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ARTIGO

Aparecida de
Goiânia, 99 anos
Governar para todo o Estado é
propósito inegociável de nossa gestão. Trabalhamos no dia a dia para
ampliar conquistas e realizações,
sempre tendo em vista o bem coletivo. Em Aparecida de Goiânia, que
hoje [11/05/2021, data de publicação
do artigo] celebra 99 anos, não medimos esforços para entregar serviços
de alto padrão e garantir qualidade
de vida ao conjunto dos moradores.
Uma das frentes que mais nos orgulhamos é a habitacional. O governo
de Goiás, em parceria com o governo
federal, está com 1.108 moradias em
construção em Aparecida de Goiânia. O investimento total para edificar essas unidades no município é de
R$ 55,2 milhões, com contrapartida
de recursos estaduais de R$ 7,6 milhões. Também já entregamos 575
escrituras a moradores locais.
Em outra frente, os trabalhos
prosseguem na implantação do Linhão Central da Saneago. As obras
tiveram início em janeiro de 2020 e
duas etapas já foram finalizadas. A
previsão é de que todo o sistema esteja concluído até 2024.
Para a saúde de Aparecida de

Goiânia, desde o início de nossa gestão os repasses das contrapartidas
estaduais e dos planos de fortalecimento para custeio e investimento já
somam mais de R$ 62,8 milhões.
Na educação, os investimentos
em unidades da rede estadual, desde
2019, chegam a R$ 23,2 milhões, entre ações como reformas, construção
de quadras e aquisição de equipamentos.
Detentora da segunda maior população do Estado, com 590.146 habitantes, Aparecida de Goiânia também recebe toda nossa atenção no
sentido de assegurar emprego e renda aos moradores.
De 2019 até o final de 2020, nove
empresas assinaram protocolos de
intenção com o governo do Estado
para se instalar em Aparecida de Goiânia. Juntas, vão investir R$ 126,3
milhões e gerar 5.040 empregos.
De 2019 até abril deste ano, foram liberados pela Goiás Fomento
mais de R$ 13,4 milhões em empréstimos para empresas de Aparecida de
Goiânia, num total de 301 contratos.
Os empreendimentos contemplados
são responsáveis pela geração de 998
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Ronaldo Caiado,
governador de Goiás
empregos.

Em outra frente, desde 2019, o
governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás
(OVG), já levou 88.801 benefícios ao
município, que contemplaram dezenas de famílias, além de 5.191 bolsas
de estudos para universitários.
Na segurança pública, reduzimos
drasticamente todos os índices de
crimes. Desde outubro de 2020, também está em funcionamento a Sala
Lilás, 24h por dia. A meta é garantir
atendimento a mulheres e crianças
que sofreram violência e evitar a revitimização.
Hoje, ao parabenizar esse município ímpar pelo seu aniversário, reforçamos a determinação em seguir
nosso trabalho com benefícios diretos para seus moradores e para todos
os goianos. Parabéns, Aparecida de
Goiânia!
Artigo publicado originalmente no dia 11/05/2021, no Jornal O
Popular
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ECONOMIA

Agronegócio responde por 84,05% do
total exportado por Goiás em abril
Mais de 800 milhões de dólares foram exportados pelo Estado, com destaque
para soja e complexo carnes, sobretudo bovina e de frango
Foto: Wenderson Araujo/CNA

No mês de abril, o agronegócio
foi responsável por 84,05% do total exportado por Goiás, somando
808,69 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Comex
Stat do Ministério da Economia e
compilados pela Gerência de Inteligência de Mercado da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa). Ao todo, o
Estado registrou 962,15 milhões de
dólares em exportações.
O complexo soja lidera as exportações do agro com 77,19% do
total (624,23 milhões de dólares),
seguido pelo complexo carnes, com
15,75% (127,34 milhões de dólares). Dentro do complexo carnes,
o destaque fica com a carne bovina (88,53 milhões de dólares) e a
carne de frango (35,58 milhões de
dólares).
Também aparecem entre os

