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“Caiado não só resgatou a confiança que o Estado
precisa, como devolveu dignidade ao povo goiano.” 

Daniel Vilela,
vice-governador de Goiás

Artigo

Governo de Goiás 
distribui 34 toneladas de 
sementes de milho a 1.700 
agricultores familiares

Histórico

Goiás encerra 2022 com 
2º melhor recorde da série 
histórica em abertura de 

empresas

Transporte Coletivo

Veteranos da UEG e UFG 
terão recadastramento 

automático no Passe Livre 
Estudantil

OVG

Atualização de cadastro 
dos estudantes bolsistas do 

ProBem se encerra em 31 
de janeiro 

em destaque

#Solidariedade

Corredor de 
umidade favorece 
formação de 
pancadas de chuva 
volumosas

O Governo de Goiás, por meio da Emater, da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e Secretaria da Retomada, 
em parceria com o Ministério da Cidadania, 
iniciou a distribuição de 34 toneladas de sementes 
de milho para agricultores familiares vulneráveis 
de Goiás. 
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NOTAS

Tempo em Goiás

O corredor de umidade vai favorecer 
a formação de áreas de instabilidade 
em várias regiões de Goiás, com isso 
as pancadas de chuvas isoladas que 
podem vir volumosas, acompanhadas 
de rajadas de vento e raios.
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Produção de etanol de cana-de-
açúcar deve crescer 6,4% 
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Agro acumula mais de R$ 4 
bilhões em financiamento
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em todos os lugares!
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e acompanhe nosso conteúdo diariamente
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Ao assumir o governo de Goiás, 
em janeiro de 2019, Ronaldo Caiado 
encontrou uma situação de completo 
desmonte financeiro, fiscal e 
administrativo do Estado. O governo 
de Goiás havia perdido sua capacidade 
de gestão e, principalmente, sua 
credibilidade. 

Sucessivos déficits orçamentários, 
principalmente no último ano da 
gestão tucana, comprometeram 
os resultados fiscais e financeiros. 
Fornecedores e prestadores de 
serviços tiveram seus créditos, quando 
empenhados, incluídos em restos a 
pagar sem que houvesse provisão de 
caixa para honrá-los. Os municípios 
não recebiam mais nem os repasses 
obrigatórios do Estado. Até os salários 
dos servidores, que já vinham sendo 
parcelados, deixaram de ser pagos 
no final de 2018. Foi um calote 
generalizado.

Para além do reequilíbrio fiscal 
e financeiro, a verdadeira tarefa de 
Ronaldo Caiado, quando assumiu o 
governo, era resgatar a credibilidade 
que Goiás havia perdido. Era, de 
fato, devolver Goiás aos goianos e 
recuperar a imagem do Estado em 
âmbito nacional. 

De quarto pior estado em situação 
fiscal do país, o governador chega 
ao final do seu primeiro mandato 
comemorando o reequilíbrio das 
contas públicas, os melhores índices 
da segurança pública dos últimos 
24 anos, a regionalização efetiva dos 
serviços de Saúde, uma das melhores 
Educação do país, a modernização 
da prestação dos serviços públicos e 
políticas sociais que têm inspirado 

diversos governos Brasil afora.
Caiado não só resgatou a confiança 

que o Estado precisa, como devolveu 
dignidade ao povo goiano. O 
pagamento da folha sempre dentro 
do mês trabalhado, muitas vezes 
antecipado, devolve tranquilidade aos 
servidores públicos. O pagamento em 
dia garante segurança aos fornecedores 
e prestadores de serviços e, por 
conseguinte, movimenta a economia 
goiana. 

O combate à corrupção é um pilar 
da governança, com mecanismos 
rígidos de controle, repressão a 
desvios e tem um parâmetro de 
conformidade indiscutível: a postura e 
os atos do próprio chefe do Executivo. 
É uma mudança verdadeira de 
comportamento no governo do Estado. 
Há transparência e confiança.

