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Campeonato já tem 
mais de mil inscritos

Governo leva mutirão 
no fim de semana para 

a Região Noroeste 
de Goiânia

Campanha vai beneficiar 
mais de 6 mil alunos da 

rede municipal
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Em rElação ao Brasil

PIB DE GOIÁS CRESCE 
O DOBRO COM CAIADO
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 gEstão Fiscal da prEFEitura

Produto Interno Bruto 
consolidado do Estado 

alcançou crescimento de 
2,2%, enquanto riqueza 
nacional ficou em 1,2%, 

mostra levantamento 
do IMB, com base nos 
resultados divulgados 

pelo IBGE. Indústria foi a 
que mais avançou

Goiânia é deStaque entre aS CapitaiS

Apenas 11,7% das cidades brasileiras alcançaram esse nível de qualificação; 
Goiânia é o 6° município mais bem avaliado no ranking geral do IFGF 2021
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honraria

Alego homenageia médicos com 
entrega da comenda Nabyh Salum

a medalha foi criada 
por proposição de 
Helio de Sousa, que 

também é médico, para va-
lorizar os profissionais que 
se destacam na promoção 
da medicina em Goiás. 

A mesa, presidida pelo 
tucano, contou com a par-
ticipação do secretário de 
Saúde estadual, Ismael Ale-
xandrino, representando o 
governador Ronado Caiado 
(DEM); o presidente da As-
sociação Médica de Goiás, 
Washington Luiz Pereira 
Rios; O presidente da Asso-
ciação dos Hospitais Priva-
dos de Alta Complexidade 
do Estado de Goiás (Ahpa-
ceg), Haikal Helou; o ex-
-deputado federal e ex-se-
cretário de Saúde de Goiás, 
Carlos Mendes; o tesoureiro 
da Associação dos Hospitais 
do Estado de Goiás, Fernan-
do Honorato; e a presidente 

do Sindicato dos Médicos 
de Goiás, Franscine Leão.

Os homenageados da 
noite foram: Carlos Hassel 
Mendes da Silva, Jardel Se-
bba, Arnaldo Lemos Porto, 
Alexandra Ferreira Silva, Ál-
varo Soares de Melo,  Ruiter 
Silva Ferreira, Nilton Brener 
e Nelcivone Soares Melo.

O médico, ex-prefeito de 
Catalão e ex-presidente da 
Alego Jardel Sebba (PSDB) 
disse, em seu discurso, que 
se sentia honrado por repre-
sentar Catalão na homena-
gem e destacou o trabalho 
dos médicos durante a epi-
demia do coronavírus. “Esta 
comenda é um importante 
reconhecimento aos pro-
fissionais médicos. Por isso 
a homenagem me engran-
dece. É importante lembrar 
que médicos e médicas per-
deram suas vidas enquanto 
lutavam para salvar seus 

pacientes. Tenho muito or-
gulho da minha profissão.”

Ismael Alexandrino 
ressaltou a missão nobre 
dos médicos, que é cuidar 
do ser humano, e falou da 
importância de ser reco-
nhecido entre colegas de 
profissão. “Esta homena-
gem é uma oportunidade 
de reconhecer quem tem 
dedicado suas vidas para 
salvar outras vidas. Sem-
pre trato estes momentos 
com muito respeito. Gosta-
ria de render o meu respei-
to e minha gratidão pelos 
serviços prestados a toda 
humanidade pelos cole-
gas que aqui estão sendo 
homenageados. Sintam-se  
reconhecidos, prestigiados 
porque são destaque na 
nossa profissão”, assinalou.  

O médico Carlos Hassel 
discursou como represen-
tante dos demais home-

nageados. Ele destacou a 
trajetória de Nabyh Salum 
, que dá nome à comenda, 
e contou um pouco de sua 
trajetória na medicina até 
entrar para a política como 
prefeito do município de 
Ceres. Atualmente é reitor 
do Centro Universitário de 
Anápolis (UniEvangélica). 
“Reitero profunda gratidão à 
Associção Evangélica. Tenho 
certeza que todos os home-
nageados estão aqui pela 
sua história, pela sua con-
tribuição na construção 
de uma sociedade melhor 
e mais justa, por meio da 
saúde, da educação, da 
política, enfim como ci-
dadãos comprometidos 
com o bem comum. Sou 
muito grato a Deus por 
este momento. Estendo a 
homenagem a todas as ins-
tituições que nos colocaram 
no centro das atenções nes-

ta noite”, afirmou.

Valorização
Proposta pelo deputa-

do Helio de Sousa (PSDB), 
a Comenda Nabyh Salum 
foi criada por meio do 
projeto de lei n° 3604/17 
para homenagear e valo-
rizar os médicos que se 
destacaram na promoção, 
proteção e defesa da me-
dicina em Goiás.

O médico Nabyh Salum, 
natural de Três Corações 
(MG), veio para Goiás com 
seus pais e aqui construiu 
sua carreira. Foi um dos 
fundadores da Faculdade 
de Medicina da Universida-
de Federal de Goiás, onde 
lecionou por 36 anos. Foi 
membro da Academia Goia-
na de Medicina, da Socieda-
de Goiana de Radiologia, do 
Sindicato dos Médicos do 
Estado de Goiás (Simego). 

numa iniciativa 
do deputado 
Helio de Sousa 
(PSdb), a 
Assembleia 
Legislativa de 
Goiás realizou 
sessão solene na 
noite de sexta-
feira, 12, para 
homenagear 
médicos com 
a entrega da 
comenda 
nabyh Salum
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A Comenda Nabyh Salum é entregue anualmente e as indicações são feitas pela Associação Médica de Goiás (AMG); Associação dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG); Associação dos Hospitais de Alta Complexidade de Goiás;

Em comemoração ao 
Dia da Consciência Ne-
gra, o Poder Legislativo 
de Goiás sedia a sexta 
edição de celebração da 
data, com a exposição 
fotográfica “Pluralida-
des: Beleza da Mulher 
Negra Transição, tranças 
e turbantes”, dentro da 
Semana da Arte Negra, a 
partir das 19 horas desta 
terça-feira, 16.