destaques na pauta de abril as exportações de couro (16,18 milhões
de dólares), complexo sucroalcooleiro (9,23 milhões de dólares), algodão (7,5 milhões de dólares), milho (5,56 milhões de dólares) e café
(1,31 milhão de dólares).
Acumulado
De janeiro a abril, o agronegócio já acumula 2,15 bilhões de dólares exportados em Goiás, o que representa 78,36% do total exportado
pelo Estado no acumulado do ano.
Deste total, 1,39 bilhão de dólares
vêm da soja (64,85%) e 472,88 milhões de dólares do complexo carnes (21,97%).
Na avaliação do secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tiago Mendonça,
o bom desempenho da pauta de

exportações do agro mantém uma
tendência que inclui o peso dos
produtos mais exportados pelo Estado, com o acréscimo da diversificação da pauta. “Os produtores do
Estado, com o apoio do Governo de
Goiás, têm feito um trabalho excepcional com recordes de produção,
sobretudo nas principais commodities, como soja e milho”, considera. “Ao mesmo tempo, vemos
ganhar destaque outros produtos
que incluem itens como couros,
complexo sucroalcooleiro, algodão,
café, entre outros, que têm um peso
positivo pelo lado da diversificação
da pauta de exportações. Isso contribui com o desenvolvimento em
diversas frentes, sobretudo pela demanda que traz renda, movimenta
a economia e gera empregos.”
(Seapa - Governo de Goiás)
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meio ambiente

Virada Ambiental 2021 será
lançada no dia 04 de junho
Durante evento virtual, coordenadores do projeto irão apresentar balanço de
edições anteriores; Emater atua mobilizando cidades para adesão e selecionando áreas adequadas de plantio de mudas nativas do Cerrado
Imagem: Divulgação

A edição deste ano da Virada
Ambiental já tem data de lançamento, definida para o dia 04 de junho,
às 9h da manhã, em transmissão ao
vivo pelo canal da Federação Goiana
de Municípios (FGM) no YouTube.
O Governo de Goiás apoia a iniciativa desde a primeira edição, em 2019,
por meio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e
Pesquisa Agropecuária (Emater) e

outras instituições da Administração Estadual.
Durante o evento virtual, além
do anúncio de lançamento, será
apresentado o balanço dos trabalhos
realizados nos anos anteriores. A
cada edição, o projeto contou com a
adesão de mais municípios, inclusive de cidades de outros estados. Em
2020, houve a participação recorde
de 187 municípios goianos, 04 em

Minas Gerais, 01 em Rio Grande do
Sul, 01 no Ceará e 01 na Bahia.
O objetivo da Virada é promover
ações de conscientização ambiental,
sensibilizando toda a sociedade para
a necessidade do plantio de espécies nativas do Cerrado. Na primeira edição foi realizado o plantio de
mil mudas por município no dia 22
de novembro, data instituída como
o Dia Estadual da Consciência Am-
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Imagem: Divulgação

Plantio de mudas durante passeio ciclístico promovido na
Virada Ambiental 2020
biental. Em decorrência da pandemia, no ano passado, as atividades
foram promovidas durante toda a
semana, entre os dias 22 e 28 de novembro, sem a estipulação de números de mudas por município.
Segundo o diretor de Assistência
Técnica e Extensão Rural da Emater,
Antelmo Teixeira, a Agência atua no
projeto mobilizando as cidades e
avaliando locais que sejam adequados para o plantio. É realizada uma
operação que envolve a seleção das
áreas de preservação (margens de
nascente ou mananciais) e a demarcação das zonas apropriadas para receberem as mudas.
Durante o lançamento da última
edição, em agosto passado, o presidente da Emater, Pedro Leonardo
Rezende, ressaltou sobre a participação do órgão e agradeceu a oportunidade de contribuir para o crescimento da Virada Ambiental. “Desde
a primeira fase os nossos técnicos
têm acompanhado, no sentido de
garantir que as ações tragam resultados positivos e alcancem o grande

objetivo desse programa de convidar
toda a sociedade a refletir diante da
necessidade de um desenvolvimento
sustentável”, afirmou.
Histórico
O projeto Virada Ambiental nasceu em 2019, com a Lei 20.552, que
institui 22 de novembro como o Dia
Estadual da Consciência Ambiental. A escolha do mês de novembro
se deu, principalmente, em função
de coincidir com o início do período chuvoso, momento ideal para o
plantio nas condições do bioma Cerrado.
Com a comemoração, toda a comunidade, mobilizada pelas prefeituras, é convidada a plantar mudas
de espécies nativas em locais selecionados por agentes da Emater,
preferencialmente ao mesmo tempo.
É um chamado para que o cidadão
possa colocar em prática ações sustentáveis, contribuindo de fato para
a preservação do meio ambiente.
A iniciativa é coordenada pela

