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alEgo

Parlamentares fazem visita 
técnica à obra da nova sede 

o presidente da As-
sembleia Legisla-
tiva do Estado de 

Goiás (Alego), deputa-
do Lissauer Vieira (PSB), 
esteve na manhã desta 
quinta-feira, 3, vistoriando 
o andamento das obras da 
nova sede do Poder Legis-
lativo goiano. O edifício é 
erguido em um terreno no 
Park Lozandes, em Goiânia, 
região que já conta com 
diversos órgãos públicos, 
como o Paço Municipal e o 
Ministério Público Federal.

Acompanharam o 
presidente durante a vi-
sita, a imprensa local, 
servidores, diretores e 
parlamentares, como os 
deputados Lêda Borges 
(PSDB) e Amauri Ribeiro 
(Patriota); o diretor-geral, 
Wesley Borges; o diretor 
de Gestão de Pessoas, 
Tasso Honorato Reis Jú-
nior; o diretor da Escola 
do Legislativo, Teófilo 
Luiz dos Santos; o diretor 
de Comunicação, André 
Furquim; o diretor admi-

nistrativo, Marco Antônio 
Ferreira; o diretor de Pla-
nejamento Estratégico, 
André Ariza; entre outros.

Lissauer destacou que 
a obra está sendo desen-
volvida de forma célere e 
com muita responsabilida-
de de todos os envolvidos. 
“Técnicos, engenheiros, 
servidores e a empresa 
responsável têm feito um 
trabalho de qualidade e 
nós temos acompanha-
do sempre os resultados 

mensais do andamento 
desta obra com boas notí-
cias sempre”, informou.

O presidente disse, ain-
da, que é gratificante ver 
o canteiro ativo e a cons-
trução tomando forma 
dentro do planejamento 
proposto por sua gestão. 
“A obra está tomando um 
novo perfil, em um prédio 
que estava abandonado 
havia aproximadamen-
te dez anos e que agora 
possui outro aspecto, que 

se traduz em responsabi-
lidade com o dinheiro pú-
blico e respeito para com 
toda a população goiana 
que precisa do Poder Le-
gislativo”, pontuou.

Lêda Borges avaliou 
que é um grande sonho a 
instalação do Poder Legis-
lativo em sua sede própria. 
“A concretização da obra 
é um projeto em pleno 
andamento e que tem o 
objetivo de dar aos depu-
tados e à população um 

local próprio para o desen-
volvimento das atividades 
parlamentares”, destacou.

Amauri Ribeiro para-
benizou o presidente Lis-
sauer Vieira por dar anda-
mento a um projeto que, 
segundo ele, vai dar maior 
eficiência e aproximação 
do Poder Legislativo com 
a população. “Aqui esta-
remos mais preparados 
para receber a popula-
ção com suas demandas. 
No atual prédio da Alego 
não conseguimos sequer 
oferecer estacionamento 
para quem vai em busca 
de um auxílio dos depu-
tados”, apontou.

O diretor-geral Wesley 
Borges destacou que o 
que foi presenciado du-
rante a visita é a demons-
tração da seriedade que o 
presidente Lissauer tem 
com sua gestão frente ao 
Parlamento goiano e com 
a população. “Cada vez 
que visitamos essa obra 
percebemos uma grande 
evolução, dentro do cro-
nograma, e reafirmamos 
a certeza de que ela es-
tará finalizada em outu-
bro de 2021”, disse.

Parlamentares e diretores da 
Assembleia Legislativa vistoriaram, 
na manhã desta 5ª-feira, as obras da 
construção da nova sede do Pode 
Legislativo goiano. o presidente 
da Casa, deputado Lissauer Vieira, 
acompanhado dos deputados 
Amauri ribeiro e Lêda borges 
percorreram o canteiro para se 
inteirarem do andamento
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câmaRa municipal

Prefeito Gustavo Mendanha defende 
a participação da mulher na política

“Os vereadores ajudam 
muito no desenvolvi-
mento da cidade com a 
aprovação de projetos 
importantes, mas com 
certeza a participação 
de mulheres na Câma-
ra Municipal qualifica-
ria ainda mais. Neste 
ano já decidi votar em 
uma mulher”. Essa foi à 
afirmação do prefeito 
de Aparecida de Goiâ-
nia, Gustavo Mendanha 

(MDB), durante a con-
venção virtual do PSB.

Ele pontuou que o 
Legislativo Municipal, 
na atual legislatura, não 
tem nenhuma verea-
dora e que as eleições 
municipais deste ano 
podem mudar esse qua-
dro. “Esse é o momento 
ideal para a população 
conhecer candidatas”, 
concluiu Gustavo sendo 
aplaudido virtualmente 

pelas 13 pré-candidatas 
do partido.

O PSB foi o primeiro 
de 19 partidos a oficia-
lizar apoio à reeleição 
do prefeito. A convenção 
aconteceu de forma vir-
tual na última segunda-
-feira, 31, e contou com 
a participação do pre-
sidente do partido em 
Goiás, deputado federal 
Elias Vaz, e de 38 pré-
-candidatos a vereador.