Na oportunidade será 
realizada a entrega de 
certificados para perso-
nalidades negras de des-
taque em 2021. A mostra, 
que faz parte da segunda 
edição da exposição plu-
ralidade, segue no sa-
guão do Palácio Alfredo 
Nasser até a quinta-feira, 
18. O evento conta com o 

apoio da deputada Dele-
gada Adriana Accorsi (PT) 
e do presidente do Parla-
mento goiano, deputado 
Lissauer Vieira (PSB). 

Reflexão
A exposição visa pro-

mover uma reflexão sobre 
o conceito de beleza em 
nosso país. As seis mode-

los selecionadas para as 
sessões de fotos passaram 
pela transição capilar e pelo 
processo de autoaceitação 
da beleza natural. As esco-

lhidas foram selecionadas 
entre 120 mulheres, com 
idade entre 18 e 40 anos, 
moradoras de Goiânia, Aná-
polis, Aragoiânia e Apareci-
da de Goiânia. A divulgação 
aconteceu no Instagram 
do Instituto Ana Hickmann 
Goiânia. As fotos foram 
produzidas no Bosque dos 
Buritis, em Goiânia, um dos 
cartões postais da cidade. 

A jornalista Francis 
Telles, coordenadora da 
segunda edição da exposi-
ção fotográfica, salienta a 
importância de criar opor-
tunidades como essa para 
as mulheres negras. “Ainda 
não temos representações 
suficientes de mulheres 
negras, principalmente 
no mundo da beleza e da 
moda. Em um país onde 

mais da metade da popu-
lação é preta, o conceito 
de beleza é europeu e as 
oportunidades segmen-
tadas para as brasileiras, 
principalmente para as 
retintas e com traços do 
povo africano”, assinala.   

O registro foi feito pe-
los fotógrafos Cassio Car-
doso e J. Júnior, que bus-
caram retratar de forma 
única a essência de cada 
modelo. O ensaio teve a 
participação de Ulisses 
Paixão, na direção de fo-
tografia e maquiagem de 
Luis Henrique Batista. As 
modelos foram produzidas 
com roupas da marca goia-
na Njinga Moda Africana, 
de Erika Santos, e acessó-
rios NK Moda Africana, da 
guineense Nyna Koxta. 
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A exposição visa promover uma reflexão sobre o conceito de beleza em nosso país

Assembleia recebe mostra de fotos sobre beleza da mulher negra
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iNStitUto MaURo BoRGES

PIB de Goiás no primeiro ano da gestão de Ronaldo
Caiado foi quase o dobro do registrado pelo Brasil

o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto 
(PIB) consolidado do 

Estado de Goiás, em 2019, 
foi quase o dobro do regis-
trado pelo Brasil. Enquanto 
a riqueza nacional apresen-
tou crescimento de 1,2% 
naquele ano, o PIB de Goiás 
atingiu 2,2%. Os números 
fazem parte do mais recen-
te estudo do Instituto Mau-
ro Borges de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos 
(IMB), órgão jurisdicionado 
à Secretaria-Geral da Go-
vernadoria (SGG), segundo 
dados divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

O estudo, divulgado na 
sexta-feira (12/11), apre-
senta a variação real e a 
composição setorial do 
PIB de Goiás, que fechou 
em 2,2%, com resultado 
de incremento alcança-
do de R$ 7,3 bilhões. Esse 
desempenho dos setores 
que compõem o conjunto 
produtivo do Estado re-
presenta ainda uma im-
portante recuperação da 
economia goiana, que vi-
nha de queda de 1,4%, em 

2018, no governo anterior. 
O crescimento em 2019, 
primeiro ano da gestão do 
governador Ronaldo Caia-
do, assegura a 9ª posição 
no ranking entre os Esta-
dos da Federação. A indús-
tria foi a que mais cresceu. 
Vinha de um PIB negativo, 
em 2018, de -1,2% e foi 
para o positivo, de 2,9%.

“Conseguimos superar 
situações delicadas. Goi-
ás estava entre os quatro 
piores Estados do país 
do ponto de vista fiscal, 
com colapso da máquina 
pública, mas nós avança-
mos e fomos os únicos a 
entrar no Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF)”, 
destacou o governador 
Ronaldo Caiado.

Segundo o governador, 
Goiás é, neste momento, o 
Estado com maior capacida-
de de desafiar a crise provo-
cada pela pandemia de Co-
vid-19. “Somos riquíssimos, 
com capacidade produtiva 
nas nossas terras”, afirmou. 
Caiado lembrou, ainda, que 
o Produto Interno Bruto 
(PIB) goiano cresceu 4,4% 
no segundo trimestre de 

2021, em comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior, bem acima da mé-
dia de outros estados. “Se 
o prognóstico de 2022 
é de apenas um percen-
tual de 1% para o Brasil, 
Goiás vai trabalhar para 
estar bem acima desta 
média”, acrescentou.

Sobre o desempenho da 
economia, o secretário-ge-
ral de Governo, Adriano da 
Rocha Lima, pontou a posi-
ção de destaque de Goiás 
entre os Estados da Fede-
ração. “No primeiro ano do 
governo Ronaldo Caiado, 
tivemos um crescimento 
significativo do PIB de Goi-
ás. Ele cresceu quase 60% 
a mais do que em 2018, 
ano anterior”, destacou. 
“Nós tivemos, em 2019, um 

PIB de 2,2% de crescimen-
to, versus um crescimento 
de 1,4% em 2018. Mais im-
portante do que isso, é que 
o PIB do Brasil, em 2019, 
ficou em 1,2%, deixando 
o resultado do PIB goiano 
1,0% maior que a média 
nacional”, ressaltou.

O resultado do PIB goia-
no em 2019, mostra que 
Goiás viveu um movimento 
inverso ao da tendência na-
cional de queda, alcançan-
do um crescimento de 60%. 
“Isso mostra como as polí-
ticas implementadas pelo 
governo estadual, com o 
objetivo de estimular a pro-
dução da indústria goiana, 
foram acertadas”, afirmou o 
titular da SGG.

Na composição da eco-
nomia estadual, o desempe-

nho da indústria revela que 
Goiás está “conseguindo 
diminuir o seu crescimento 
lastreado nas commodities 
e tendo maior investimen-
to na indústria de transfor-
mação, gerando mais valor 
agregado para o que é pro-
duzido no Estado”, pontuou 
o titular da SGG.