Os resultados da gestão Caiado 
são extremamente positivos, mas 
ainda mais alvissareira é a percepção 
do quanto se consolidou a cultura de 
um Estado que assume de verdade 
suas responsabilidades dentro da 
missão de melhorar a vida de todos 
seus habitantes. Parece muito ousado 
quando o governador afirma que 
seu maior objetivo para os próximos 
quatro anos é romper o ciclo da 
pobreza em Goiás. Mas as condições 
para o sucesso dessa missão já foram 
criadas neste primeiro governo. 

Não tenho dúvida que Goiás vai viver 
nos próximos anos um novo ciclo de 
desenvolvimento e prosperidade. Da 
nossa parte, vamos trabalhar de forma 
incessante, ao lado do governador 
Ronaldo Caiado, para que muito mais 
seja devolvido aos goianos.

O resgate da 
credibilidade
de Goiás 

Artigo

Daniel Vilela
Vice-governador de Goiás

https://www.facebook.com/ematergoias/
https://www.youtube.com/ematergoias/
https://www.instagram.com/ematergoias/
http://twitter.com/ematergoias
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Safra

A produção goiana de etanol de 
cana-de-açúcar deve atingir 4,9 bilhões 
de litros na Safra 2022/2023, volume 
que representa um crescimento de 
6,4% em relação à Safra 2021/2022. 
A estimativa é da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) 
e foi divulgada em 27 de dezembro, 
no 3ª Levantamento da Safra 
Brasileira de Cana-de-Açúcar. O 
relatório de acompanhamento do 
setor sucroalcooleiro trouxe ainda a 
perspectiva de aumento da produção 
estadual de açúcar em 2,6%, chegando 
a 2,2 milhões de toneladas.

De acordo com a Conab, Goiás 
deve registrar um pequeno recuo 
na área plantada de cana (-1,1%), 
compensado, porém, pelo aumento da 
produtividade das lavouras (+1,9%). 
No ciclo anterior, o produtor goiano 
colheu 70,5 milhões de toneladas. No 
ciclo atual, a produção deve chegar a 
71,1 milhões de toneladas (+0,8%). 
Ainda segundo a Conab, o resultado, 
uma vez confirmado, coloca Goiás na 

segunda posição do ranking nacional 
de maiores produtores estaduais de 
cana-de-açúcar.

“A produtividade média das lavouras 
de cana-de-açúcar deve ficar em 74,6 
toneladas por hectare, o que é um 
resultado positivo. Enfrentamos secas 
e geadas nas regiões Sul e Sudoeste 
no ano passado e as lavouras estão se 
recuperando”, pondera o secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago Mendonça. “O 
setor sucroalcooleiro tem um peso 
relevante na economia goiana, então 
esse desempenho positivo ajuda a 
puxar outros indicadores importantes, 
como a criação de empregos no campo 
e atração de divisas”, destaca.

O Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério 
do Trabalho mostra que, de janeiro a 
outubro de 2022, o cultivo de cana-de-
açúcar registrou um saldo positivo de 
1.294 vagas de empregos criadas em 
Goiás. No mesmo período, conforme 
o Observatório da Agropecuária 

Brasileira, o Estado exportou 679,6 mil 
toneladas de produtos do complexo 
sucroalcooleiro, faturando US$ 268,4 
milhões. Os Estados Unidos foram os 
principais compradores de produtos 
ligados à cana, com especial interesse 
em açúcar bruto e açúcar refinado.

