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“No Estado de Goiás, a Ater pública encontrou respeito”
Presidente da Asbraer
Nivaldo Magalhães
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Goiás Social oferta atividades 
sociais em Cidade de Goiás,

na Semana Santa

Página 7

Qualificação

Por meio da SEDI, serão 
ofertadas 7.475 vagas para 

cursos gratuitos

Página 7

Agro é Tech

Senar lança cursos on-line na 
área de Inteligência Artificial 

para o Agro

Página 8

em destaque

Evento

Pela primeira vez, Emater 
recebe Assembleia Geral 
da Asbraer no Complexo 

de Inovação Rural

página 5

FCO Rural
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Live

Muda de qualidade 
garantirá uma boa 

cultura de pequi, destaca 
pesquisador
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Live

MUDA DE QUALIDADE GARANTIRÁ 
UMA BOA CULTURA DE PEQUI, 
DESTACA PESQUISADOR

Em palestra transmitida nesta quarta-
-feira (27), no canal da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater) no Youtube, o 
pesquisador Ailton Pereira, da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
falou sobre o plantio e produção de mudas de 
pequizeiro.
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MUDA DE QUALIDADE GARANTIRÁ UMA BOA 
CULTURA DE PEQUI, DESTACA PESQUISADOR

Live

Segundo profissional da Embrapa, Ailton Vitor, transplante e enxertia das mudas é fundamental 
para cultivo de sucesso

Em palestra transmitida nesta quar-
ta-feira (27), no canal da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) no You-
tube, o pesquisador Ailton Pereira, da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), falou sobre o plantio e 
produção de mudas de pequizeiro.

O convidado desta semana desen-
volve, desde o final da década de 90, em 
parceria com a pesquisadora da Emater, 
Elainy Pereira, um trabalho com varie-
dades de pequi a partir da obtenção da 
semente até a fase de seleção e plantio 
das mudas. 

De acordo com Ailton Pereira, a se-
mente do pequi possui alto grau de dor-
mência, dificultando a germinação do fru-
to. No entanto, é possível aumentar o grau 
de germinação da semente por meio da 
remoção da polpa presente no caroço do 
pequi, como explica Ailton. 

Após a quebra da dormência e a se-
meadura de 20 dias, que deve ser rasa e 
espalhada, é possível realizar o transplan-
te das mudas. “Como é uma planta nova, 
achamos perigoso fazer plantio em larga 
escala. O interessante é o plantio consor-
ciado ou em pequeno volume”, indica o 
pesquisador.

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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GOIÁS GERA 38.084 EMPREGOS FORMAIS 
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 

Retomada

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram crescimento de 
150% de empregos no mês de março de 2022 comparado com março de 2021. Goiás lidera no 
Centro-Oeste e é sexto nacional nos três primeiros meses do ano 

Dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) mostram 
crescimento de 150% de empregos no mês 
de março de 2022 comparado com março 
de 2021. Goiás lidera no Centro-Oeste e é 
sexto nacional nos três primeiros meses do 
ano

O saldo de empregos gerados em 
Goiás com Carteira de Trabalho assina-
da no primeiro trimestre de 2022 é de 
38.084 vagas. Os dados foram divulgados 
hoje pelo Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), órgão ligado 
ao Ministério da Economia. Esse número 
é o resultado de 226.164 admissões ante 
188.080 desligamentos no período.

“É o ano da retomada. O ano da vira-
da. De cada vez mais, abrir espaço para que 
tenhamos novas indústrias, novas áreas 
absorvendo a demanda de trabalhadores 
que no período da pandemia, ou por ou-
tros problemas, têm déficit na renda ou es-
tão desempregados. E mostrar que Goiás é 
um Estado não só promissor, mas é hoje, a 
melhor expectativa de empresas que che-
gam e que querem se instalar aqui”, ressal-
ta o governador Ronaldo Caiado.

O Caged também divulgou os dados 
do mês de março. Goiás registrou saldo de 
8.355 novas vagas, o que representa um 

aumento de praticamente 150% em re-
lação ao mesmo período do ano de 2021. 
Esse resultado é fruto de 75.022 admissões 
ante 66.667 desligamentos. O setor de Ser-
viços, fortemente prejudicado durante os 
dois anos de pandemia da Covid-19, está 
se recuperando e liderou este mês com sal-
do de 3.158 vagas, seguido de Construção 
(1.822), Indústria (1.438), Agropecuária 
(1.300) e Comércio (637).  