A recuperação do PIB 
goiano, em 2019, ocorreu 
devido ao bom desempe-
nho apresentado por todos 
os setores da economia. 
Nas atividades ligadas à 
indústria cresceu 2,9%, ser-
viços (1,9%) e agropecuária 
(1,4%). Na passagem de 
2018 para 2019, o valor adi-
cionado cresceu 2,1% nas 
atividades do PIB goiano.

O secretário Rocha Lima 
explica que os ajustes na 

política fiscal adotada pelo 
governo Caiado no primeiro 
ano contribuíram direta-
mente no crescimento geral 
registrado e consolidado 
pelos dados do PIB.

“A política do governo, 
nessa gestão, está focada 
em acreditar nas potencia-
lidades de Goiás e na sua 
capacidade de produção”, 
analisou o secretário. “O 
crescimento da economia 
leva ao aumento da arre-
cadação. O Estado ganha 
condições de investir em 
programas sociais, de inten-
sificar política pública com 
base na responsabilidade, 
dando retorno ao imposto 
que é pago pelos goianos, e 
prestando serviços de quali-
dade para seus cidadãos e 
cidadãs”, concluiu.

Produto Interno bruto consolidado 
do estado alcançou crescimento 
de 2,2%, enquanto riqueza 
nacional ficou em 1,2%, mostra 
levantamento do Imb, com base 
nos resultados divulgados pelo IbGe. 
Indústria foi a que mais avançou
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Caiado destaca que superou-se situações delicadas. Goiás estava entre os quatro piores Estados do país do ponto de vista 
fiscal, com colapso da máquina pública, mas vançamos e fomos os únicos a entrar no Regime de Recuperação Fiscal”

iNdúStRia E SERviçoS

aGRicUltURa

O maior destaque entre 
os segmentos está na 
Indústria Goiana, que 
após um recuo de 1,8%, 
no ano anterior, voltou 
a crescer em 2019, atin-
gindo 2,9% de participa-
ção no PIB estadual.

O titular da Secretaria 
de Indústria, Comércio 

e Serviços (SIC), Joel de 
Sant’Anna Braga Filho, 
comentou os números e 
disse que apesar de todas 
as dificuldades enfren-
tadas naquele período, o 
governo conseguiu pro-
mover o crescimento do 
PIB da indústria e dos 
serviços. “É uma prova de 

que o governo, desde o 
primeiro ano, está no ca-
minho certo ao promover 
o crescimento econômi-
co”, comentou Joel.

Ainda de acordo com 
o secretário, os dados do 
Instituto Mauro Borges 
mostram que o cresci-
mento da indústria de 

Goiás tem relação direta 
com a atual gestão, que 
promove a atração de 
investimentos, realiza 
ações conjuntas com o 
setor produtivo e é par-
ceira do empresário que 
deseja se instalar ou am-
pliar suas atividades em 
território goiano.

“O empresário encon-
tra as melhores condi-
ções no Estado. Logística 
privilegiada, localização 
estratégica, incentivo 
fiscal desburocratizado, 
segurança pública ade-
quada e apoio do gover-
no. O resultado é expan-
são da economia”, disse 

o titular da SIC. Já o se-
tor de serviços alcançou 
crescimento de 1,9%, 
com ênfase para o setor 
imobiliário, que cresceu 
0,6% e nas atividades re-
lacionadas à arte, cultura, 
esporte e recreação, que 
avançaram 7,7% em rela-
ção ao ano anterior.

Com participação de 
11,4% na economia 
goiana, a agropecuária 
apresentou crescimento 
em volume de 1,4%, em 
2019. A atividade, com-
posta por agricultura, pe-

cuária, produção florestal 
e pesca, contabilizou R$ 
1,271 bilhão a mais, em 
relação a 2018. De acor-
do com o secretário de 
Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, 

Tiago Mendonça, os nú-
meros comprovam a re-
levância do setor para o 
fortalecimento econômi-
co de Goiás e são reflexos 
da importância dada ao 
agronegócio pelo Gover-

no de Goiás.
“Em 2019, o gover-

nador Ronaldo Caiado 
recriou a Secretaria de 
Agricultura, que não fa-
zia parte da estrutura 
de governos anteriores. 

Isso representou avanço 
para o setor, já que foi 
possível estruturar po-
líticas públicas eficien-
tes para a agropecuária 
goiana. Com mais ações, 
projetos e programas, 

conseguimos estimular 
a produção e a comer-
cialização de itens do 
agro, impactando dife-
rentes cadeias produti-
vas no campo e nas ci-
dades”, finalizou.
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prefeitura

Goiânia é destaque entre as capitais 
que estão em excelente situação fiscal

a análise das contas 
do ano de 2020 
mostra que o qua-

dro fiscal dos municípios 
brasileiros ainda é preo-
cupante. Levantamento 
feito pela Federação das 
Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan), 
Índice Firjan de Ges-
tão Fiscal (IFGF, edição 
2021) mostra que mais 
de 1/3 das 5.239 prefei-
turas analisadas estão 
em situação crítica. So-
mente 30,6% dos mu-
nicípios brasileiros têm 
boa gestão fiscal e ape-
nas 11,7% do total uma 
gestão de excelência.

O IFGF analisa as 
contas das cidades bra-
sileiras, com base em 
dados oficiais, através 
de quatro indicadores: 
Autonomia, Gastos com 
Pessoal, Liquidez e In-
vestimentos. A leitura 
dos resultados bastan-

te simples: a pontuação 
varia entre 0 e 1, sendo 
que quanto mais próxi-
mo de 1 melhor a ges-
tão fiscal do município. 
Após a análise de cada 
um deles, cada municí-
pio é classificado em um 
dos conceitos do estudo: 
gestão crítica (resulta-
dos inferiores a 0,4 pon-
to), gestão em dificulda-
de (resultados entre 0,4 
e 0,6 ponto), boa gestão 
(resultados entre 0,6 e 
0,8 ponto) e gestão de 
excelência (resultados 
superiores a 0,8 ponto).