Universidade Federal de Goiás
(UFG) e conta com a parceria de
diversas instituições públicas, governamentais e da sociedade civil,
entre elas a Associação Goiana de
Municípios (AGM), Federação Goiana de Municípios (FGM), Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad),
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea-GO), Ministério
Público do Estado de Goiás (MP-GO), Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) e a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago).
A Virada Ambiental também
está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas
(ONU). Eles compõem a agenda de
ações que devem ser implementadas
por todos os países até 2030. Entre
os objetivos, estão medidas ligadas
à conservação dos recursos naturais
e a proteção e recuperação dos ecossistemas e da biodiversidade.
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AGRO EM DADOS

Mais de 130 agricultores familiares já

foram beneficiados com produção de
cerveja de mandioca, aponta boletim
Boletim deste mês informa que 700 toneladas da raiz foram comercializadas
em 2020, gerando receita de aproximadamente R$ 476 mil para produtores
envolvidos no projeto

Desde o início do projeto que envolve a produção da cerveja goiana
de mandioca, em 2020, 131 agricultores familiares foram beneficiados,
comercializando a matéria-prima
para a fabricação da bebida. A informação foi publicada na edição deste
mês do Agro em Dados, boletim divulgado nesta terça-feira (12), pela
Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa).
Conforme o boletim, 700 toneladas da raiz foram vendidas para a
Ambev no período, o que corresponde a uma média de 5,34 toneladas de
mandioca por produtor. Estima-se
que, com essa quantidade, a receita gerada pela agricultura familiar
foi de R$ 476 mil, tendo em vista a
média de preços da mandioca estipulados pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) durante o

ano passado.
Lançada em dezembro último,
a cerveja Esmera é fabricada pela
Ambev a partir da fécula da mandioca adquirida de agricultores familiares assistidos e organizados pela
Emater. A iniciativa, articulada pela
multinacional, conta com apoio do
Governo de Goiás e cria novas oportunidades de comercialização para
pequenos agricultores.
Inicialmente, a ação beneficiava
apenas produtores da região Nordeste, a mais vulnerável do Estado.
Posteriormente, foi estendida para
agricultores de todos os municípios,
que, em 2021, devem fornecer aproximadamente 7 mil toneladas de
mandioca para a cervejaria.
Números do agro

Além das informações sobre o
projeto, o Agro em Dados traz números importantes relativos ao setor
agropecuário em Goiás. Um dos destaques é o crescimento da produção
de trigo no Estado. A expectativa é de
que Goiás colha 175,2 mil toneladas
na safra 2020/2021, o que representa aumento de 89,6% em relação à
safra anterior.
A área plantada deve chegar a 61
mil hectares, o que representa um
aumento de 164% em relação à safra
CLIQUE E
ASSISTA!
2019/2020, com produtividade
média estimada em 2,9 toneladas por
hectare. De acordo com o boletim, o
plantioww do cereal tem se mostrado
uma opção segura para a segunda safra, com cultivares bem adaptadas ao
Cerrado, o que resulta em um grão
de excelente qualidade para a fabricação de farinhas.
Expediente
A revista Agro em Dados é elaborada pela Gerência de Inteligência
de Mercado da Superintendência de
Produção Rural Sustentável da Seapa, com apoio da Comunicação Setorial da Secretaria. O periódico reúne
pesquisas dos principais institutos de
pesquisa e bases de dados do agronegócio brasileiro, com recorte para o
Estado de Goiás. Além da Emater, o
boletim divulga números das outras
jurisdicionadas da Seapa, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária
(Agrodefesa) e Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás).
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#EMATEREXPLICA
#EmaterExplica O ataque de pragas na lavoura,
seja de insetos, fungos
ou outros organismos
nocivos, são capazes de
trazer grandes prejuízos
ao produtor rural. Em tais
casos, o agricultor geralmente recorre unicamente
a defensivos agrícolas.
Apesar de sua eficiência
comprovada, hoje existem
diversas formas alternativas para o controle de
pragas na lavoura:
Uma delas é o controle
biológico, ou seja, o uso
de inimigos naturais para
controlar pragas agrícolas.
Esses organismos benéficos podem ser insetos e
microrganismos, que não
são nocivos à saúde ou ao
meio ambiente e não deixam resíduos na lavoura.

