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“[...]a Emater ajuda a melhorar o rebanho bovino goiano e,
consequentemente, a produção de carne e leite.” João Asmar Jr.

Artigo

Agricultores familiares
de Goiandira formam 
entidade representativa

Nordeste Solidário

Projeto do Governo de 
Goiás entrega sementes a 

produtores de milho 

Defesa da democracia

Vice-governador, Daniel 
Vilela, reafirma compromisso 

democrático de Goiás

Sanidade

Número de casos de raiva 
dos herbívoros teve queda de 

62,79% em 4 anos

em destaque

#Associativismo

Goiás será marcado por 
chuvas provenientes 
da combinação calor e 
umidade neste fim de 
semana

Produtores familiares do município de 
Goiandira definiram, em assembleia no dia 10 de 
janeiro, a fundação da Associação dos Pequenos 
Produtores Familiares da Região do Lageado. A 
reunião contou com a presença de 31 pessoas, 
incluindo produtores rurais da região, técnicos 
da Emater das unidades de Catalão e Ipameri, 
o prefeito de Goiandira, Alisson Peixoto, os 
vereadores João Fernandes e Pedro Gilberto dos 
Santos e o Gerente Administrativo da Emater 
de Goiânia Dorivam Nascimento Da Cruz. 
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NOTAS

Tempo em Goiás

A combinação calor e umidade vai 
favorecer a formação de áreas de 
instabilidade em várias regiões de 
Goiás, as pancadas de chuvas isoladas 
podem vir acompanhadas de rajadas 
de ventos, raios eventualmente 
granizo.
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A Emater se 
comunica com você 
em todos os lugares!
Busque por “Emater Goiás” nas redes sociais 
e acompanhe nosso conteúdo diariamente



Goiânia, 14 de janeiro de 2023  | Jornal Emater02

Expediente

Emater  (Emater Goiás) 

Rodovia R2 Lote AR-3 Área do 
Campus Samambaia da UFG - 

Vila Itatiaia, Goiânia-GO 

Telefone: (62) 3201-2322
www.emater.go.gov.br

@EmaterGoiás /EmaterGoiás

@EmaterGoiás /EmaterGoiás

JORNAL EMATER

Comunicação Setorial 
da Emater 

 
Edição e produção

de textos 
Ana Flávia Marinho

Brunno Falcão
Geovanna Pires

(estagiária) 

Heloisa Sousa
 (estagiária) 

Diagramação 
Marcos Paulo Ferreira

Isabella Macedo 
 (estagiária) 

O Programa de Melhoria da 
Qualidade Genética do Rebanho Bovino 
Brasileiro (Pró-Genética) consiste em 
uma política dirigida ao aprimoramento 
do rebanho, com o consequente 
fortalecimento das cadeias produtivas 
da carne e do leite bovinos. Iniciativa 
da Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu, o programa é executado em 
Goiás desde 2014, sendo que conta com 
o apoio da Emater desde 2017.

O Pró-Genética trabalha com a 
oferta de touros melhoradores a 
preços acessíveis como meio de carrear 
genética superior para os planteis de 
empreendimentos rurais familiares 
que atuam na produção comercial 
da bovinocultura de corte e de leite. 
O objetivo é fortalecer a produção 
sustentável das cadeias produtivas 
da carne e do leite, por meio do 
aprimoramento do rebanho bovino.

O Programa tem como fundamentos 
democratizar a genética zebuína 
de qualidade, possibilitando 
aos pecuaristas a melhoria das 
características genéticas de seu 
rebanho, de corte ou de leite, o que 
proporciona um maior potencial de 
geração de renda para a pecuária 
familiar.

Ao longo do tempo, ficou claro que a 
medida de incentivo atinge seu público-
alvo no que diz respeito à ampliação das 
feiras de touros e disponibilização de 
linhas de crédito, proporcionando um 
aumento da renda dos beneficiários, 
uma vez que os fatores de produção 
das propriedades familiares são 
otimizados.

Em 2022, foram realizadas cinco 
feiras do Pró-Genética nas cidades 
de Goiás, Jussara, Anápolis, Caçu 
e Sanclerlândia, que, no total, 

movimentaram R$ 446 mil, com 
a comercialização de 33 touros 
selecionados das raças Nelore, Nelore 
Mocha, Tabapuã, Sindi, Guzera e Gir. 
Desde que foi implantado, até o último 
ano, o Programa foi responsável pela 
comercialização de 160 touros puros de 
origem (PO) no estado.