Goiânia alcançou a 
pontuação de 0,8293, 
bem acima da média das 
cidades brasileiras que 
foi de 0,5456. Entre as 
27 capitais brasileiras, 
Goiânia assume a 6ª 
posição entre as nove 
que atingiram o índice 
de excelência. De acor-
do com o prefeito de 

Goiânia, Rogério Cruz, o 
equilíbrio financeiro é 
preocupação de primei-
ra ordem para a gestão 
municipal. “Sabemos 
que a maioria dos mu-
nicípios têm enfrentado 
grandes dificuldades, 
principalmente por con-
ta dos efeitos da pande-
mia da Covid-19. Temos 

trabalhado dia e noite para 
atender às necessidades 
da população com a apli-
cação dos recursos públi-
cos de maneira inteligente 
e eficiente”, assegurou.

Para o presidente em 
exercício da Firjan, Luiz 
Césio Caetano, o equilí-
brio sustentável das con-
tas públicas municipais 

é essencial para o bem-
-estar da população e a 
melhoria do ambiente de 
negócios. Por isso, a pre-
ocupação em relação às 
3.024 cidades brasileiras 
que apresentam situação 
fiscal difícil ou crítica.

No IFGF de 2021 foram 
analisadas as cidades que 
declararam suas contas 

de 2020 de forma con-
sistente até 10 de agosto 
de 2021, já que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF) determina que até 
30 de abril de cada ano 
as prefeituras devem en-
caminhar suas declara-
ções referentes ao ano 
anterior à Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN).

Apenas 11,7% das cidades brasileiras 
alcançaram esse nível de qualificação; 
Goiânia é o 6° município mais bem 
avaliado no ranking geral do IFGF 2021
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Goiânia alcançou a pontuação de 0,8293, bem acima da média das cidades brasileiras que foi de 0,5456

Por mais um ano seguido, 
a Prefeitura de Goiânia 
sela parceria com os Cor-
reios na Campanha Papai 
Noel dos Correios, que vai 
beneficiar mais de 6 mil 
alunos da rede municipal 
de Educação da Capital. A 
abertura oficial da edição 
de 2021 do projeto foi re-
alizada na última semana, 
na sede dos Correios em 
Goiânia, e lançou o perío-
do de confecção das cartas.

Os estudantes da rede 
municipal têm do dia 10/11 
até o dia 17/11 para pro-
duzirem as cartas com os 
pedidos e enviarem à or-
ganização do projeto. Essa 
participação é coordenada 
pela Secretaria Municipal 
de Educação (SME) atra-
vés de cada gestão esco-
lar. Assim que as cartinhas 
forem enviadas, passarão 
por adoção por parte da 
população engajada na 

campanha e a previsão de 
entrega dos presentes é no 
final de dezembro.

Papai Noel 
dos Correios

A Campanha Papai Noel 
dos Correios acontece há 
mais de 30 anos. Foi uma 
iniciativa dos próprios car-
teiros da instituição, co-
movidos com as cartas das 
crianças que chegavam em 

todo final de ano. Pensando 
nisso, criaram o projeto, que 
tomou proporção e desde 
2010 contempla alunos das 
escolas públicas do país.

O objetivo é incentivar 
o interesse pelo aprendi-
zado da escrita de cartas 
pelas crianças e estimu-
lar o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas e 
emocionais. Qualquer pes-
soa pode ir até os Correios 
e adotar uma cartinha.
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Abertura oficial do projeto foi realizada na última semana e 
estudantes começaram a confecção das cartas
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Campanha Papai Noel dos Correios vai beneficiar 
mais de 6 mil alunos da rede municipal da capital
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Brigadistas
recentemente, o Teuto renovou a 

equipe de brigadistas, com cerca de 240 
voluntários, de acordo com a norma 

regulamentadora nr 23, instituída 
pelo ministério do Trabalho e emprego 

(mTe). o sistema funciona na base 
do revezamento, podendo trocar 

caso algum colaborador saia. “no 
mais completo parque farmacêutico 

da América Latina, o Teuto, onde 
temos mais de 3,5 mil colaboradores, 

desenvolvemos este formato. Que 
é importante para dar espaço para 

novas pessoas, sem que se torne um 
trabalho cansativo, sendo um serviço 

de qualidade e confiança”, revela o 
engenheiro de segurança do trabalho 

da companhia, renato Teles.

caMPaNHa dE Natal
Para celebrar a conexão e empatia entre 

as pessoas, a Coca-Cola lançou ontem 
sua tradicional campanha de natal. 

neste ano, a campanha ressalta que a 
magia do natal acontece nos momentos 

simples e inclusivos. Ancorada em um 
curta dirigido por Sam brown, da rogue 

Filmes, juntamente com dentsumb 
rU, a campanha incentiva a gentileza 

humana, destacando a importância da 
solidariedade nos dias atuais.

FEstiVal dE BarEs
o Colombina Gastropub participa pela 

primeira vez do maior festival de bares 
do brasil, o bar em bar. o Gastropub 

está entre os 48 bares participantes da 
cidade de Goiânia e apresenta a receita 

do “dadinho de Pamonha”.  o festival 
acontece do dia 11 a 28 de novembro 

na capital goiana, com a realização 
da Abrasel e Sindibares com apoio do 

Sebrae e da rádio executiva.

MEga Moda
em apenas quatro meses (de julho a 
meados de outubro), o Grupo mega 

moda, formado pelos shoppings 
atacadistas mega moda Shopping, 

mega moda Park e mini moda, 
conseguiu atrair 220 novas marcas para 

o seu complexo. entre inaugurações 
e reaberturas, os shoppings 

perceberam um movimento grande do 
empresariado de moda em busca de 

lojas físicas, mesmo tendo boas vendas 
nos canais digitais. Além disso, outras 

15 marcas também ampliaram o seu 
espaço dentro do complexo.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Baile do Lobo - O designer de jóias Igor Lobo promoveu no último final de semana o tradicional Baile do Lobo em comemoração 
ao seu aniversário. neste ano, Igor escolheu a Pousada vila do mar, a melhor de Caraíva, no sul da bahia, para receber 
seus 150 convidados em quatro dias de festa. Foi a primeira vez que a celebração foi realizada fora do estado de Goiás.

Inauguração - do campo às grandes cidades, a 
Sicredi Cerrado Go está expandindo e disseminando os 
benefícios do cooperativismo de crédito e inaugurou na 
última terça-feira, dia 16 de novembro, uma nova agência 
em Goiatuba, no sul goiano (Presidente Zeir Ascari).

