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“[...] Goiás é atualmente referência como polo de trabalho, 
desenvolvimento e bem-estar social.”Lincoln Tejota

Artigo

Emater e Prefeitura de 
Jussara restauram área de 
produção agrícola em escola

Pequi sem espinhos

GALERIA DA EMATER

       Nesta semana, alunos do Centro de Atendimento Socio-
educativo (Case) de Goiânia e Anápolis participaram de duas 
oficinas na agroindústria da Emater. Na terça-feira (11/10), a 
Agência Goiana recebeu cinco reeducandos do Case de Aná-
polis. Já na quinta-feira (13/10), três reeducandos do Case de 
Goiânia tiveram a oportunidade de aprender na agroindústria. 

#Fotografia

Saúde

Mais de 200 novos médicos 
passam a atender usuários 

do Ipasgo

Financiamento

Produtores recebem 
autorização para captar 
recursos do FCO Rural

Serviços

Expresso Correios está 
disponível em todas as 

regiões do estado

em destaque

Grãos

Goiás deve alcançar recorde de 
produção de grãos na safra 2022/2023

Página 5

Informativo

Edição de Outubro do Agro em Dados 
destaca perspectiva positiva para 

produção de cana-de-açúcar em Goiás
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Massa de ar seco 
e calor impedem a 
formação de nuvens 
de chuva no Estado

A Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
em parceria com a Prefeitura de Jussara, o Centro 
de Referência de Assistência Social Elviro Bonfim 
(Cras) e a Escola Agrícola Comendador João 
Marchesi, iniciou, em maio de 2022, o projeto de 
reestruturação da escola agrícola. Com o objetivo 
de reorganizar e revitalizar a área de produção 
da escola agrícola, o projeto pretende envolver a 
comunidade do município de Jussara [...]
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NOTAS

#Social

Tempo em Goiás

Fim de semana deve ser de temperaturas 
elevadas e umidade relativa do ar em estado 
de alerta no período da tarde em algumas 
regiões de Goiás.
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Edição e produção

de textos 
Ana Flávia Marinho

Brunno Falcão
Geovanna Pires

(estagiária) 

Heloisa Sousa
 (estagiária) 

Diagramação 
Marcos Paulo Ferreira

Isabella Macedo 
 (estagiária) 

A família começa sob um teto. Nossa 
casa é nosso refúgio, nossa toca. Compre-
endendo a importância do lar para a saú-
de, educação, bem-estar das famílias, o 
governo de Goiás – que prioriza e amplia 
os atendimentos sociais e onde investiu 
cerca de R$ 1,3 bilhão – criou também o 
programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel 
Social, que já atende a 35 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Essas 
pessoas recebem o valor de R$ 350 men-
sais, pelo período de 18 meses, exclusiva-
mente para o pagamento de aluguel.

A Agência Goiana de Habitação 
(Agehab) é a executora do programa, 
que foi gestado e é, dentre outros, 
acompanhado pelo Goiás de Resulta-
dos, coordenado pela Vice-governado-
ria.

O Aluguel Social é um programa de 
complemento de renda para famílias em 
situação de vulnerabilidade financeira 
que não possuem imóvel. Um reforço en-
quanto se organizam para se enquadrar 
em algum dos programas de acesso à 
casa própria. Ele é um dos 100 projetos 
prioritários gerenciados pelo Goiás de 
Resultados, que acompanha e monitora a 
gestão, as entregas e os resultados estra-
tégicos de cada área do governo, em mais 
de 30 órgãos da administração pública.

A eficácia do Aluguel Social está re-
fletida na aprovação dos goianos, que 
confiaram nas urnas novos mandatos ao 

governador Ronaldo Caiado e a mim, que 
volto à minha primeira casa, a Assem-
bleia Legislativa. Retornarei à Alego com 
mais quatro anos de experiência pública, 
esta no Executivo, para continuar aju-
dando a garantir um conjunto de leis que 
irão aperfeiçoar a eficiência e eficácia das 
ações de governo já a partir do planeja-
mento. 