Além da garantia do registro 
genealógico como PO, os touros 
ofertados nas feiras do Pró-Genética 
ainda seguem algumas especificações, 
tais como: possuir de 18 a 42 meses 
de idade; possuir exame andrológico 
positivo, que ateste ser um reprodutor; 
não ser portador de brucelose e 
tuberculose; e ter peso condizente com 
sua raça e idade. O preço sugerido fica 
entre 40 e 60@ do boi gordo.

A aquisição dos touros PO ainda é 
facilitada pela presença de empresas 
e organizações responsáveis pela 
concessão e financiamentos aos 
produtores rurais nas feiras. A Caixa 
Econômica Federal e o Banco do Brasil 
são alguns dos parceiros da iniciativa 
que marcam presença nas feiras ao 
redor do estado.

No Pró-Genética, a Emater é 
responsável, entre outros, por mobilizar 
os pequenos e médios produtores, além 
de fornecer todo o suporte técnico e 
informacional em relação aos animais 
e como melhorar a produtividade.

Com sua participação no Programa, 
a Emater ajuda a melhorar o rebanho 
bovino goiano e, consequentemente, a 
produção de carne e leite. Trata-se de 
mais uma forma de a Agência Goiana 
cumprir sua missão de contribuir para 
o desenvolvimento rural sustentável 
por meio da inovação, proporcionando 
o aumento de renda e da qualidade de 
vida no campo.

Melhoramento 
genético do 
rebanho goiano 

Artigo

João Asmar Júnior
Diretor de Pesquisa Agropecuária

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

Agricultores familiares de 
Goiandira formam entidade 

representativa 
Grupo visa aproximação de políticas públicas para benefício dos produtores da região 

Produtores familiares do município 
de Goiandira definiram, em assembleia 
no dia 10 de janeiro, a fundação da 
Associação dos Pequenos Produtores 
Familiares da Região do Lageado. 
A reunião contou com a presença 
de 31 pessoas, incluindo produtores 
rurais da região, técnicos da Emater 
das unidades de Catalão e Ipameri, o 
prefeito de Goiandira, Alisson Peixoto, 
os vereadores João Fernandes e 
Pedro Gilberto dos Santos e o gerente 
administrativo da Emater de Goiânia 
Dorivam Nascimento da Cruz.

Segundo o extensionista da Emater 
Alexandre Xavier, a iniciativa para 
fundar a associação surgiu de um 
trabalho entre a Agência Goiana e os 
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produtores na busca por alternativas 
que aproximassem a comunidade rural 
das políticas públicas voltadas para 
agricultores familiares. 

“Uma associação legalmente 
registrada possibilita a seus associados 
que se façam ouvir nos espaços de decisão 
pública, como os conselhos municipais 
de desenvolvimento rural sustentável, 
de educação, saúde, segurança, meio 
ambiente, entre outros. Além disso, 
representa os interesses dos associados 
em câmaras municipais, em políticas e 
programas governamentais, ou mesmo 
para obterem acesso a algumas linhas 
de crédito”, explica Alexandre Xavier. 

A diretoria eleita é composta por 
quatro associados, Maria Aparecida 

Ferreira Cardoso na presidência e 
Robson Lara Nascimento na vice-
presidência. “A associação surgiu 
através da iniciativa da Emater que, 
vindo de casa em casa, nos apresentou 
as melhorias que podemos fazer quando 
nos unimos”, conta o vice-presidente.