32

4

Academia de luxo - A primeira academia de luxo de 
Goiânia será inaugurada no mês de janeiro de 2022 pelos 
sócios Paulo Albuquerque (foto), Thiago Castro e murilo 
Hypólito. depois do sucesso obtido em brasília, os 
empresários trazem a o2 Fitness de olho no mercado goiano.
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Campanha Sinal Vermelho - bruno Quintiliano, 
presidente da Associação nacional dos registradores de 
Pessoas naturais (Arpen) de Goiás e Tabelião, informa 
que o cartório que leva seu nome, já está preparado 
para incentivar e facilitar denúncias de qualquer tipo 
de abuso dentro do ambiente doméstico.
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Caiado leva mutirão no fim de semana 
para a Região Noroeste de Goiânia

o Governo de Goiás 
entrega, nos pró-
ximos dias 20 e 21 

de novembro, 3 mil car-
tões do Programa Mães 
de Goiás, durante o pri-
meiro mutirão organiza-
do pelo Estado em home-
nagem ao ex-governador 
e ex-prefeito de Goiânia 
Iris Rezende.

“No momento em que 
Deus me deu a oportuni-
dade de ser governador 
do Estado, o meu objetivo 
foi fazer com que o di-
nheiro seja aplicado para 
melhorar a vida das pes-
soas”, afirma o governa-
dor Ronaldo Caiado sobre 
a dimensão do programa 
Mães de Goiás. “Quero 
que todas se sintam hon-
radas de aqui viver, com 
qualidade de vida, digni-
dade e cidadania”, pontua. 
“Esse é o objetivo que me 
move a cada dia”, destaca.

O evento será realiza-
do na região Noroeste da 
capital, na Praça da Feira 
do Setor Morada do Sol, 
localizada na Avenida 
Mangalô. O Mães de Goi-
ás é um projeto lançado 
recentemente pelo go-
vernador Ronaldo Caiado, 
que destina R$ 250 a mu-
lheres com filhos de zero 
a seis anos de idade, em 
situação de vulnerabili-
dade social.

O mutirão foi ideali-
zado por Iris Rezende, 
ao adaptar uma prática 
comum no meio rural à 
realidade dos centros ur-
banos, ainda na década 
de 1960. Por toda his-
tória e legado deixados 
na política de Goiás e 
do Brasil, o governador 
Ronaldo Caiado decidiu 
homenageá-lo: por isso, o 
evento com serviços para 
a população se chamará 

Mutirão Iris Rezende.
Além da entrega dos 3 

mil cartões do Programa 
Mães de Goiás, um traba-
lho em conjunto que en-
volve a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social (Seds), o Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
a Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG), a 
GoiásFomento, a Secreta-
ria de Estado da Retoma-
da e outras pastas, a Seds 
irá oferecer serviços à po-

pulação no local.
Durante o Mutirão Iris 

Rezende serão realizados 
atendimentos de registro 
civil, com a emissão de 
certidões de nascimento, 
casamento, óbito, nome 
social e retificação de 
nome. Também serão emi-
tidos passaporte do idoso, 
carteira da pessoa com 
deficiência, carteira do au-
tista, e realizados cortes de 
cabelo de forma gratuita 
para a população.

Governo entregará 3 mil cartões do 
mães de Goiás, em homenagem ao 
ex-prefeito Iris rezende. benefício 
de r$ 250 é destinado a mulheres 
com filhos de até seis anos de idade, 
em situação de vulnerabilidade 
social. evento será na Praça da Feira 
do St. morada do Sol, na Av. mangalô
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“No momento em que Deus 
me deu a oportunidade de 
ser governador do Estado, 

o meu objetivo foi fazer 
com que o dinheiro seja 

aplicado para melhorar a 
vida das pessoas”, afirma o 

governador Ronaldo Caiado

detran-go

Goiás adere a plano para reduzir em 50% mortes no trânsito

O Governo de Goiás, por 
meio do Departamento Es-
tadual de Trânsito de Goi-
ás (Detran-GO), assinará a 
adesão ao Plano Nacional 
pela Redução de Mortes e 
Lesões no Trânsito (Pna-
trans), nesta quarta-feira 
(17/11), durante a visita 
do secretário Nacional de 
Trânsito, Frederico Car-
neiro, à autarquia. O obje-

tivo do plano é a redução 
em 50% do número de 
mortes no trânsito até 
2028. A cerimônia será 
realizada às 10h, no Audi-
tório do Bloco 15, na sede 
do Detran-GO, na Cidade 
Jardim, em Goiânia.

As ações previstas têm 
o potencial de preservar 
86 mil vidas no período. 
Em Goiás, aconteceram 

mais de 78 mil acidentes 
em 2020, quando foram 
registrados 1,5 mil óbitos, 
segundo dados da Secre-
taria de Segurança Públi-
ca. O Pnatrans estimula 
a soma de esforços das 
esferas governamentais e 
sociais para implementar 
políticas públicas eficazes 

na prevenção de acidentes.
O Pnatrans é dividido 

em seis pilares e agrupa 
as ações em iniciativas 
que destacam as áreas de 
atuação prioritárias, per-
meando desde o planeja-
mento das vias até o res-
gate das vítimas. Por isso, 
envolve diversos órgãos 

governamentais da área 
de trânsito, transporte, in-
fraestrutura e saúde, além 
da iniciativa privada.

O primeiro pilar do 
plano prevê a gestão in-
tegrada do sistema viário 
e o avanço do processo 
de tratamento de dados e 
consolidação do Registro 
Nacional de Estatística de 
Trânsito (Renaest). O pilar 
“Vias Seguras” prevê a ade-
quação da classificação vi-
ária e dos limites de velo-
cidade às recomendações 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

 A segurança veicular é 
outro tópico que deve ser 
reforçado. O Pnatran traz 
parâmetros mais seguros e 
busca fazer com que os ve-

ículos e itens de seguran-
ça, como capacetes, vendi-
dos no Brasil estejam em 
conformidade com as me-
lhores práticas mundiais.

