricos. As ações englobam ainda congresso, dis-

cussões e um curso de ecoturismo voltado para a 
região, com visita técnica ao Parque Estadual da 

Serra Dourada.

Notas

Capacitação 
nunca é de-
mais! Então 
aproveite as 
oportunidades 
de participar 
de um dos cur-
sos presenciais 
da Escola de 
Governo, que 
começaram a 
receber ins-
crições nesta 
segunda-feira 
(18/04)

Atenção produtores de soja. Fiquem 
atentos às novas regras que acabam 
de ser estabelecidas para a cultura 
no Estado. Por exemplo, o calendá-
rio de plantio passa a ser de 25 de 
setembro a 31 de dezembro. Antes, 
esse período era de 1º de outubro a 
31 de dezembro. Já o vazio sanitá-
rio, que antes ia de 1º de julho a 30 
de setembro, agora passa a ser de 
27 de junho a 24 de setembro. As 
novas medidas estão definidas na 
Instrução Normativa da Agrodefesa 
nº 02/2022, publicada hoje (18/4) 
no Diário Oficial do Estado.
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