Apoio na compra de insumos, 
venda em conjunto dos produtos da 
comunidade e aquisição de maquinários 
são alguns dos benefícios esperados 
a partir da associação, explica Maria 
Aparecida Ferreira. “Notamos que, 
com a ajuda do técnico Alexandre, 
estamos encontrando formas de ficar 
mais unidos. Acredito que, em breve, 
teremos retorno positivo”, conclui a 
presidente.
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Publicação

Agro em Dados destaca 
produção goiana de café
Informativo mensal da Seapa destaca dados sobre a produção goiana que deve registrar 
crescimento na safra 2021/2022, alçando Goiás a sétimo lugar na produção nacional, com 

16,6 mil toneladas

Apesar da elevada produção de grandes 
commodities como soja e milho, Goiás 
também mantém uma pauta diversificada 
de sua produção, que inclui desde frutas, 
verduras e legumes a itens de maior valor 
agregado, sobretudo que variam conforme 
o tipo de produção, a exemplo do mel e 
do café. Necessidade de primeira hora 
do brasileiro, o café ainda tem produção 
tímida em Goiás, se comparado com 
grandes produtores nacionais, sobretudo 
os estados de Minas Gerais, São Paulo 
e Espírito Santo. No entanto, Goiás já 
ocupa o 7º lugar nacional na produção, 
mesmo contribuindo com apenas 0,8% 
da produção nacional, com estimativa da 
safra 20201/2022 de 16,6 mil toneladas 
– número que representa aumento de 
19,9% em relação ao ciclo anterior.

A primeira edição do Agro em Dados 
de 2023 trata exatamente sobre essa 
produção cafeeira goiana, se debruçando 
sobre números relativos à série histórica 
da produção, que mostra, por exemplo, 
a oscilação registrada na bienalidade 
negativa do café – característica da 
planta que faz com que produza mais 
em um ano, em detrimento do outro. 
Mostra ainda os principais produtores 
estaduais, com destaque para Cristalina, 
Cabeceiras e Campo Alegre de Goiás, e 
dados sobre a exportação goiana, que 
tem como destino importantes players 
no mercado internacional, como Estados 
Unidos, Alemanha, Itália e França.

Em relação a preços, o boletim traz 
também dados do Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada 

(Cepea-Esalq/USP) que apontam a 
elevação de preços registrada desde 
2021, mas que sofreu queda no último 
trimestre do ano, em especial pela 
estimativa positiva da produção. Uma 
produção que ganha espaço em xícaras 
e canecos de todo o País, gerando 
crescimento econômico, como o 
ilustrado pelo Valor Bruto da Produção 
(VBP) do café, que em Goiás deve 
aumentar 17,7%, chegando a R$ 300 
milhões (estimativa).

O informativo apresenta também 
dados sobre as produções de soja e 
milho, bovinos, suínos, frangos e lácteos. 
A edição completa pode ser acessada 
gratuitamente no site da Seapa (www.
agricultura.go.gov.br). (Comunicação 
Setorial da Seapa)

http://www.agricultura.go.gov.br
http://www.agricultura.go.gov.br
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Economia

PIB de Goiás cresce 
mais que nacional pelo 

3º semestre seguido
PIB goiano do período de julho a setembro cresceu 5,5%, comparado ao mesmo período 

do ano anterior, enquanto o índice nacional ficou em 3,6%. Alta foi puxada pelos bons 
desempenhos dos setores agropecuário e industrial

Em 2022, a economia goiana deu 
sinais claros de recuperação após a crise 
sanitária e financeira desencadeada 
pela pandemia da Covid-19. O Produto 
Interno Bruto (PIB) goiano apurado 
no terceiro trimestre do ano passado 
(de julho a setembro) apresentou 
crescimento de 5,5%, comparado 
ao mesmo período do ano anterior. 
Enquanto isso, o índice nacional 
ficou em 3,6%, segundo apurado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Foi o terceiro 
trimestre consecutivo em que o PIB de 
Goiás superou o número nacional.

Contribuíram para o avanço, o de-
sempenho positivo observado nos seto-
res da agropecuária (6%) e da indústria 
(8%), seguidos pelo setor de serviços 
(3,9%). “Os índices mostram que Goi-
ás está no rumo da prosperidade eco-
nômica, graças às medidas de fomento 
e estímulo à economia adotadas pelo 
Governo de Goiás, como o ingresso no 
regime de recuperação fiscal e o esfor-
ço maciço na qualificação profissional 
gratuita dos cidadãos, o que lhes per-
mite ocupar de forma melhor remu-
nerada uma posição no mercado de 
trabalho, agora reaquecido”, analisa o 
secretário-geral de Governo, Adriano 
da Rocha Lima.