A educação de trânsito 
e a fiscalização ganharam 
lugar de destaque no pla-
no. Como a abordagem 
educativa tradicional tem 
resultados de médio e 
longo prazo, a proposta é 
estimular o engajamen-
to da imprensa e promo-
ver campanhas de mídia 
para alcançar resultados 
em curto prazo. Já a fis-
calização deve ser focada 
no combate às principais 
causas de acidentes, como 
o excesso de velocidade e 
o consumo de álcool e ou-
tros psicoativos.
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As ações previstas têm o potencial de preservar 86 mil vidas no período

Serão entregues 3 mil cartões do Programa Mães de Goiás, no 1º mutirão

departamento estadual de Trânsito de Goiás 
(detran-Go) assinará a adesão ao Plano 
nacional pela redução de mortes e Lesões no 
Trânsito (Pnatrans), nesta quarta-feira (17/11), 
durante a visita do secretário nacional de 
Trânsito, Frederico Carneiro, à autarquia, às 10h

“No momento em que Deus 
me deu a oportunidade de 
ser governador do Estado, 

o meu objetivo foi fazer 
com que o dinheiro seja 

aplicado para melhorar a 
vida das pessoas”, afirma o 

governador Ronaldo Caiado

“No momento em que Deus 
me deu a oportunidade de 
ser governador do Estado, 

o meu objetivo foi fazer 
com que o dinheiro seja 

aplicado para melhorar a 
vida das pessoas”, afirma o 

governador Ronaldo Caiado

“No momento em que Deus 
me deu a oportunidade de 
ser governador do Estado, 

o meu objetivo foi fazer 
com que o dinheiro seja 

aplicado para melhorar a 
vida das pessoas”, afirma o 

governador Ronaldo Caiado
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a Varejo
Após anunciar a ampliação do serviço de entregas rápidas, com o delivery sendo realizado em 
até uma hora, a Fast Shop mostra que tem fôlego e apetite para continuar acelerando na ex-
pansão da sua estratégia logística. A principal rede de varejo premium do brasil acaba de iniciar 
operação de dois novos Centros de distribuição, no espírito Santo e em Goiás. os novos Cds 
marcam o avanço da Fast Shop, ampliando a malha logística e fortalecendo o e-commerce ao 
agregar agilidade para as compras capixabas e dos goianos. 

moda
em apenas quatro meses (de julho a meados de outubro), o Grupo mega moda, formado pelos 
shoppings atacadistas mega moda Shopping, mega moda Park e mini moda, conseguiu atrair 220 
novas marcas para o seu complexo. entre inaugurações e reaberturas, os shoppings perceberam 
um movimento grande do empresariado de moda em busca de lojas físicas, mesmo tendo boas 
vendas nos canais digitais. Além disso, outras 15 marcas também ampliaram o seu espaço dentro 
do complexo.

negócios
Pesquisa publicada no site “The Hustle”, baseada em relatórios e fontes da indústria, aponta que em 
outubro de 2021 as vendas de passagens de avião para empresas foram 58% menor em relação aos 
níveis de 2019, na plataforma Kayak, líder de procura de passagens, o volume de buscas para des-
tinos líderes em viagens a negócios (como São Paulo, por exemplo) caiu 88%. em 2020, em grande 
parte devido à escassez de viagens de negócios, as principais cias aéreas do mundo perderam US$ 
35 bilhões. no brasil, no primeiro semestre deste ano houve uma queda de 39,6% nas viagens em-
presariais, em relação ao mesmo período do ano passado, conforme aponta a Associação brasileira 
de Agências de viagens Corporativas (Abracorp), com operações que totalizaram r$ 1,427 bilhão, 
em comparação aos r$ 2,364 bilhões de janeiro a junho do ano passado. 

combustíVel
o mês de novembro iniciou com o preço médio nacional do diesel comum e S-10 acima de r$ 5,6 
nas bombas, uma alta de 7,4% em relação ao fechamento de outubro, é o que aponta o último 
levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). o diesel comum registrou alta de 7,4%, em 
relação a outubro, sendo comercializado a r$ 5,602. Já o diesel S-10 teve alta de 6,9%, vendido a r$ 
5,672. Quando a média é comparada com o valor do fechamento de novembro de 2020, o aumento 
chega a 49%. A elevação dos preços refletiu em todas as regiões. O diesel comum teve sua alta mais 
expressiva na região Sul, com 8,22%. Já o S-10 teve seu maior aumento na região Centro-oeste, com 
7,60%. bem como no mês de outubro, a região norte vem registrando os preços médios mais ele-
vados, com o diesel comum a r$ 5,802, e o S-10 a r$ 5,878. Já os valores mais baixos por litro foram 
encontrados na região Sul, com o tipo comum comercializado a r$ 5,202 e o tipo S-10, a r$ 5,250.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Fenasul, maior Feira gaúcha do Brasil, chega a sua 14ª edição na capital goiana 
e volta a ser realizada no Goiânia Arena. A abertura será no dia 20 de novembro e 
segue até o dia 28. Estão sendo aguardados cerca de 50 expositores com o melhor 
da gastronomia, moda e artesanato do Sul do Brasil. Uma das principais atrações 
é o Grupo de Danças Típicas “Herdeiros Farroupilha”, com apresentações diárias.

programa social

Beneficiário do Auxílio Brasil pode 
consultar parcelas pelo Caixa Tem

os beneficiários do 
Auxílio Brasil po-
dem consultar a 

disponibilidade do benefí-
cio e o valor das parcelas 
pelo aplicativo Caixa Tem, 
utilizado para movimen-
tação da conta poupança 
digital da Caixa.

Criado ano passado 
para o pagamento do au-
xílio emergencial durante 
a pandemia de covid-19 e 
estendido a outros progra-
mas sociais, o aplicativo 
ganhou a nova função com 
o início da operacionaliza-
ção do Auxílio Brasil, que 
começa nesta quarta (17).

Pelo Caixa Tem, é pos-
sível pagar boletos e con-
tas, como água e telefone; 
fazer compras pela inter-
net e pelas maquininhas 
em diversos estabeleci-
mentos comerciais, com o 

cartão de débito virtual e 
QR Code; transferir recur-
sos para outras contas; e 
sacar valores em espécie 
nas casas lotéricas, sem o 
uso de cartão.