Anidro e hidratado
O 3ª Levantamento da Safra 

Brasileira de Cana-de-Açúcar também 
traz estimativas individualizadas para 
as produções de etanol anidro (aquele 
misturado à gasolina) e de etanol 
hidratado (vendido nos postos). Em 
Goiás, a produção de etanol anidro 
de cana deve crescer 26,3% na Safra 
2022/2023 e chegar a 1,2 bilhão 
de litros. Já a produção de etanol 
hidratado tem perspectiva de aumento 
de 0,9%, em relação à safra anterior, 
alcançando 3,6 bilhões de litros. Por 
fim, para a produção de etanol de milho 
a projeção é de estabilidade, mantendo 
a marca de 378,4 milhões de litros. 
(Comunicação Setorial da Seapa)

Produção de etanol de cana-
de-açúcar deve crescer 6,4% 

Conab reforça estimativa de aumento da produção de cana e coloca o Estado na 
segunda colocação do ranking nacional de maiores produtores
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FCO Rural

Agro acumula mais de
R$ 4 bilhões em 
financiamento 

Pecuarista goiano Marcello Mamedes dos Santos: “FCO Rural segue como um instrumento 
importante de fomento à atividade agropecuária”
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Ao oferecer crédito a juros baixos 
e prazos adequados à realidade do 
produtor rural, o Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO) se tornou 
uma ferramenta importante de apoio 
ao setor agropecuário. Nos últimos 
quatro anos, o FCO cumpriu sua 
missão primordial e foi além: ficou 
acessível para um maior número de 
empreendedores, sobretudo pequenos 
e médios. Os números bateram recorde. 
De 2019 a 2022, a Câmara Deliberativa 
do Conselho de Desenvolvimento do 
Estado aprovou 3.266 cartas-consulta 
da linha Rural do FCO, o volume de 
financiamentos autorizados atingiu R$ 
4 bilhões e a estimativa de empregos 

diretos criados chegou a 8.440, 
beneficiando 192 municípios em todas 
as regiões de Goiás.

“Estamos levando igualdade de 
oportunidades para os pequenos e 
médios. Antes, o FCO ficava na mão 
de poucos em Goiás. Agora existe 
uma distribuição para ele chegar 
a todos. Se existe um crédito mais 
barato, todos devem ter acesso a ele”, 
explica o governador Ronaldo Caiado, 
que ao assumir o governo, em 2019, 
determinou a pulverização de recursos 
e a ampliação do foco nos pequenos 
produtores. 

A evolução se evidencia na 
comparação entre os anos de 2018 e 

2022. Em 2018, foram aprovadas 286 
cartas-consulta ao FCO Rural, com 
tíquete-médio de R$ 3,8 milhões e 
estimativa de criação de 1.963 empregos 
em 93 municípios. A distribuição dos 
recursos ocorreu da seguinte forma: 
65,12% para estabelecimentos de mini, 
pequeno e pequeno-médio portes; 
14,14% para médio porte; e 20,74% 
para grande porte.

A Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) integra a Câmara Deliberativa 
do Conselho de Desenvolvimento do 
Estado e é responsável pela análise 
das cartas-consulta ao FCO Rural. 
“A redução de 67% no tíquete-médio 
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por financiamento de 2018 para 2022 
prova que cumprimos a missão dada 
pelo governador. Beneficiamos mais 
produtores e levamos desenvolvimento 
para todas as regiões do estado”, ressalta 
o titular da pasta, Tiago Mendonça.

Investimentos
Em Goiás, a maior parte dos 

recursos foi usada, nos últimos 
quatro anos, para investimentos em 
máquinas e implementos, matrizes 
e reprodutores, correção de solos, 
benfeitorias, aviários, irrigação, 
pastagens e armazenamento. A 
aquisição de sistemas fotovoltaicos 
também está entre os itens mais 
citados nos projetos de financiamento 
aprovados. Estas propostas contam 
com uma linha especial, que passou a 
receber maior atenção desde 2019: a 
chamada Linha Verde. Desde então, a 
Câmara Deliberativa do Conselho de 
Desenvolvimento do Estado deferiu 
94 cartas-consulta para aquisição de 
sistemas fotovoltaicos. O volume de 
financiamentos autorizados somou 
R$ 99 milhões.