Goiás é atualmente referência como 
polo de trabalho, desenvolvimento e 
bem-estar social. E em meio à pior crise 
econômica e sanitária, o governo esta-
dual conseguiu atender aos mais neces-
sitados e ainda promover investimentos. 
Estamos formando um patrimônio admi-
nistrativo-social, um legado de transfor-
mação na vida dos goianos. Somos o ter-
ceiro estado na atração de investimentos; 
a geração de empregos cresceu 1.000%, 
apesar de todos os obstáculos dentro e 
fora do país.

E, finalmente, quero externar minha 
gratidão por fazer parte dessa mudança, 
desse tempo privilegiado de Goiás. Estive 
na proa de um governo que acolhe, e de 
programas que levaram a mão do Execu-
tivo a quem mais precisa e que abraça-
ram o ser humano em sua integralidade. 
E até o final do mandato vou continuar 
a cumprir a determinação que recebi do 
governador Caiado no alvorecer de 2019: 
azeitar e tornar eficaz nossa máquina ad-
ministrativa.

Inquilinos da 
esperança

Artigo

Lincoln Tejota
Vice-governador de Goiás

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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Social

Iniciativa, na escola Comendador João Marchesi, visa à capacitação, geração de 
empregos, garantia de segurança alimentar e alavancar a produção do município

A Agência Goiana de Assistência Téc-
nica, Extensão Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater), em parceria com a 
Prefeitura de Jussara, o Centro de Refe-
rência de Assistência Social Elviro Bon-
fim (Cras) e a Escola Agrícola Comen-
dador João Marchesi, iniciou, em maio 
de 2022, o projeto de reestruturação da 
escola agrícola.

Com o objetivo de reorganizar e re-
vitalizar a área de produção da escola 
agrícola, o projeto pretende envolver a 
comunidade do município de Jussara, 
além de auxiliar famílias assentadas e 
acampadas na região com produção de 
frutas, hortaliças e atividade pecuária.

“A escola já é produtora há alguns 
anos, mas está precisando de uma rees-
truturação nessa área. A Emater entra 
dando assistência técnica, reavaliando 
os locais de plantio, quais culturas serão 
implantadas, quais serão as áreas frutí-
feras e também as de criação animal”, 
explica a engenheira agrícola Mellânia 
Assunção, técnica da Emater. 

A iniciativa pretende incluir famílias 
de baixa renda, idosos, assentamentos, 
acampamentos, população carcerária 
e, futuramente, estudantes do curso 
de agronomia da Faculdade de Jussara 
(FAJ). Os estudantes participarão como 
mão de obra voluntária, tendo direito a 
atividades de produção e horas comple-
mentares.

“Nossa expectativa é que o projeto 
traga benefícios para o nosso municí-
pio, como atendimento às famílias em 
vulnerabilidade e variedade na meren-
da escolar”, conta a diretora dos Recur-
sos Humanos de Jussara, Luany Priscila 
Rebouças.

As atividades pedagógicas na escola 
retornam no início de 2023, para estu-
dantes do primeiro ao quinto ano. “Nos-
so foco é deixar a horta funcionando, 
para que, no início das aulas, a estrutura 
já esteja organizada também para esses 
alunos terem disciplinas nessa parte do 
campo”, completa Luany Rebouças.

Emater e Prefeitura de Jussara 
restauram área de produção 

agrícola em escola 
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Informativo

Publicação mensal do Governo de Goiás, por meio da Seapa, aponta projeção de 
crescimento de 2,8% na produção de cana na Safra 2022/2023. Boletim traz análises e 

gráficos sobre principais produtos da pauta agro estadual

A produção goiana de cana-de-açúcar 
deve crescer 2,8%, na comparação com 
o ciclo anterior, e atingir 72,5 milhões de 
toneladas na Safra 2022/2023. Confir-
mada a estimativa, o resultado mantém 
Goiás como segundo maior produtor de 
cana entre os Estados e o Distrito Fede-
ral. Na edição de outubro do Agro em 
Dados, o leitor encontra um panorama 
completo da atividade sucroalcooleira 
estadual e nacional. Além da cana-de-
-açúcar, o boletim traz análises, números 
e gráficos sobre bovinos, suínos, frangos, 
lácteos, soja e milho.