A Caixa ainda dispo-

nibiliza aos beneficiários 
do programa o aplicativo 
próprio do Auxílio Brasil, 
onde também é possível 
consultar o benefício e as 
parcelas, o calendário de 
pagamento e informações 

sobre o programa. Segun-
do Guimarães, para quem 
possui o aplicativo do Bol-
sa Família, ele será atua-
lizado automaticamente 
para o do Auxílio Brasil.

Pagamento
O banco inicia amanhã o 

pagamento novo programa 
social que substituirá o Bol-
sa Família e tem como alvos 
as famílias em situação de 
pobreza e de extrema po-
breza. São 14,5 milhões de 
famílias que receberão um 
valor médio de R$ 217,18 
em novembro. A Agência 
Brasil elaborou um guia de 
perguntas e respostas sobre 
o Auxílio Brasil.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segunda 
a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário 

pode consultar o site cai-
xa.gov.br/auxiliobrasil.

A partir de 23 de no-
vembro, as agências da 
Caixa também retomam os 
horários de atendimento 
pré-pandemia de covid-19, 
entre 10h e 16h, pelo ho-
rário de Brasília. A depen-
der do fuso da localidade, 
os horários podem variar. 
Até lá, as agências funcio-
nam das 8h às 13h, pelo 
fuso oficial de Brasília.

As datas de pagamento 
do Auxílio Brasil seguirão 
o modelo do Bolsa Família, 
que pagava os beneficiá-
rios nos dez últimos dias 
úteis do mês, com base no 
dígito final do Número de 
Inscrição Social (NIS). O ca-
lendário foi divulgado pela 
Caixa na semana passada 
e, neste primeiro mês, será 
de 17 a 30 de novembro.

novo programa 
social começa a 
ser pago hoje
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O banco inicia amanhã o pagamento novo programa social que substituirá o Bolsa Família
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Pix completa um ano com nova 
funcionalidade de devolução

no aniversário de 
um ano, o Pix, sis-
tema de pagamen-

to instantâneo do Banco 
Central (BC), ganha nova 
funcionalidade. Entrou 
em vigor ontem (16) o 
Mecanismo Especial de 
Devolução, que agilizará 
o ressarcimento ao usu-
ário vítima de fraude ou 
de falha operacional das 
instituições financeiras.

O mecanismo está re-
gulamentado por uma re-
solução editada pelo BC 
em junho. Desde então, 
as instituições financeiras 
estavam se adaptando 
aos procedimentos.

Até agora, em uma 
eventual fraude ou falha 
operacional, as instituições 
envolvidas precisavam es-
tabelecer procedimentos 
operacionais bilaterais para 
devolver o dinheiro. Segun-
do o BC, isso dificultava o 
processo e aumentava o 
tempo necessário para que 
o caso fosse analisado e fi-
nalizado. Com o Mecanismo 
Especial de Devolução, as 
regras e os procedimentos 
serão padronizados.

Pix Saque e Troco
Outras novidades para o 

Pix virão em breve. A partir 
do dia 29 estarão disponí-
veis o Pix Saque e o Pix Tro-
co, que permitem o saque 

em espécie e a obtenção de 
troco em estabelecimentos 
comerciais e outros lugares 
de circulação pública.

No Pix Saque, o cliente 
poderá fazer saques em 
qualquer ponto que ofer-
tar o serviço, como comér-
cios e caixas eletrônicos, 
tanto em terminais com-
partilhados quanto da pró-
pria instituição financeira. 
Nessa modalidade, o cor-
rentista apontará a câmera 
do celular para um código 
QR (versão avançada do 
código de barras), fará um 
Pix para o estabelecimen-
to ou para a instituição 
financeira e retirará o di-
nheiro na boca do caixa.

O Pix Troco permite o 
saque durante o pagamen-
to de uma compra. O clien-
te fará um Pix equivalente 
à soma da compra e do sa-
que e receberá a diferença 
como troco em espécie. O 
extrato do cliente especi-
ficará a parcela destinada 
à compra e a quantia sa-
cada como troco.

Open banking
Ainda neste trimestre, 

o BC pretende estender 
o iniciador de pagamen-
tos ao Pix. Por meio dessa 
ferramenta, existente para 
pagamentos por redes so-
ciais e por aplicativos de 
compras e de mensagens, 

o cliente recebe um link 
com os dados da transação 
e confirma o pagamento.

Atualmente, o inicia-
dor de pagamentos existe 
para compras com cartões 
de crédito e de débito. O 
BC pretende ampliar a fer-
ramenta para o Pix, o que 
só será possível por causa 
da terceira fase do open 
banking (compartilhamento 
de dados entre instituições 
financeiras), que entrou em 
vigor no fim de outubro.

Com a troca de informa-
ções, o cliente poderá fazer 
transações Pix sem abrir o 
aplicativo da instituição fi-
nanceira, como ocorre hoje. 
O usuário apenas clicará no 
link e informa a senha ou a 
biometria da conta corrente 

para concluir a transação. 
Tudo sem sair do site de 
compras, do aplicativo de 
entregas ou da rede social.

Estatísticas
Até o fim de outubro, 

segundo os dados mais 
recentes do BC, o Pix ti-
nha 348,1 milhões de 
chaves cadastradas por 
112,65 milhões de usuá-
rios. Desse total, 105,24 
milhões são pessoas fí-
sicas e 7,41, pessoas jurí-
dicas. Cada pessoa física 
pode cadastrar até cinco 
chaves Pix e cada pessoa 
jurídica, até 20. As chaves 
podem ser distribuídas 
em um ou mais bancos.

Em um ano de funcio-
namento, o volume de 

transações pelo Pix deu 
um salto. Em outubro, o 
sistema de pagamentos 
instantâneos movimentou 
R$ 502 bilhões, contra 
R$ 25,1 bilhões liquida-
dos em novembro do ano 
passado. Segundo o Ban-
co Central, 75% das tran-
sações do Pix em outubro 
ocorreram entre pessoas 
físicas, contra 87% no pri-
meiro mês de funciona-
mento. Os pagamentos de 
pessoa física para empresa 
saltaram de 5% para 16% 
no mesmo período.

Empresas 
e governo

O aumento nos paga-
mentos a empresas decorre 

de funcionalidades adicio-
nadas ao longo deste ano 
para estimular o recebi-
mento de Pix por empresas 
e prestadores de serviço. Em 
maio, começou a funcionar 
o Pix Cobrança, que substi-
tui o boleto bancário e per-
mite o pagamento instantâ-
neo por meio de um código 
QR (versão avançada do có-
digo de barras) fotografado 
com a câmera do celular.