Agropecuária
A agropecuária goiana apresentou 

crescimento de 6% no terceiro tri-
mestre de 2022, quando comparada 
ao mesmo período do ano anterior. 
Esse crescimento superou o nacional, 
que foi de 3,2%. O resultado positivo 
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deu-se, prioritariamente, devido ao 
desempenho das culturas da lavou-
ra temporária, principalmente à revi-
são das estimativas da soja, conforme 
dados disponibilizados pelo Levanta-
mento Sistemático da Produção Agrí-
cola (LSPA), elaborado pelo IBGE.

Indústria
A indústria goiana cresceu 8% no ter-

ceiro trimestre de 2022, na comparação 
com o mesmo período do ano anterior, 
enquanto a indústria brasileira apresen-
tou avanço de 2,8%. Em Goiás, os resul-
tados positivos ocorreram em todas as 
atividades que compõem o segmento: 
serviços industriais de utilidade pública, 
construção civil, indústria extrativa e in-
dústria de transformação.

Entre os resultados, destaca-se a in-
dústria de transformação que, no se-
gundo e terceiro trimestres de 2022, 
apresentou resultados positivos e rever-

teu uma sequência de taxas negativas 
que ocorria desde o quarto trimestre de 
2020. A indústria goiana acumula alta 
no ano de 1,4%, puxada, principalmen-
te, pela fabricação de produtos alimentí-
cios, que possui grande peso no estado.

Serviços
No terceiro trimestre de 2022, o setor 

de serviços cresceu em Goiás 3,9%. Já 
nacionalmente o aumento foi de 4,5%, 
em relação ao mesmo período de 2021. 
No estado, os principais resultados posi-
tivos foram provenientes das atividades 
de artes, cultura, esporte, recreação e 
outros serviços; de atividades profissio-
nais, científicas e técnicas, administrati-
vas e serviços complementares; de aloja-
mento e alimentação; de administração, 
educação e saúde pública, e defesa e 
seguridade social. (Secretaria-Geral de 
Governo)
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O Governo de Goiás, por meio do 
programa Goiás Social, vai beneficiar 
com conexão de internet via satélite 789 
famílias que vivem em assentamentos 
rurais. A ação conta com investimento 
de R$ 1,2 milhão, oriundo do Fundo 
de Proteção Social do Estado de 
Goiás (Protege), e será executada pela 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi), com coordenação do 
Gabinete de Políticas Sociais, comandado 
pela primeira dama Gracinha Caiado. A 
previsão é que os equipamentos sejam 
instalados até o final deste mês.

Alguns dos objetivos da iniciativa, 
que conta com parceria da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e da Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), 
são facilitar a utilização de ferramentas 
básicas de tecnologia e ampliar a inclusão 
digital. Os assentados terão acesso livre à 

internet na região com antena instalada 
(até 200 metros) para uso pessoal, 
profissional e educacional, uma das metas 
do Governo de Goiás.

De acordo com a subsecretária de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedi, 
Sheila Pires, faz parte ainda do projeto, 
intitulado Internet Satelital, a oferta de 
cursos profissionalizantes de capacitação 
on-line. “Nosso propósito é desenvolver e 
ampliar a capacidade de comercialização 
de produtos e serviços por meio das redes 
sociais”, afirma 

Ao todo, serão disponibilizados 
nove cursos: Introdução às ferramentas 
digitais; Fotografia para mídias digitais; 
Marketing digital; Canais de vendas; 
Gestão de custos e formação do preço de 
venda; Noções de e-commerce; Logística 
para e-commerce; Cultivo na produção 
de hortaliças; Cultivo na produção de 
mandioca; Manejo de animais; Boas 
práticas no processamento de hortaliças 

e Boas práticas no processamento de 
mandioca.

Dos 17 pontos de internet previstos 
em 16 municípios, três já estão prontos: 
nos assentamentos rurais Palmares, em 
Varjão; 17 de Abril e Patativa do Assaré, 
ambos em Faina. Os outros municípios 
contemplados são Água Fria de Goiás, 
Alvorada do Norte, Caçu, Cavalcante, 
Colinas do Sul, Flores de Goiás, Formosa, 
Guarani de Goiás, Monte Alegre de Goiás, 
Orizona, Panamá, Santa Rita do Araguaia, 
Varjão, Vila Boa e Vila Propício.