Sua principal vantagem é
não trazer riscos à saúde
do homem nem contaminar o solo e as fontes de
água.
Outra forma alternativa
de combate às pragas é
a rotação de culturas.
Quando a mesma cultura é
produzida repetidamente
no mesmo local (monocultura), é comum que a
ocorrência e a quantidade de pragas e doenças
aumentem. A rotação de
culturas também previne a
fixação e multiplicação de
uma doença.
Quer sugerir o tema do
próximo #EmaterExplica? Escreva nos comentarios do nosso post no
Instagram!
@EmaterGoias

CERVEJA DE MANDIOCA
Parceira que tem ajudado várias famílias goianas! A mandioca virou cerveja e é nosso agricultor familiar que abastece essa produção.

CLIQUE E
ASSISTA!

Esforço conjunto do Governo de Goiás, Emater, Secretaria da Retomada, Gabinete de
Políticas Sociais e Secretaria de Estado de
Agricultura, para melhorar a vida da nossa
população com geração de emprego e renda.
E é claro que a Brasil Central mostra!
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EMATER NA MÍDIA

Pesquisa com clones de seringueira

é destaque no AgroMais

Trabalho, realizado pela Embrapa Cerrados em parceria com Emater, oferece
variedades mais produtivas da planta, buscando impulsionar produção de
borracha no Centro-Oeste brasileiro
Uma pesquisa com clones de seringueira, desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em parceria com
a Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária (Emater), foi destaque na última semana no programa
Agro Tarde, veiculado pelo canal
AgroMais. O projeto busca ofertar
materiais mais produtivos para o
Centro-Oeste, principal região produtora de borracha natural do País.
Segundo o pesquisador Ailton
Pereira, da Embrapa Cerrados (DF),
na área central brasileira são plantados basicamente quatro clones de

seringueira. A partir da pesquisa, os
produtores terão à disposição mais
14 clones para cultivo, que apresentaram alto potencial produtivo.
A avaliação dos novos materiais,
que envolve trabalho realizado há
mais de 20 anos, foi conduzida em
quatro locais da região Centro-Oeste: Goianésia (GO), Barro Alto (GO),
Planaltina (DF) e Pontes e Lacerda
(MT). Levou-se em consideração,
entre outros aspectos, a circunferência do tronco; a espessura da casca
no início e após a sangria; a porcentagem de plantas em sangria a cada
ano; a produção mensal e anual de
borracha; e a incidência de doenças

CLIQUE E
ASSISTA!

foliares e no painel de sangria.
A reportagem também conversou com a pesquisadora da Emater,
Elainy Botelho, que ressaltou o propósito da iniciativa de atender também às necessidades dos pequenos
produtores rurais. “O agricultor familiar vai utilizar o resultado dessa
pesquisa e melhorar seus rendimentos, porque ele tem uma pequena
área, então o aumento da produção
por unidade de área, para ele, é muito importante”, explicou a profissional.
Confira um trecho da matéria:

QUANDO O ASSUNTO
É CAMPO, SÓ SE FALA NELA.
RÁDIO EMATER, A NOSSA
RÁDIO #AGRO PIONEIRA NO
ESTADO DE GOIÁS AGORA
NO SPOTIFY.

