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O setor agropecuário goiano exportou quase US$ 817,6 milhões em março desde ano. O 
complexo soja se destacou, com quase 75,6% das exportações do setor. O bom resultado 
foi percebido mesmo com os atrasos na colheita causados pelo excesso de chuvas nos 
meses de fevereiro e março. O complexo carne também representou grande volume de 
exportação, além dos produtos sucroalcooleiros, couro e milho. O setor é reconhecido 
como a mola propulsora da economia goiana, gerando emprego e renda nos 246 
municípios. O Governo de Goiás, atento à importância do agro, trabalha desenvolvendo 
políticas públicas de estímulo e incentivo, contribuindo para que as atividades não parem, 
garantindo o abastecimento e a geração de divisas para o Estado. 
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A produção de cerveja a partir da fécula da mandioca tem mudado a realidade de 
produtores goianos, incentivando a produção e a comercialização da raiz no Estado. A 
semana foi de colheita e carregamento para envio à indústria. O trabalho que começa no 
campo, passa pela parte industrial até chegar ao mercado, gera empregos, renda e 
desenvolvimento. A expectativa é que mais de mil produtores sejam contemplados pelo 
projeto em 2021. Saiba mais sobre a cerveja de mandioca por meio dos sites da Secretaria 
de Agricultura, Emater e Secretaria da Retomada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantir que a produção agropecuária goiana tenha condições de se desenvolver de 
forma plena e robusta, o Governo de Goiás atua em diversas frentes de trabalho. Por meio 
da Seapa, a gestão estadual tem mobilizado ainda mais esforços em projetos de 
infraestrutura rural no sentido de ampliar ações existentes, sobretudo ligados às políticas 
de conservação da malha viária, especialmente de estradas vicinais, e resolução de falhas na 
distribuição de energia no campo. São ações e projetos que permitem mais 
competitividade ao setor, acesso ao mercado, condições melhores de estradas e logística 
aos produtores rurais, possibilidade de ampliar acesso à assistência técnica, entre outros. 
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Se tem equipe no trecho, a Goinfra confere de perto. O presidente da Agência, Pedro Sales, 
foi lá na GO-230, entre Goianésia e Vila Propício, checar como está o andamento do 
recapeamento da rodovia. Por lá serão 32 quilômetros com capa asfáltica nova em concreto 
betuminoso usinado a quente, o CBUQ. “Estamos marcando um padrão de qualidade de 
asfalto em Goiás”, destaca o presidente. Essa obra é mais um pedido muito aguardado pela 
população do Vale do São Patrício. Confere nas fotos como está ficando bonito o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em operação contra a sonegação fiscal, a Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia, 
unidade da Secretaria da Economia, autuou um produtor rural que transportava 205 
cabeças de gado sem nenhuma documentação fiscal. A abordagem aos cinco caminhões 
ocorreu numa blitz na BR-080, próximo ao trevo de acesso a Niquelândia, nesta quarta-
feira (7). “A delegacia fiscal está sempre monitorando o transporte de gado pra evitar as 
irregularidades previstas na legislação tributária. Nesse sentido, foi programada essa 
operação, que acabou constatando as suspeitas de sonegação fiscal”, afirma o delegado 
Regional de Fiscalização de Goianésia, Josimar Rodrigues Duarte. 

 

 

 

 

 

 

 

O governador Ronaldo Caiado sancionou a Lei 20.986/2021 (Lei Orgânica da CGE-GO), que 
reúne as normas de atuação do órgão de controle interno estadual para reforçar ações de 
combate à corrupção, qualificação do gasto público, transparência e interlocução com a 
sociedade. Essa é mais uma conquista do governador Ronaldo Caiado para garantir uma 
governança moderna e efetiva na atuação dos órgãos que compõem o Governo de Goiás. 
A matéria completa e a íntegra da lei estão no site da CGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado (10) é dia de Live Cultural Solidária. O show virtual gratuito vai reunir clássicos da 
Orquestra Filarmônica de Goiás e sucessos sertanejos da dupla João Neto e Frederico e de 
outros convidados, como o violeiro Almir Pessoa, a pianista Ericka Vilela e os cantores 
Rayan Barreto e Ademar Rocha. A transmissão terá início às 19h, direto do palco do Teatro 
Goiânia, pela TV Brasil Central, canal da Secult Goiás no YouTube, redes sociais da secretaria 
e também da Ordem dos Músicos do Brasil Seção Goiás. O projeto tem como meta 
arrecadar cerca de mil cestas básicas e 500 kits de higiene pessoal para ajudar famílias de 
músicos e artistas neste momento crítico, bem como fomentar a cultura local. O público 
poderá doar itens presencialmente, em esquema drive-in, ou on-line, por QR Code. 