Em julho, começou a ser 
ofertado o Pix Agendado, 
que permite o agendamen-
to de cobranças, com a de-
finição de uma data futura 
para a transação. Em se-
tembro, o oferecimento da 
funcionalidade por todas as 
instituições financeiras pas-
sou a ser obrigatório.

mecanismo será usado em casos 
de fraude ou de erro operacional
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meio a preocupações com a se-
gurança do sistema. Por causa 

do aumento de sequestros-
-relâmpago e de fraudes 

relacionadas ao Pix

jair bolsonaro

Presidente inaugura Embaixada do Brasil no Bahrein

O presidente Jair Bolsona-
ro inaugurou ontem (16) 
em Manama a Embaixada 
do Brasil no Bahrein. Esta é 
a primeira vez que um Che-
fe de Estado brasileiro visita 
o país do Oriente Médio.

As duas nações já man-
tinham relações diplomá-
ticas desde 1971, mas até 
hoje os interesses brasi-
leiros eram representa-
dos pela embaixada no 

Kuwait. O Ministério das 
Relações Exteriores acre-
dita que a criação de uma 
representação própria no 
país vai permitir intensi-
ficar os laços comerciais 
entre as duas nações.

Atualmente, entre as 
nações do Oriente Médio, 
o país ocupa o quarto lu-
gar em transações comer-
ciais com o Brasil.

A criação da embaixa-
da foi definida em decreto 
assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Em dis-
curso na inauguração da 
nova representação bra-
sileira o presidente disse 

que existe grande espaço 
para a ampliação dos ne-
gócios entre o Brasil e o 
Reino do Bahrein. Afir-
mou ainda que estava 
feliz com a inaugura-
ção da embaixada, que 
é um passo importante 
na aproximação entre 
os dois países.

Bolsonaro  também 
se encontrou com o rei 
do Bahrein Hamad Isa 
Bin Kalifa. Ele foi rece-
bido com um almoço no 
Palácio Real e assinou 
acordos de cooperação 
nas áreas de política, 
cultura e esportes.
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Bolsonaro  também se encontrou com o rei do Bahrein Hamad Isa Bin Kalifa
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 brAnCo 
2014 ComPLeTo 4 Por-
TAS ÚnICo dono ACeITo 
TroCA e FInAnCIo WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi novo 20.138,40 r$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTAS brAnCo 2014 
C/ Ar+dH ÚnICo dono ACeITo 
TroCAS e FInAnCIo WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 vermeLHA 2014 GArAn-
TIA de FÁbrICA ÚnICo dono 2.0 
FLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PreTo 2008 AU-
TomÁTICo PneUS novoS ACeI-
To TroCA e FInAnCIo WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  r $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

vendas: valéria rocha.

strada cs 1.4 PrATA 2010 Com-
PLeTA ACeITo TroCA e FInAnCIo 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PrATA 
2008 CAbIne dUPLA ACeITo 
TroCA e FInAnCIo WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 vermeLHo 
2003 ComPLeTo 2 Por-
TAS 1.0 SoLeIL r$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
r$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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Copa Goiânia de E-Sports 
já tem mais de mil inscritos

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

dos Esportes, promove a 
Copa Goiânia de E-Sports, 
uma realização da Fede-
ração Goiana de Futebol 
Digital e da Nitroxx Arena 
Games. As inscrições são 
gratuitas e estão abertas 
desde 25 de outubro no 
site copagoianiaesports.
com.br. Até agora 1,2 mil 
jogadores já se inscreve-
ram para o torneio.

A premiação total será 
de R$ 20 mil, divididos 
por colocações e catego-
rias. A competição está 
aberta para todos os 
goianos, a partir de 12 

anos de idade, com a eta-
pa classificatória disputa-
da on-line e as grandes 
finais disputadas no Cen-
tro Cultural Casa de Vidro.

Para a modalidade Free-
Fire, será usada a platafor-
ma Mobile, com um limite 
de 1.536 times. Já para a 
modalidade FIFA, será usa-
da a plataforma PS4, com 
um limite de 512 jogadores. 
A etapa classificatória será 
disputada on-line, confor-

me classificação estipulada 
após o término das inscri-
ções. Entre os dias 11 e 19 
de dezembro serão realiza-
dos os jogos das finais.

O prefeito Rogério Cruz 
destacou que as ações da 
Prefeitura têm como ob-
jetivo tornar Goiânia uma 
Cidade Inteligente. “Por 
isso, é tão importante per-
ceber o interesse dos jo-
vens por atividades como 
o E-Sports. Tanto que 

impulsionamos a moder-
nização nas escolas mu-
nicipais, promovendo o 
acesso à tecnologia des-
de mais jovens”, frisou.

“Estou muito feliz pelo 
lançamento da Copa Goi-
ânia de E-Sports, pois sa-
bemos da importância do 
esporte para o jovem. É 
preciso incentivar a cul-
tura esportiva, inclusive a 
digital. Portanto, agrade-
cemos a todos pelo em-

penho na realização, não 
só deste evento, como 
no impulsionamento do 
esporte, levando inicia-
ção esportiva aos jovens 
e atividades aos bairros”, 
arrematou o prefeito.

Secretário dos Esportes, 
Álvaro Alexandre afirmou 
que inserir Goiânia no ce-
nário do E-Sports era ine-
vitável, uma vez que essa 
é uma tendência mundial. 
“Estatísticas mostram isso, 

colocando o Brasil como 
líder no mercado, conside-
rando a América Latina, e 
13º no mundo. Por isso, nos 
sentimos realizados com o 
lançamento da Copa Goiâ-
nia E-Sports. No próximo 
ano nosso objetivo é levar 
uma etapa da competição 
a cada região da capital, 
encerrando a competição 
com a grande final, mais 
uma vez, na Casa de Vidro”, 
disse o secretário.

Com os jogos 
FreeFire e FIFA22, 
capital é a 
primeira cidade 
do brasil a realizar 
um campeonato 
público da 
modalidade
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De 20 de novembro a 
19 de dezembro de 2021
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