“O FCO Rural sempre teve um papel 
importante no avanço da produção 
e da produtividade agropecuárias, 
proporcionando a renovação de 
maquinário, o aprimoramento 
genético e outras melhorias. Com a 

ampliação da Linha Verde, tornou-
se uma ferramenta estratégica 
também para estimular o avanço 
da sustentabilidade agropecuária”, 
destaca o superintendente de Produção 
Rural Sustentável da Seapa, Donalvam 
Maia. “Este é um tema crucial hoje 
para a conquista de novos mercados 
e Goiás está muito bem posicionado 
nesta questão, tanto que vem batendo 
recordes sucessivos de crescimento de 
produção e exportações”, argumenta.

O pecuarista Marcello Mamedes 
dos Santos conseguiu em 2022 seu 
segundo financiamento. Criador 
de gado de corte em Bela Vista de 
Goiás, ele está investindo a maior 
parte dos recursos na melhoria da 
estrutura da fazenda, com construção 
de novas cercas e currais, colocação 
de bebedouros e ainda recuperação e 
formação de pastagens. Outra parte, 
menor, foi usada na aquisição de 
matrizes. O objetivo é aumentar a 
taxa de lotação de animais por hectare 
e obter um ganho de produtividade de 
cerca de 15%. “No ano passado os juros 
foram impactados pela Selic e ficaram 
um pouco maiores, e a liberação de 
recursos pelas instituições financeiras 
poderia ser mais rápida, mas o FCO 
Rural segue como um instrumento 
importante de fomento à atividade 
agropecuária. Estamos confiantes que 

teremos bons resultados”, afirma.
Com experiências anteriores em 

instituições financeiras privadas, o 
gerente de Inteligência de Mercado 
da Seapa, Petherson Santana, 
testemunhou a evolução do FCO ao 
longo dos anos. “Quando comecei 
a trabalhar na rede bancária, em 
2006, o FCO era uma linha muito 
exclusiva, com dificuldade de acesso e 
informações. Hoje a realidade é outra”, 
relata. O Fundo passa atualmente por 
uma verdadeira revolução tecnológica, 
com a implantação do processo 100% 
digital de tramitação de propostas. 
“A partir de 2023, com o Sistema de 
Cartas-Consulta Digitais do FCO, 
todo o processo vai ganhar ainda mais 
agilidade e transparência, desde a 
inclusão da proposta ao desembolso, 
passando pela etapa de análise técnica 
do time da Gerência de Inteligência 
de Mercado da Seapa”, garante.

Outro ponto fundamental, 
acrescenta Santana, é a ampliação do 
número de parceiros que operam os 
recursos do FCO em Goiás. “Atualmente 
o produtor pode procurar banco, 
cooperativa ou a GoiásFomento para 
ter acesso a crédito com subsídios, 
trabalhando com quem lhe oferecer 
o melhor pacote de benefícios”, 
pontua. (Comunicação Setorial 
da Seapa)
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Implementado em 2019 pela Ema-
ter, o programa Gestão Por Resultados 
(GPR) chegou à última avaliação de 
técnicos de 2022. A ferramenta atri-
bui metas anuais aos servidores com 
o objetivo de aumentar a eficiência do 
trabalho realizado na Agência, o que 
permite o fortalecimento das ações de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater).

A GPR reconhece os técnicos de 
cada uma das 12 Unidades Regionais 
da Emater que mais pontuaram em 
produtividade. As pontuações são fei-
tas durante o quadrimestre e os téc-
nicos que se destacam recebem uma 
gratificação durante quatro meses, 
quando é feita nova avaliação. A fer-
ramenta auxilia no direcionamento do 
trabalho do técnico às ações prioritá-
rias estabelecidas no planejamento 
anual, o que resulta em melhoria na 
prestação de serviços em todo o esta-
do.