Equipamentos
Em cada assentamento, serão 

instalados um modem e uma antena Wi-
Fi com velocidade máxima de download 
de 40 Mbps e velocidade máxima de 
upload de 4 Mbps. O serviço de internet 
é da Telecomunicações Brasileiras S/A, 
a Telebras. (Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Inovação)

Inclusão

Governo de Goiás beneficiará 
789 famílias que vivem em 
assentamentos rurais com 

internet via satélite
Investimento de R$ 1,2 milhão contemplará 16 municípios. População terá acesso ainda 

a cursos gratuitos de capacitação on-line
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O primeiro episódio de 2023 do Cam-
po de Saber, série de webinários da Ema-
ter contou com a apresentação do diretor 
de Pesquisa Agropecuária, João Asmar 
Júnior, falando um pouco sobre a impor-
tância e a necessidade desta área para o 
desenvolvimento da agricultura familiar.

Segundo o diretor, existem dois tipos 
de pesquisa: a básica e a aplicada. A 
primeira é feita em universidades, com 
o objetivo de gerar conhecimento útil 
para ciência e tecnologia. Já a segunda  
é bastante utilizada na Emater e gera 
conhecimento para a aplicação prática 
e solução de problemas da sociedade 
que necessita desses resultados. “Temos 
exemplos de várias pesquisas que nós 
desenvolvemos aqui dentro, como o pequi 
sem espinho, feita em 25 anos e oriunda 
de uma demanda de um produtor da 
região de Cocalinho (MT)”, destaca.

Foi salientado também que as pesqui-

sas podem ter objetivos de médio ou cur-
to prazo, exceto a pesquisa do pequi sem 
espinhos, que foi de longo prazo. “É uma 
planta que, para começar a dar frutos no 
campo, demora de oito a dez anos. Por 
meio de sistemas controlados, nós conse-
guimos fazer com que produzam em qua-
tro a cinco anos”, explica João Asmar.

A área de pesquisa da Emater procu-
ra trazer soluções para a demanda dos 
agricultores familiares, como forma de 
reduzir perdas e maximizar resultados, 
tanto sociais quanto econômicos. “Temos 
o exemplo da mandioca. Nós precisamos 
aumentar sua produtividade. Hoje, a mé-
dia de produção da mandioca é de 14 a 
15 toneladas por hectare. Já dispomos de 
pesquisas de variedades que produzem de 
40 a 50 t/ha”, ressalta o diretor.

Com a pesquisa agropecuária aplica-
da, a Emater também atua na produção 
de sementes e em ações de transferências 

de tecnologias, como treinamento, visitas 
técnicas de produtores, estudantes, técni-
cos, dias de campo e muito mais.

Desenvolvimento da agricultura fa-
miliar

Junto a Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Ater), a Pesquisa Agropecuária 
possui alguns desafios, como a garantia ao 
direito de desenvolvimento e dignidade a 
todos os produtores para combater a desi-
gualdade e a pobreza no campo seguindo 
três eixos principais: melhoria da renda, 
acesso a direitos fundamentais e políticas 
públicas e articulação com outras insti-
tuições a fim de tratar outros problemas 
sociais presentes entre a população rural.

Para saber mais sobre os trabalhos 
nesta área e a importância deles para o 
desenvolvimento da agricultura familiar, 
assista ao vídeo completo no canal da 
Emater no YouTube.

Emater busca soluções 
para demandas do campo

Estudos feitos pela Emater disponibilizam tecnologias para auxiliar os produtores a 
maximizarem sua produção

Pesquisa Pública

https://www.youtube.com/watch?v=i3chKc4YVjM
https://www.youtube.com/watch?v=i3chKc4YVjM
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TEMPO EM GOIÁS 

No sábado, a combinação  de calor e umidade vai favorecer a formação de áreas de instabilidade em várias regiões de 
Goiás. As pancadas de chuvas isoladas podem vir acompanhadas de rajadas de ventos, raios e, eventualmente, granizo.

No domingo, a frente fria que avança pela região sudeste do Brasil não vai gerar grandes influências em Goiás. Com isso, 
teremos chuvas provenientes da combinação de calor e umidade, o que vai favorecer a formação de áreas de instabilidade bem 
irregulares no Estado. As pancadas de chuvas isoladas podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e raios.