Entre as novidades da edição deste 
mês está um capítulo especial dedicado 
ao Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás. 
Os indicadores mostram um crescimen-
to do PIB goiano e brasileiro no segundo 
trimestre de 2022. Na comparação como 
mesmo período de 2021, a agropecuária 
estadual registrou alta de 5,4%. Enquan-
to isso, o PIB da agropecuária nacional 
recuou 2,5%.

“Os números do PIB foram bastante 
impactados pelo desempenho dos grãos, 
sobretudo da soja, e Goiás se destacou 
nacionalmente neste quesito. Encerrou 

o ciclo como terceiro maior produtor de 
grãos e segundo maior produtor de soja 
do País”, destaca o secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Tiago Mendonça. “Fomos menos im-
pactados por fatores climáticos, e soube-
mos aproveitar o momento. O Governo 
apoiou, o produtor acreditou, e o resulta-
do foi uma safra recorde”, completa.

Mendonça lembra também que há 
projeção de aumento da participação 
goiana no Valor Bruto da Produção 
(VBP) da agropecuária brasileira. Em 
2019, o Estado respondia por 8,22% 
do VBP nacional. Em 2022, o percen-
tual deve chegar a 8,94%. “Isso mostra 
que estamos no caminho certo. O Brasil 
é uma potência no agro, e Goiás ganha 
cada vez mais relevância neste setor es-
sencial”, comemora.

Pequi

Outro destaque da edição de outubro 
do Agro em Dados é a notícia do lança-
mento, em novembro, de seis novas va-
riedades de pequi pela Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Extensão Rural 

e Pesquisa Agropecuária (Emater). Três 
das novas cultivares são de “pequi sem 
espinho” e prometem fazer sucesso jun-
to ao público. Os lançamentos resultam 
de trabalho de 25 anos de estudos con-
duzidos por pesquisadores da Emater e 
da Embrapa Cerrados.

Saiba Mais

O Agro em Dados é um boletim men-
sal divulgado pelo Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa). A publicação é um trabalho da 
Gerência de Inteligência de Mercado, 
ligada à Superintendência de Produção 
Rural Sustentável da Seapa, em parceria 
com Centrais de Abastecimento de Goi-
ás (Ceasa), Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e 
Instituto Mauro Borges (IMB/SGG).

A íntegra em PDF está disponível em: 
https://www.agricultura.go.gov.
br/files/2022/AgroEmDados22/
OUTUBRO-AGROEMDADOS.pdf

Edição de Outubro do Agro em Dados 
destaca perspectiva positiva para 

produção de cana-de-açúcar em Goiás

https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/OUTUBRO-AGROEMDADOS.pdf
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/OUTUBRO-AGROEMDADOS.pdf
https://www.agricultura.go.gov.br/files/2022/AgroEmDados22/OUTUBRO-AGROEMDADOS.pdf
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Goiás deve alcançar recorde 
de produção de grãos na 

safra 2022/2023

Grãos

Levantamento da Conab indica produção de 32,4 milhões de toneladas, 12,6% a mais 
do que no ciclo anterior. Pela primeira vez na série histórica, Goiás ultrapassa 30 

milhões de toneladas no resultado

A produção goiana de grãos deve 
atingir 32,4 milhões de toneladas no ci-
clo atual, um crescimento de 12,6% em 
comparação com o resultado da safra 
2021/2022, segundo dados do 1º Levan-
tamento da Safra de Grãos 2022/2023. O 
relatório foi divulgado nesta quinta-fei-
ra (06/10) pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). É a primeira vez 
na série histórica da Conab que a estima-
tiva de produção ultrapassa 30 milhões 
de toneladas em Goiás. Há projeção de 
alta também para a área plantada total 
e a produtividade média estadual: 3% e 
9,4%, respectivamente.

Em números absolutos, a soja segue 
como principal produto da pauta agrícola 
goiana, com estimativa de 17,6 milhões 
de toneladas (+1,6% em relação ao ciclo 
anterior). O maior crescimento propor-
cional, no entanto, deve ser registrado 
no milho. A Conab estima que, na safra 
22/23, a produção goiana do grão deve 

saltar 33,3% em relação à Safra 21/22, 
passando de 9,7 milhões de toneladas 
para 12,9 milhões de toneladas. O volume 
de milho na primeira safra deve ficar pra-
ticamente estável (+0,1%), enquanto que 
na safrinha tem previsão de alta de 41%.