Com os dados acumulados de janei-
ro a março, Goiás ocupa a primeira posi-
ção na Região Centro-Oeste e mantém a 
6ª posição nacional, ficando atrás ape-
nas de São Paulo (176.151), Santa Catari-
na (64.038), Minas Gerais (62.421), Rio 
Grande do Sul (56.337) e Paraná (56.225).  
Já no período acumulado do ano (janeiro a 
março), o setor de Serviços segue na ponta 
com 17.982 novos empregos, seguido por 
Agropecuária (7.211), Construção (5.792), 
Indústria (4.798) e Comércio (2.301). Ape-
nas o setor agropecuário obteve crescimen-
to de 25,5% em relação ao mesmo período 
do ano passado. Os segmentos que mais 
contribuíram para a contratação de mão 
de obra formal no agro foram o de produ-
ção de lavouras temporárias, com 4.105 
vagas, e atividades de apoio à agricultura e 
à pecuária, com 2.622 empregos. 

De acordo com o titular da Secreta-
ria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago Mendonça, o agro 
está em plena atividade, o que tem mo-
vimentado contratações ao longo des-
te ano. “É desde a colheita de grãos, no 
começo de 2022, passando pelo plantio 
da safrinha de milho e de outras cultu-
ras, como sorgo e girassol, até o início do 
plantio da safra novamente. É um setor 
dinâmico, que ao longo do ano contribui 
para a geração de emprego no Estado”, 
enfatiza. 

Secretário de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), Joel Sant’An-
na comemora os resultados do Caged. “O 
que temos no mês de março de 2022, do 
ponto de vista do crescimento compara-
do com 2021, é algo significativo e im-
portante, já que no ano passado batemos 
recorde histórico de vagas. Então, a ten-
dência é chegarmos no final do ano com 
um número ainda mais expressivo”, des-
taca. 

Entre os municípios que mais ge-
raram empregos no mês de março, des-
taque mais uma vez para Goiânia, com 
1.762 novas vagas, seguido por Cristali-
na (1.279), Anápolis (868), Aparecida de 
Goiânia (768) e Santa Helena de Goiás 
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APROVADOS R$ 71 MILHÕES PARA 
NOVOS FINANCIAMENTOS EM GOIÁS

FCO Rural

Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado autorizou 67 projetos de pequeno 
a médio-grande portes no Estado, que devem resultar na criação de 208 empregos em Goiás

Na 375ª reunião da Câmara Delibe-
rativa do Conselho de Desenvolvimento 
do Estado, realizada nesta quinta-feira 
(28/04), foram aprovados R$ 71 mi-
lhões em recursos para novos financia-
mentos por meio do Fundo Constitucio-
nal do Centro-Oeste (FCO), modalidade 
Rural, em Goiás. Ao todo, foram autori-
zadas 67 cartas de projetos de pequeno, 
pequeno-médio, médio e médio-grande 
portes de 40 municípios goianos. A ex-
pectativa é de criação de 208 novos pos-
tos de trabalho em Goiás. 

Entre as principais atividades con-
templadas estão produção de grãos (soja 
e milho), com R$ 42,5 milhões do total 
de recursos, em seguida bovinocultura 
de corte, com R$ 22,5 milhões, e cana-
-de-açúcar, com R$ 4,23 milhões. Tam-
bém foram beneficiados projetos de sui-
nocultura e avicultura. A previsão é que 
os financiamentos sejam utilizados para 
aquisição de máquinas e implementos 
agrícolas, matrizes, manejo de pasta-
gens, benfeitorias, sistemas fotovoltai-
cos, reprodutores, entre outros. 

Os municípios de Rio Verde, cida-
de de Goiás, Doverlândia, Montividiu 
e Santa Helena de Goiás estão entre os 
que receberão mais recursos para inves-
timentos na modalidade rural do FCO. 
Entretanto, a lista contempla municí-
pios de várias regiões do Estado. “Isso 
mostra a força da agropecuária para a 
economia goiana. De uma ponta a outra, 
investimentos estão sendo realizados 
para contemplar atividades do campo 
e contribuir para movimentar a econo-
mia dos municípios, gerando emprego e 
renda dentro e fora da porteira”, afirma 
o secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tiago Men-
donça. 