#

acesse agora a
Rádio Emater
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NOTAS
Vamos investir mais de R$ 200 milhões
na recuperação de ruas e avenidas em 100
cidades goianas com o programa Goiás em
Movimento - Eixo Municípios. Na primeira
etapa serão contempladas localidades com
casos de maior gravidade, mas em breve os
benefícios serão estendidos aos 246 municípios goianos. Você encontra a lista completa em:
www.goinfra.go.gov.br

Somos o 4º estado com maior crescimento
industrial com 1,6%, ficando atrás apenas
do Amazonas, Pará e Minas Gerais. Nossa
posição de destaque é fruto de investimentos e da atualização da política de incentivo fiscal. E não para por aí, saltamos
133,45% na geração de emprego nos últimos dois meses. Saímos de 17 mil postos
de trabalho no primeiro trimestre de 2020
para quase 40 mil no mesmo período deste
ano. É orgulho que fala, né?

Estamos avançando na imunização da nossa gente e já são mais de 1 milhão de goianos vacinados. Todos os dias, ao me deitar,
eu sonho com o momento em que toda a
população estará protegida. Mas enquanto
isso não acontece, os cuidados com higienização das mãos e uso de máscara devem
permanecer. Seguiremos trabalhando em
busca de novas doses.
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NOTAS
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), firmou uma parceria inédita em prol do desenvolvimento do
esporte. Em um acordo com a LaLiga, entidade que organiza a primeira
e a segunda divisões do Campeonato Espanhol, o Estado prevê a realização de projetos, sessões, palestras ou seminários que abordem assuntos diversos, que possam facilitar o intercâmbio de conhecimentos.
As ações contemplam diretamente as áreas de formação de jogadores,
apoio e incentivo à realização de eventos desportivos e apoio na melhoria dos usos da infraestrutura de esporte e lazer.

Está entre o grupo de pessoas que já se vacinaram contra
a Covid-19? Mesmo imunizado, com primeira ou segunda
dose, continue usando máscara e evitando aglomerações!
Até que a vacina esteja disponível para todos, é imprescindível que você permaneça com as medidas de prevenção:
use máscara, mantenha o distanciamento social e higienize sempre as mãos. O cuidado continua!

Você já pensou em ser voluntário e em ajudar as pessoas? Essa
oportunidade chegou! Nosso Programa de Voluntariado está com
vagas abertas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia.
Para se candidatar a uma das vagas, entre em contato pelo telefone
(62) 3201-9301 ou WhatsApp (62) 3201-9414.
Ah, se você ama ajudar e quer ser um voluntário(a) ainda mais
preparado(a), também estamos com inscrições abertas para a capacitação do “Voluntários do Bem”. Você precisa se capacitar antes de
se inscrever para essas vagas no Hugo. Nesse curso, que é gratuito
e on-line, você conhecerá os direitos e deveres do voluntário, além
de discutir situações cotidianas. Se inscreva pelo site ovg.org.br/
voluntariado.
Foi estendido até o dia 26 deste mês o prazo que venceria no
dia 11/05 para inscrição no processo seletivo interno simplificado para conselheiro efetivo e suplente da Representação
do Fisco no Conselho Administrativo Tributário (CAT). A
mudança foi feita para permitir aos auditores fiscais mais
tempo para reunir a documentação necessária à inscrição. Já
estão inscritos 16 candidatos.
Os documentos devem ser fornecidos pela Gerência de Gestão
e Desenvolvimento de Pessoas e enviados para o e-mail
corporativo: cadastro.ggdp.economia@goias.gov.br. Já os
pedidos de inscrição deverão ser enviados exclusivamente por
e-mail: seletivo.cat.economia@goias.gov.br. A ficha de inscrição e a íntegra do Edital podem ser obtidos no site sefaznet,
ícone SERVIDOR, item PROCESSO SELETIVO CAT.
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solidariedade

Governador Ronaldo Caiado e primeira-dama Gracinha
Caiado iniciam distribuição de 250 mil cestas básicas

para famílias em situação de vulnerabilidade

“Nossa tônica de trabalho é fazer a gestão chegar às pessoas mais carentes, mais necessitadas”, diz Caiado ao liberar caminhões carregados com remessas de alimentos
que integram terceira etapa da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus.
Investimentos somam R$ 21 milhões e vão beneficiar os 246 municípios. “Estamos no
Governo para levar a mão do Estado a todos os cantos de Goiás”, destaca Gracinha
Imagem: Lucas Diener