“É um momento importante porque 
Goiás atinge um novo patamar de produ-
ção. Ultrapassar os 30 milhões de tone-
ladas é um marco já bastante aguardado 
pelo setor e que, graças ao trabalho em 
parceria feito por produtores, entidades 
e governo, deve se concretizar no ciclo 
atual”, destaca o secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça. Com o resultado, Goi-
ás deve se posicionar como quarto maior 
produtor de grãos do País.

Ainda de acordo com a Conab, o Es-
tado deve se manter como líder isolado 
na produção de sorgo e girassol. No caso 
do girassol, o Estado deve registrar um 
crescimento importante na produção, 

71,6%, saindo de 21,8 mil toneladas para 
37,4 mil toneladas. Já no caso do sorgo, a 
projeção é de aumento da produção em 
6,8%, atingindo 1,1 milhão de toneladas. 
Na Safra 2022/2023 Goiás também deve 
registrar altas nas produções de algodão 
(0,7%), arroz (17,3%), feijão (3,7%) e tri-
go (4,4%).

Cana

O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) também divulgou 
nesta quinta-feira (6/10) seu Levanta-
mento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA). Os dados, anualizados, apontam 
que Goiás deve registrar expensão de 3,5% 
na produção de cana-de-açúcar em 2022, 
totalizando 75,1 milhões de toneladas. O 
Estado ainda deve fechar o ano colhendo 
bons resultados para uva (+30,0%), ba-
tata inglesa (+22,6%), laranja (+3,8%) e 
mandioca (+0,1%).
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FCO

Equipes de instituições financeiras ligadas ao Sistema OCB-GO conheceram sistema de 
Cartas-Consulta Digitais do Fundo Constitucional do Centro-Oeste

Todo o processo de tramitação de car-
tas-consulta ao Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste (FCO) passará, em breve, a 
ser 100% digital. A Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) vem participando do trabalho de 
implantação do Sistema de Cartas-Consul-
ta Digitais do FCO e, na última sexta-feira 
(07/10), por meio da gerência de Inteli-
gência de Mercado, conduziu reunião com 
equipes de instituições financeiras ligadas 
à Organização das Cooperativas Brasilei-
ras no Estado de Goiás (OCB-GO).

Os parceiros do Sicoob, Sicred e Cresol 
foram apresentados ao Sistema de Cartas-
-Consulta Digitais do FCO e puderam tirar 
dúvidas sobre a plataforma. Com a “virada 
digital”, eles não poderão mais dar entrada 
em propostas preenchidas manualmente. 
Terão a missão de intermediar o acesso à 
plataforma virtual, preenchendo os dados e 
inserindo os documentos necessários para 
que o produtor possa pleitear os recursos 
do FCO Rural. O objetivo é modernizar, 
agilizar e tornar o processo mais transpa-
rente. No Estado, o FCO Rural também é 
operado pelo Banco do Brasil e pela Agên-
cia de Fomento de Goiás (GoiásFomento).

“Nesse novo formato, além de dimi-
nuirmos a burocracia com papel, ao cadas-

trarmos a proposta no sistema, todo o fluxo 
será feito por lá e poderá ser acompanha-
do pelo proponente, sendo assim possível 
a ele saber o andamento da solicitação. É 
um passo importante para a transparência 
desse tipo de processo”, explica o secretá-
rio de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago Mendonça.

Em Goiás, as cartas-consulta ao FCO 
Rural são analisadas pela Seapa e aprova-
das pela Câmara Deliberativa do Conse-
lho de Desenvolvimento do Estado (CDE/
FCO), composto por Seapa, Secretaria da 
Retomada, Secretaria de Indústria e Co-
mércio e outras entidades. De janeiro a se-
tembro foram aprovados R$ 1,6 bilhão em 
financiamentos do FCO, só na modalidade 
Rural.

“Até hoje recebemos cartas preenchi-
das à mão pela instituição bancária. Com a 
migração para o digital, ganhamos tempo e 
podemos mapear a destinação de recursos, 
buscando favorecer mais pessoas”, com-
plementa o superintendente de Produção 
Rural Sustentável da Seapa, Donalvam 
Maia. Somente em 2022, a Seapa ajudou 
a analisar e aprovar 1.334 cartas-consulta 
ao FCO Rural.