De janeiro a abril de 2022, a Câma-
ra Deliberativa do Conselho de Desen-
volvimento do Estado já aprovou 357 
cartas-consulta ao FCO Rural, totalizan-
do R$ 380,7 milhões em financiamentos 
autorizados. Foram contemplados pro-
jetos de 102 municípios goianos, com a 
estimativa de geração de 665 empregos 
em Goiás. 

Saiba mais

O Fundo Constitucional do Centro-
-Oeste (FCO) foi criado pela Constitui-
ção 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 produti-
vos. É dividido em duas modalidades, 
FCO Empresarial e FCO Rural, abaste-
cidas com recursos provenientes de alí-
quotas de 0,6% do Imposto de Renda 
(IR) e do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), bem como dos re-
tornos dos financiamentos. Podem plei-
tear recursos do FCO: produtores rurais 
e empresas, pessoas 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).
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PELA PRIMEIRA VEZ, EMATER RECEBE 
ASSEMBLEIA GERAL DA ASBRAER NO 
COMPLEXO DE INOVAÇÃO RURAL

Evento

O encontro reuniu representantes de 25 entes federativos para discutir pautas ligadas à assistência 
técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária

O encontro reuniu representantes 
de 25 entes federativos para discutir 
pautas ligadas à assistência técnica, 
extensão rural e pesquisa agropecuária

A Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesqui-
sa Agropecuária (Emater) sediou, nos 
dias 28 e 29 de abril, a 61ª edição da 
Assembleia Geral Ordinária da Asso-
ciação Brasileira das Entidades Esta-
duais de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Asbraer). O evento, que 
aconteceu pela primeira vez na agência 
goiana, foi realizado no Complexo de 
Inovação Rural, onde está instalada a 
sede da Emater, em Goiânia (GO).

O encontro é realizado duas ve-
zes por ano e tem o objetivo de alinhar 
demandas do serviço público de exten-
são rural, reunindo todas as entidades 
estaduais ligadas ao setor. Represen-
tantes das instituições de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) de 24 
estados e do Distrito Federal estive-
ram presentes, com exceção apenas de 

Roraima e Amapá. Com isso, mais de 
4 mil municípios foram representados 
na reunião, que teve como anfitrião o 
presidente da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende.

Pedro Leonardo salientou o tra-
balho realizado pela Agência no desen-
volvimento e difusão das tecnologias 
necessárias para consolidar o Estado 
como um dos mais produtivos do ce-
nário agropecuário nacional. “Essa é 
a missão do extensionismo público: a 
promoção da inclusão produtiva. É fa-
zer com que os agricultores rurais de 
baixa renda também possam ser bene-
ficiados de todo o cenário promissor 
que é proveniente do agronegócio”, de-
clarou.

Nivaldo Magalhães, presidente da 
Asbraer, mediou o debate e ressaltou 
a necessidade do desenvolvimento e 
aplicação de políticas públicas nacio-
nais e regionais no setor agropecuário. 
Ele abriu a assembleia destacando a 
importância da presença de represen-

tantes de todo o País, que se mobiliza-
ram com o objetivo de construir pro-
jetos e desenvolver políticas públicas 
nacionais que valorizem e apoiem as 
ações de Ater. “No Estado de Goiás, a 
Ater pública encontrou respeito”, men-
cionou, valorizando a atuação capilari-
zada que a instituição desenvolve.

 Pautas

Durante a reunião, foram abor-
dados temas ligados ao Cadastro Na-
cional da Agricultura Familiar (CAF), 
Programa Nacional de Crédito Fundi-
ário (Terra Brasil), projetos da Anater 
para a Ater pública e crédito rural.  

Pedro Leonardo Rezende aprovei-
tou a oportunidade para compartilhar 
com os membros o programa Gestão 
Por Resultados (GPR). Implementado 
em 2021, o GPR contribui para a entre-
ga de resultados positivos dos serviços 
ofertados para o produtor rural goia-
no, em especial o produtor familiar.
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Ao lado de Antelmo Teixeira, diretor 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
da Emater, o presidente apresentou a fer-
ramenta, que foi criada para avaliar, medir 
e premiar o trabalho realizado pelos servi-
dores da Agência. “Como servidores públi-
cos, nós temos o dever de cumprir as me-
tas e apresentar os resultados. Precisamos 
prestar contas de como, efetivamente, cada 
ação e atendimento custaram ao montante 
que o Estado investe naquele trabalho”, ex-
plicou Antelmo. 