O governador Ronaldo Caiado e
a primeira-dama do Estado, presidente de honra da Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas
Sociais (GPS), Gracinha Caiado, receberam, nesta segunda-feira (10/05), a
remessa inicial de 250 mil cestas de
alimentos adquiridas pelo Governo
de Goiás, ao custo de R$ 21 milhões, e
iniciaram distribuição às famílias em
situação de vulnerabilidade social em

todos os 246 municípios goianos. “A
nossa tônica de trabalho é fazer a gestão chegar às pessoas mais carentes
e necessitadas. Governamos para levar o poder público a todos”, afirmou
Caiado.
Conforme o governador, a distribuição das cestas seguirá critérios
técnicos, considerando o Cadastro
Único do governo federal, que avalia
as famílias que mais necessitam de
apoio. Hoje, a distribuição começou

para municípios como Águas Lindas,
Cachoeira de Goiás, Arenópolis, Bom
Jesus de Goiás, Caçu, Americano do
Brasil e Edéia. “A empresa que ganhou a licitação tem depositado, diariamente, em torno de 7 a 10 mil cestas básicas”, ressaltou Caiado. Além
das prefeituras, serão contemplados
todos os assentamentos, áreas indígenas e quilombolas.
O recebimento das cestas ocorreu
na sede da Superintendência Regio-
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nal em Goiás da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab), no setor
Santa Genoveva, em Goiânia. Ao lado
do governador e da primeira-dama,
também acompanharam a chegada
dos alimentos o secretário de Estado
de Desenvolvimento Social (Seds),
Wellington Matos, e a diretora-geral
da OVG, Adryanna Caiado. Na oportunidade, Caiado agradeceu a parceria com a Conab. “De maneira gentil,
eficiente, imediatamente apoiou todo
projeto. Armazenou as cestas e também nos auxilia para fiscalizar a qualidade delas”, pontuou.
Os kits de alimentação integram a
Campanha de Combate à Propagação
do Coronavírus, atualmente em sua
terceira etapa. Nesta fase, o investimento do governo estadual foi de R$
21 milhões, utilizados na aquisição
das cestas básicas por parte da Seds.
Gracinha Caiado também fez
questão de agradecer à Conab pela
parceria nessa nova etapa de distribuição, assim como ocorreu no ano
passado, e exaltar a importância da
ação do Governo de Goiás. “Enxer-

guem aqui não uma cesta, mas uma
família que receberá alimentos de
qualidade. É isso que nos aquece o
coração e nos dá disposição para trabalhar todos os dias. Estamos no Governo para levar a mão do Estado a
todos os cantos de Goiás”, destacou a
primeira-dama.
A expectativa é de que as cestas
básicas sejam entregues aos municípios goianos em dois meses. Na
Região Metropolitana de Goiânia, a
distribuição será feita pela equipe da
OVG com o auxílio das forças de segurança pública. No interior do Estado,
o GPS, prefeituras municipais e entidades sociais serão responsáveis pelo
repasse dos alimentos. Já nos assentamentos rurais, o envio das cestas
ficará sob os cuidados da Secretaria
de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa).
O diretor-executivo de Operações e Abastecimento da Conab, José
Jesus Trabulo de Sousa Júnior, ressaltou a parceria com o Governo de
Goiás. Disse ser uma satisfação para
a companhia integrar um projeto que

ajuda quem mais precisa. “É um orgulho ver essa parte importante do
país, que é Goiás, conduzido por uma
pessoa que tem sensibilidade humana e uma capacidade de gestão extraordinária”, assinalou.
Apenas em 2021, o Governo de
Goiás já investiu aproximadamente
R$ 50 milhões em proteção social,
com olhar mais voltado para a segurança alimentar das famílias consideradas em situação de vulnerabilidade.
O montante é o maior destinado por
governadores para a área de assistência social nos municípios de seus Estados em todo o Brasil.
Em março, o governador já havia
autorizado o repasse, por meio de cofinanciamento da assistência social,
de R$ 28 milhões às prefeituras municipais para utilização em despesas
emergenciais geradas pela pandemia
de Covid-19, como a compra de cestas
básicas. O Estado envia orientações
aos municípios para capacitação no
uso do dinheiro.
Secom - Governo de Goiás