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 (14/01)

DOMINGO (15/01)
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Saiu na Mídia

https://www.youtube.com/watch?v=UxtDKgG9Uqk&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=UxtDKgG9Uqk&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=UxtDKgG9Uqk&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=me0oR_ARms4/
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Em reunião com o presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, na última segunda-feira (9), o vice-
governador Daniel Vilela reafirmou o compromisso 
do Governo de Goiás com a democracia brasileira e 
o Estado Democrático de Direito. “Os governadores, 
o presidente da República, a presidente do Supremo 
Tribunal Federal e presidentes do Legislativo: todos 
em um ato de desagravo dos Poderes, afrontados pelos 
atos de terrorismo e vandalismo que ocorreram”, 
avaliou Daniel, que representou o governador 
Ronaldo Caiado na reunião convocada pelo chefe do 
Poder Executivo Federal.

A entrega de sementes que integra a Operação Nordeste 
Solidário continua. Na última semana, produtores de 
milho dos municípios de Alvorada do Norte, Simolândia, 
Sítio d’Abadia, Damianópolis, Mambaí e Buritinópolis 
receberam as doações. Eles fazem parte do Projeto 
IncubaCoop, que tem o objetivo de auxiliar grupos 
econômicos interessados em se consolidarem por meio 
de uma cooperativa. O projeto é executado por meio 
da parceria entre o Governo de Goiás e o Ministério 
da Cidadania. Além da Emater, participam da entrega 
a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), a Secretaria da Retomada e o 
Gabinete de Políticas Sociais.

Defesa da democracia

Nordeste Solidário

O número de casos confirmados de raiva dos 
herbívoros teve queda de 62,79% em Goiás, nos últimos 
quatro anos. A coordenação do Programa Estadual de 
Raiva dos Herbívoros (PECRH) registrou, em 2019, 
98 casos suspeitos de raiva dos herbívoros, dos quais 
43 foram confirmados positivos para a doença. Já 
em 2022, foram contabilizados 71 casos suspeitos, 
dos quais apenas 16 foram positivos. Os dados são da 
Gerência de Sanidade Animal da Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e estão registrados 
no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago).

Sanidade 

NOTASNOTAS
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Foto: Divulgação/Agrodefesa
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O Centro da Juventude Tecendo o Futuro da OVG 
está com inscrições abertas para cursos gratuitos de 
qualificação profissional e atividades esportivas. Ao todo, 
são 862 vagas voltadas para adolescentes e jovens, com 
idade entre 12 e 21 anos, em situação de vulnerabilidade 
social. As vagas são para aulas de música, dança, natação, 
vôlei, futsal, basquete, handebol, karatê, jiu-jitsu, 
informática básica e assistente de recursos humanos, 
além de oficinas de artesanato, culinária, corte e costura 
e curso de robótica. As inscrições são feitas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede 
do Centro da Juventude Tecendo o Futuro, no Jardim 
Novo Mundo.

O governador Ronaldo Caiado anunciou, no 
último dia 10, a liberação de R$ 20 milhões para o 
Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes, 
que concede benefício fiscal às empresas que 
apoiarem projetos culturais mediante abatimento 
do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). O novo certame, que foi lançado por meio da 
Secretaria de Estado de Cultura (Secult), já está com 
as inscrições abertas no site mapagoiano.cultura.
go.gov.br. Além do Programa Goyazes, também está 
previsto o lançamento, ainda no primeiro semestre 
deste ano, dos editais do Fundo de Arte e Cultura 
(FAC). 

Qualificação e esporte

Incentivo à cultura

Até o dia 31 de janeiro, a Vila Cultural Cora 
Coralina recebe uma série de exposições de artistas 
contemplados pelo Projeto Claque Retomada 
Cultural. A iniciativa, da Secretaria de Estado da 
Retomada e do Sesc-GO, tem o objetivo de fomentar 
o cenário artístico goiano e está em sua segunda 
edição, com diversas atrações culturais pela capital e 
interior. Os artistas expositores foram selecionados 
via edital público e suas obras vão ocupar a Grande 
Sala da Vila. A entrada é gratuita, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h.

Arte 
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