Ações em Goiás

O secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), Tiago 
Mendonça, esteve presente no segundo dia 
do encontro, representando o governador 
do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Tia-
go destacou o trabalho da Emater Goiás e o 
potencial das pequenas propriedades para 
a economia regional e nacional.

De 2019 a abril de 2022, a Emater já 
realizou mais de 131,6 mil atendimentos no 
campo, no Estado, com quase 4 mil even-
tos de multiplicação de tecnologia e aporte 
de R$ 592 milhões nos municípios goianos 
em crédito rural. 

Tiago Mendonça citou, ainda, a inicia-
tiva precursora do Governo de Goiás no de-
senvolvimento de bioinsumos. “Os bioin-
susmos são fundamentais para diminuir 

os custos de produção na nossa agricultura 
familiar e para trazer uma agricultura mais 
sustentável. Estamos fazendo uma mobili-
zação no Estado e Goiás está na vanguarda 
disso”, explicou o secretário, referindo-se 
ao Programa Estadual de Bioinsumos. 

Joel Sant’Anna, secretário de Indús-
tria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC), 
também esteve presente e chamou a aten-
ção para o poder de investimento do Esta-
do e o apoio da SIC nas iniciativas voltadas 
para o agronegócio.

Avanço nacional

O deputado federal José Mário 
Schreiner fez questão de prestigiar o even-
to, reconhecendo como essenciais as ações 
da Emater para a melhoria da qualidade 
de vida dos produtores familiares goia-
nos. Ele ressaltou a importância da pes-
quisa no cenário agropecuário nacional e 
internacional, tornando o Brasil referência 
no assunto. “Se o Brasil conseguiu chegar 
aonde chegou no setor produtivo rural, nós 
devemos à ciência, à pesquisa e à inovação 
desenvolvida. Nós exportamos tecnologia”, 
declarou. 

O superintendente nacional da Caixa 
Econômica Federal, Jaime Daniel da Sil-
va, contribuiu com o debate apresentando 
as linhas de crédito da Caixa direcionadas 
para o desenvolvimento do produtor rural 

no Brasil. “Nós temos uma meta de chegar 
a R$ 35 bilhões de carteira até o final deste 
ano, com um portfólio adequado de solu-
ções que atendam todo o ciclo produtivo 
dos nossos clientes”, explicou Jaime.

Participantes

Além dos membros da Asbraer e auto-
ridades locais, participaram da assembleia 
Márcio Cândido, secretário de Agricultura 
Familiar e Cooperativismo do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(SAF/Mapa), e Pedro Arraes, diretor do 
Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural da Secretaria de Agricul-
tura Familiar e Cooperativismo e ex-pre-
sidente da Emater de Goiás. Eles destaca-
ram a importância do extensionismo rural 
e de programas de incentivo na inclusão 
produtiva do agricultor familiar.  

Também participaram José Ferrei-
ra da Costa e Oto Ferreira Cândido, pre-
sidente e diretor da Agência Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Anater), respectivamente; o consultor 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq/USP), Sérgio Paganini; o 
superintendente nacional da Caixa Eco-
nômica Federal, Jaime Daniel da Silva; e o 
presidente da Associação Goiana dos Pro-
dutores de Cachaça de Alambique (Agop-
cal), Luís Manteiga.
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Notas

O campo está cada vez mais 
tecnológico. E você, gosta de 
inovar na sua produção?
Então conheça o novo curso 
do Senar Goiás:
Inteligência Artificial no 
Campo  Aprenda, de forma 
gratuita e online, a controlar 
sua produção agropecuária 
com o uso de sistemas inteli-
gentes.
Matricule-se agora! Clique 
no link da bio ou acesse ead.
senargo.org.br e procure o 
Programa Inovação no Agro.

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

Atenção, goianos! Tem cursos 
de qualificação profissional 

chegando!
Por meio da @sedigoias, serão 

ofertadas 7.475 vagas para 
cursos gratuitos de qualificação 

profissional em 16 municípios 
goianos. Um investimento de 

R$ 4,6 milhões do governo
Os editais com a abertura de 

vagas estão em elaboração 
pela e devem ser publicados em 
maio. Fica tranquilo que a gen-

te te informa tudo por aqui.
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