“A GPR é importante no reconheci-
mento do trabalho dos técnicos mais 
produtivos e, especialmente, na iden-
tificação de limitações e dificuldades 
que atrapalham o alcance dos objeti-
vos estratégicos da Agência, o que per-
mite intervenções e tomadas de medi-
das corretivas pontuais e tempestivas 
em cada caso de forma eficiente”, ex-
plica o presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende.

Técnicos gratificados no 3º 
quadrimestre

No último quadrimestre de 
2022, os técnicos de campo que 
apresentaram maior produtividade e 
serão gratificados foram Welliton José 
de Sousa (Regional Caiapó), Marcelo 
Naves Cocota (Regional Estrada de 
Ferro), Rosângela Alves de Melo 
(Regional Planalto), Dulce Pereira 
Primo (Regional Rio das Antas), Maria 

Gestão

Conheça os primeiros colocados 
da GPR no 3º quadrimestre

A ferramenta permite o monitoramento e execução de ações no âmbito de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

Luiza da Silva (Regional Rio dos Bois), 
Jesus Olacir Fernandes (Regional 
Rio Paranaíba), Darminda Maria da 
Silva Curado Domingos (Regional 
Rio Vermelho), Masolene Sales 
Dias (Regional Serra da Mesa), José 
Maria Lemos dos Santos (Regional 
Sudoeste), Elder Rodrigues Moreira 
(Regional Sul), Milton Ferreira dos 
Santos (Regional Vale do Paranã) e 
José Uilson Moreira (Regional Vale do 
São Patrício).

Pontuação
Durante a elaboração do planeja-

mento anual da Emater, são definidos 
os programas e atividades prioritárias 
que recebem pontuações de acordo 
com seu nível de complexidade e prio-
ridade para a gestão. Cada coordena-
dor regional fica responsável por dele-

gar e acompanhar periodicamente, por 
meio do Sistema de Acompanhamento 
Técnico da Emater (Sistec), o anda-
mento das atividades distribuídas aos 
técnicos e o cumprimento das metas 
pré-estabelecidas a cada quadrimestre.

Os servidores que apresentam 
maior pontuação a cada avaliação 
quadrimestral são gratificados finan-
ceiramente como reconhecimento e 
também incentivo ao trabalho realiza-
do. Desse modo, aqueles que se clas-
sificam como primeiros colocados de 
cada umas das 12 Unidades Regionais 
da Agência Goiana são beneficiados 
por meio de Funções Comissionadas 
(FCs) que têm validade pelos próximos 
quatro meses, até a conclusão do pró-
ximo ciclo avaliativo, que redistribuirá 
as gratificações de acordo com a nova 
avaliação.
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Projeto

Governo de Goiás distribui 34 
toneladas de sementes de milho 

a 1.700 agricultores familiares
Assentamentos e quilombos com pequenos agricultores mais vulneráveis vão receber 

insumo que deve gerar até R$ 10 milhões em renda

O Governo de Goiás, por meio da 
Emater, da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) e Secretaria da Retomada, em 
parceria com o Ministério da Cidadania, 
iniciou a distribuição de 34 toneladas 
de sementes de milho para agricultores 
familiares vulneráveis de Goiás. 
Intitulada como Projeto IncubaCoop, 
a iniciativa tem o objetivo de auxiliar 
grupos econômicos interessados em 
se consolidarem por meio de uma 
cooperativa.

A agenda das primeiras entregas 
teve início na terça-feira (03/01), em 
Teresina de Goiás. Na quarta (04), 
as sementes foram entregues em 
Cavalcante, São Domingos e em Vão 
do Moleque, comunidade Kalunga 
na Chapada dos Veadeiros. Já na 
quinta (05), agricultores familiares 
de Cavalcante e do Vão de Almas 
receberam as sementes. A ação foi 
finalizada na sexta (06), com entregas 
em Cavalcante, nas comunidades 
quilombolas Rio Bonito e Rio Preto.