O gerente de Inteligência de Mercado 
da Seapa, Petherson Santana, que condu-

ziu a reunião com as equipes de Sicoob, 
Sicred e Cresol para apresentar o Siste-
ma de Cartas-Consulta Digitais do FCO, 
pontuou os principais erros cometidos 
por quem já utilizou o sistema. “É uma 
plataforma simples e intuitiva. O produ-
tor pode procurar atendimento em uma 
agência autorizada do Sistema OCB-GO, 
do Banco do Brasil ou da GoiásFomento 
e terá todo o apoio necessário para enca-
minhar sua proposta”, afirma.

Em Goiás, o Sistema de Cartas-Con-
sulta Digitais do FCO recebe propostas 
de financiamento a partir de R$ 500 mil. 
Podem pleitear os recursos produtores 
rurais ou empresários, independente-
mente do porte, que estejam interessa-
dos em obter financiamentos com recur-
sos do FCO e que se enquadrem em um 
dos programas/linhas previstos na pro-
gramação do Fundo.

O tempo médio para avaliação da carta-
-consulta pelo CDE é de 30 dias, e de con-
tratação do financiamento pela instituição 
financeira é de aproximadamente de 60 
dias, podendo, a depender do caso, ultra-
passar esse período, sendo que o prazo de 
validade da carta-consulta é de 180 dias, 
podendo ser prorrogado, uma única vez, 
por igual período.

Governo de Goiás e parceiros 
preparam transição para 

processo 100% digital
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TEMPO EM GOIÁS 

No sábado, há a presença da massa de ar seco e quente que vai inibir a formação de nuvens de chuva e, conse-
quentemente, a possibilidade de formação de áreas de instabilidade é muito baixa. As temperaturas estarão eleva-
das e a umidade relativa do ar em declínio no período da tarde. 

O domingo não terá muitas alterações nas condições do tempo. A presença da massa de ar seco e quente vai 
manter o tempo estável. As temperaturas estarão elevadas e a umidade relativa do ar em declínio no período da 
tarde. 

Atenção: temperaturas elevadas e umidade relativa do ar em estado de alerta no período da 
tarde em algumas regiões.

PROGNÓSTICO PARA O ESTADO 

Confira as análises divulgadas pelo Centro de Informações Meteorológicas e 
Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO) da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad)

INFORMAÇÕES DO 
TEMPO POR REGIÃO 

PREVISÃO 
PARA ALGUNS 
MUNICÍPIOS

SÁBADO (15/10)

DOMINGO (16/10)
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GALERIA DA EMATER
Nesta semana, alunos do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia e Anápolis participaram de duas 
oficinas na agroindústria da Emater. Na terça-feira (11/10), cinco reeducandos de Anápolis aprenderam a confeitar 

tortas e bolos no pote e a fazer cachorro quente e geladinho gourmet de coco e chocolate, com as extensionistas 
Rosângela Caparrosa e Maria da Luz Souza. Já na quinta-feira (13/10), três reeducandos de Goiânia aprenderam 
a fazer salgados, como torta calzone, croquete de mandioca com queijo e quibe recheado, seguindo orientações das 

técnicas Neurileide Leão, Maria da Luz e da extensionista da UL Guapó, Euza Dias Naves. 
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Saiu na Mídia

https://opopular.com.br/noticias/cidades/pequi-sem-espinhos-interessados-em-adquirir-mudas-podem-se-cadastrar-na-emater-em-goi%C3%A2nia-1.2540706
https://www.portaldoagronegocio.com.br/gestao-rural/capacitacao/noticias/emater-realiza-curso-de-doces-na-unidade-didatica-de-agroindustria
https://opopular.com.br/noticias/cidades/pequi-sem-espinhos-interessados-em-adquirir-mudas-podem-se-cadastrar-na-emater-em-goi%C3%A2nia-1.2540706
https://www.youtube.com/watch?v=nj6iTL8lJA0&ab_channel=CanalTerraviva
https://www.portaldoagronegocio.com.br/gestao-rural/capacitacao/noticias/emater-realiza-curso-de-doces-na-unidade-didatica-de-agroindustria
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Quando o assunto é educação com acesso 
à tecnologia, Goiás da aula!

Já investimos mais de R$ 329 milhões na 
aquisição de computadores para os estu-
dantes goianos. Desde 2021, entregamos 
mais 75 mil Chromebooks para os alunos 

do 3º ano do Ensino Médio. Já os estu-
dantes do 9º ano do Ensino Fundamental 
receberam mais de 48 mil equipamentos.

Assim, nossos alunos da rede estadual 
estão devidamente equipados para igua-
lar as condições de estudo, com inclusão 

digital e praticidade no aprendizado.

Notas

A Retomada está com processo 
aberto para selecionar 20 artesãos 
e 10 trabalhadores manuais para a 
Feira Criativa, que será realizada 
no dia 6 de novembro, na Praça 
Cívica. Saiba mais detalhes como  
inscrição e documentos necessários 
pelo link no site da Retomada 
(retomada.go.gov.br)

 
No dia 07 de outubro, a Emater promoveu, 
por meio da unidade local de Goiandira, uma 
palestra sobre silagem. O objetivo era mos-
trar aos produtores formas corretas de se ob-
ter uma boa produtividade e maior qualidade 
no processo de silagem, técnica que se baseia 
na fermentação controlada de forragem, 
como forma de garantir que sua perda nu-
tricional seja menor, permitindo assim que o 
alimento seja armazenado por um longo perí-
odo de tempo. A palestra ocorreu na Câmara 
Municipal de Goiandira, foi ministrada pelo 
extensionista João Batista de Oliveira, da UL 
Três Ranchos, e contou com a participação 
de 30 pessoas, dentre elas, produtores rurais, 
vereadores e servidores da Emater.

http://retomada.go.gov.br
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Aqui em Goiás, saúde é prioridade! 

E para melhorar ainda mais os serviços do 
Ipasgo, contratamos mais de 300 profis-
sionais para reforçar os atendimentos na 

rede credenciada. No total são 260 médicos 
entre alergistas, endocrinologistas, pedia-
tras, pneumologistas e psiquiatras. Tam-

bém convocamos 71 profissionais de outras 
especialidades médicas, odontológicas e de 

terapias complementares.
Acesse o site www.ipasgo.go.gov.br e 

confira a lista completa.

Notas
Oitenta e nove cartas-consulta ao FCO Rural 
foram aprovadas, no dia 13 de outubro, 
pela Câmara Deliberativa do Conselho 
de Desenvolvimento do Estado (CDE). Os 
proponentes estão autorizados a captar R$ 
148 milhões em financiamentos, sendo que a 
maior parte dos recursos, 86,2%, é destinada 
a estabelecimentos de pequeno e pequeno-
médio portes. Os projetos contemplam a 
criação de 130 postos de trabalho em 49 
municípios goianos. A produção de grãos 
(soja e milho) é a atividade mais citada nos 
pedidos de financiamento aprovados nesta 
reunião. Outros destaques são a avicultura, 
bovinocultura de corte, bovinocultura de leite e 
a produção de cana-de-açúcar.

Direção defensiva é uma forma de 
conduzir que permite ao condutor 
reconhecer, de forma antecipada, 
possíveis situações de perigo. Para 
praticá-la o condutor precisa estar 
instruído sobre as leis de trânsito; 
possuir conhecimento do veículo que 
está conduzindo; reconhecer condições 
adversas da pista e compreender as 
condições de clima e tempo.

http://www.ipasgo.go.gov.br 
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Notas

Tem atendimento do Governo de Goiás em 
todos os cantos do Estado! O Expresso Cor-
reios é mais uma ferramenta que facilita o 
acesso dos cidadãos aos serviços públicos.

Os atendimentos do Expresso Correios, um 
dos canais da plataforma Expresso, são 
ofertados em agências do órgão federal em 
várias regiões do Estado. Na modalidade, 
estão disponíveis serviços de emissão da Cer-
tidão Negativa de Débitos da Receita Estadu-
al; acesso a boletos do Ipasgo e alteração do 
padrão de acomodação do convênio; além 
de obtenção do certificado de antecedentes 
criminais.
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