As sementes foram adquiridas com 
recurso destinado pelo Ministério 
da Cidadania, por meio de convênio 
com o Estado de Goiás, e custeou 
1.700 sacas de sementes de milho. A 
parceria prevê ações integradas de 
estímulo à economia solidária para 
desenvolvimento regional e superação 
da pobreza no estado. A ação faz parte 
da Operação Nordeste Solidário, que 
busca reduzir os danos causados pelas 
chuvas intensas que acometem a região 
desde o mês de dezembro.

Grupos de assentamentos de 
20 cidades com maiores índices de 
vulnerabilidade e que se encontram 
no Norte e Nordeste de Goiás foram 
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priorizados nesse projeto. Foi entregue 
uma saca para cada família, o que deve 
resultar na geração de renda de cerca 
de R$ 10 milhões aos beneficiários.

As cidades priorizadas são: 
Amaralina, Buritinópolis, Campo 
Limpo de Goiás, Cavalcante, Colinas 
do Sul, Damianópolis, Flores de Goiás, 
Formoso, Guaraíta, Heitoraí, Iaciara, 
Matrinchã, Monte Alegre de Goiás, 
Montividiu do Norte, Nova Roma, 
Posse, Santa Terezinha de Goiás, 
Simolândia, Sítio D’Abadia e Teresina 
de Goiás.

Parceira do projeto, a Emater 
armazenou os grãos adquiridos por meio 
de licitação e tem feito a mobilização 
e cadastro dos agricultores familiares 
vulneráveis, além de disponibilizar 
acompanhamento técnico junto aos 
beneficiários. A entrega das sementes 
aos agricultores foi planejada pela 
Retomada em parceria com a Seapa, 

Emater e OCB/GO, contando com apoio 
local das prefeituras. Além das entregas, 
foram promovidas palestras sobre 
cooperativismo e acompanhamento 
para constituição de cooperativas, em 
parceria com OCB/GO e Sebrae.

Operação Nordeste Solidário
Lançada no dia 31 de outubro pelo 

governador Ronaldo Caiado, a Operação 
já levou 17 mil benefícios sociais a 
famílias previamente identificadas na 
região Nordeste do estado. O objetivo 
é reduzir os danos causados pelas 
intensas chuvas que acometem a região 
desde o mês de dezembro e que estão 
previstas para até o fim do mês de 
janeiro. A operação também trabalha 
na recuperação de rodovias, pontes e 
mantém pontos de monitoramento e 
apoio à população da região. (Com 
informações da Secretaria da 
Retomada)
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TEMPO EM GOIÁS 

No sábado, a alta umidade favorece a formação de áreas de instabilidade em várias regiões de Goiás, trazendo pancadas de 
chuva isoladas que podem vir volumosas, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Na capital, faz sol e há pancadas de chuvas, 
com temperatura máxima podendo chegar aos 28ºC.

No domingo, ainda com o cenário favorável à formação de áreas de instabilidade em várias regiões de Goiás, as pancadas de 
chuvas e rajadas de vento e raios se mantêm.

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 (07/01)

DOMINGO (08/01)
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Saiu na Mídia

O técnico Daniel dos Santos, da UL de Águas Lindas de Goiás, concedeu 
entrevista ao Show do Catireiro, da rádio Cidade FM (98.1 FM), sobre os 
programas voltados para o desenvolvimento da agropecuária na região. 
O técnico ainda aproveitou a oportunidade para apresentar os projetos 
e trabalhos executados pela Emater no município, incluindo o Progra-
ma de Aquisição de Alimentos (PAA Estadual) e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), e convidou os produtores a conhecerem a 
Unidade Local.

Entrevista - Rádio Cidade FM
(Águas Lindas de Goiás)

https://www.jornalopcao.com.br/tecnologia/pesquisadores-da-emater-goias-e-embrapa-cerrados-produzem-pequi-sem-espinho-454065/
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O Estado de Goiás registrou mais de 
31 mil novas empresas no ano de 2022, 
se tornando líder no ranking entre 
as regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. Segundo informações da Junta 
Comercial do Estado de Goiás (Juceg), o 
resultado só é menor do que o registrado 
em 2021, na série histórica goiana. 

De acordo com o presidente da 
Junta, Euclides Barbo Siqueira, as 
ações promovidas pela gestão Caiado 
são responsáveis pelo resultado. 
“Goiás se torna terreno fértil porque 
disponibiliza muitas linhas de crédito 
e incentivos para o empreendedor”, 
frisa.

Por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), o Governo de Goiás lançou em 2 de dezembro o 
Programa de Pré-incubação e Mentoria e Apoio a Empreen-
dimentos Inovadores (Pmaei) da Escola do Futuro do Estado 
de Goiás. A iniciativa é voltada a startups e empreendedores 
de base tecnológica, com o objetivo de desenvolver e fomentar 
o ecossistema de inovação goiano. O edital busca pessoas que 
queiram empreender e procuram ajuda para tirar a ideia do pa-
pel ou empreendedores que querem desenvolver seu produto 
ou serviço de maneira inovadora. O edital completo e o ambien-
te para inscrições estão no site www.efg.org.br/stais.

Empreendedorismo

Programa de Pré-Incubação 
e Mentoria e Apoio a 
Empreendimentos Inovadores

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), por meio de sua Comunicação 
Setorial, disponibilizou para download dois arquivos 
para auxiliar na organização do ano de 2023: 
calendário e planner. 

Com fotos de Enio Tavares, datas comemorativas 
nacionais e do setor agropecuário, o material ainda 
contém informações sobre as competências da Seapa. 
O material está disponível no site da Secretaria  
(www.agricultura.go.gov.br), no menu Comunicação 
Setorial.

Planner 

NOTASNOTAS

http://www.agricultura.go.gov.br
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A partir de segunda-feira (9), cerca de 14 mil 
veteranos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
e da Universidade Federal de Goiás (UFG) receberão 
e-mail confirmando o processo de recadastro 
automático para o Passe Livre Estudantil. Na 
mensagem também será indicada a unidade do Vapt 
Vupt em que o novo cartão poderá ser retirado. 
Os demais estudantes que utilizam o benefício 
deverão acessar o site www.juventude.go.gov.br 
também a partir do dia 9, para cadastramento ou 
recadastramento.

A segunda etapa do projeto Claque Retomada 
Cultural está de volta a Goiânia com mais de 300 
apresentações de música, literatura, exposições, 
performances de teatro e circo, que serão realizadas 
até o dia 31 de janeiro. A programação completa pode 
ser conferida no perfil @claqueretomadacultural no 
Instagram e os ingressos estão disponíveis no site 
www.sympla.com.br. O Claque Retomada Cultural é 
uma parceria da Secretaria de Estado da Retomada e 
o Sesc Goiás.

Veteranos da UEG e UFG terão 
recadastramento automático 
no Passe Livre Estudantil

Claque Retomada Cultural 
chega a sua 2ª etapa

Os estudantes contemplados com a bolsa oferecida 
pelo Programa Universitário do Bem (ProBem), do 
Governo de Goiás, têm até o dia 31 de janeiro para 
acessar o endereço eletrônico www.ovg.org.br/
probem e atualizar seu cadastro. A renovação é um 
dos requisitos obrigatórios para a permanência do 
bolsista no quadro de beneficiários deste semestre. 
Para efetivar a renovação, é necessário concluir 
três etapas: atualização de dados, envio eletrônico 
de documentos e preenchimento da pesquisa de 
satisfação. Ao final do processo, o bolsista terá à 
disposição o Termo de Renovação.

Atualização de cadastro dos 
estudantes bolsistas do ProBem 
se encerra em 31 de janeiro 

NOTASNOTAS
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http://www.juventude.go.gov.br
http://www.sympla.com.br
http://www.ovg.org.br/probem
http://www.ovg.org.br/probem
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