O Patriotas, presidido 
em Goiás pelo ex-secre-
tário estadual da Fazen-
da, Jorcelino Braga, tam-
bém oficializou apoio 
ao projeto de reeleição 
do prefeito de Apare-
cida. Já a convenção do 
MDB que vai oficializar o 
projeto de reeleição de 
Gustavo Mendanha está 
prevista para ocorrer dia 
15 e também será por 
videoconferência. 
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em OlhOs d’Água

Governo implanta programa para 
desenvolver artesanato goiano

O Governo do Es-
tado deu início, 
nesta quarta-feira 

(02/09), à implantação do 
Sistema de Artesanato de 
Goiás (SAG), programa da 
Secretaria da Retomada e 
do Gabinete de Políticas 
Sociais que irá fortalecer, 
capacitar e incentivar a 
produção da arte goiana. 
O primeiro passo foi dado 
em Olhos d´Água, distrito 
de Alexânia, que recebeu a 
visita de uma comitiva do 
Governo de Goiás, lidera-
da pela coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS) e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goi-
ás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado.

“Ações em prol do ar-
tesanato unem duas prio-
ridades do governador 
Ronaldo Caiado: valorizar 
nossa cultura e gerar em-
prego e renda. E hoje é o 
dia da retomada do artesa-
nato no Estado. O governo 
está com os olhos voltados 
para esse potencial que 
Goiás tem”, frisou Gracinha.

A comitiva, integrada 
também pelo secretário 
César Moura (Retomada), 
Adryanna Caiado (OVG) e 
Fabrício Amaral (Goiás Tu-
rismo), conheceu de perto 
a produção e a comercia-
lização do produto no dis-

trito, que concentra mais 
de 300 artesãos. “Daremos 
estrutura aos produtores e 
faremos um grande even-
to em Olhos d´Água. Tem 
muitas novidades para o 
artesanato vindo por aí”, 
adiantou César Moura.

O titular da Retomada 
lembrou que o superin-
tendente da Retomada, do 
Trabalho, do Emprego e da 
Renda, Décio Coutinho, e 
a gerente do Artesanato, 
Míriam Pires, já começa-
ram a fazer o mapeamen-
to para a formalização do 
SAG. “Não estamos apos-
tando no vazio, temos 
informações e subsídios 
para acertar na retomada 
do artesanato goiano”, co-
mentou o secretário.

Encontro do 
Artesanato

Durante a visita, a co-
ordenadora do GPS anun-
ciou que Olhos d´Água irá 
sediar, em 2021, o 2º En-
contro Estadual do Artesa-
nato, numa ação integrada 
do Gabinete de Políticas 
Sociais, OVG, Secretaria 
da Retomada e Goiás Tu-
rismo para impulsionar o 
setor.  “É nesta hora que a 
Secretaria da Retomada e 
o Governo do Estado vem 
aqui para estender a mão e 
poder apoiar para que te-

nha uma capacitação, para 
que esse produto chegue 
ao mercado”, comentou.

Pensado para o dia 19 
de março, o Dia do Artesão, 
o encontro não teve a data 
oficial anunciada, pois de-
pende do fim da pande-
mia para ser promovido. A 
programação terá oficinas, 
apresentações culturais, 
debates, palestras, mesas 
redondas, exposição e ven-
das de peças produzidas 
por artesãos de todas as 
regiões do Estado. “O Go-
verno está com os olhos 
voltados para este poten-
cial que Goiás tem. Vamos 
fazer aqui, sem poder es-
tabelecer data, mas pen-
sando na possibilidade 
de ser no dia 19 de mar-
ço, com participação dos 
artesãos, palestras e tudo 
o que vocês merecem”, in-
formou Gracinha.

Ações
A diretora-geral da OVG, 

Adryanna Melo Caiado, 
que também participou da 
visita, ficou impressionada 
com “a riqueza de detalhes 
do artesanato de Olhos 
D’Água”. “Precisamos va-
lorizar o trabalho desses 
artesãos, ajudando a di-
vulgar a arte feita aqui, 
de forma a contribuir 
para o fortalecimento da 
atividade, gerando novas 
perspectivas para a co-
munidade”, pontuou.

Nesse sentido, ações 
de capacitação, fortaleci-

mento e divulgação serão 
promovidas por meio do 
SAG, vinculado à Secreta-
ria da Retomada, que terá 
a responsabilidade criar 
política públicas para po-
sicionar estrategicamente 
o artesanato goiano, além 
de estabelecer conexões 
necessárias entre a cadeia 
produtiva e o mercado.

Presidente da Goiás 
Turismo, Fabrício Amaral 
classificou a visita ao dis-
trito como “muito espe-
cial e emblemática”. Con-
forme relatou, a agência 
vem cumprindo as deter-
minações do governador 
Ronaldo Caiado, de atuar 
no sentido de explorar 
as potencialidades de 
cada região no Estado. 
Em Olhos d’Água não é 
diferente. “A gente pode 
transformar o artesanato 
em um grande gerador de 
emprego e renda em Goi-
ás”, ressaltou.

Afetados pela pande-
mia devido ao fechamento 
do comércio e de ateliês, 
os artesãos locais aos pou-
cos estão retomando as 
atividades. No entanto, al-
gumas ações seguem sus-
pensas devido aos proto-
colos sanitários para evitar 
aglomeração de pessoas. 
É o caso, por exemplo, da 
Feira do Troca, tradicional 
evento realizado duas ve-
zes por ano desde 1974 
e que ainda não tem data 
para retornar. Nesse senti-
do, o 2º Encontro Estadual 

do Artesanato surge como 
uma oportunidade de rea-
quecer o setor.

A artesã Maria de Fáti-
ma Dutra Bastos, que faz 
imagens sacras e acessó-
rios com palha de milho, 
comemorou a visita da co-
mitiva do governo estadu-
al por dar destaque à pro-
dução autoral do distrito, 
especialmente em meio à 
pandemia. “Precisamos do 
apoio do Governo de Goi-
ás”, disse. A artista acenou 
para o incentivo aos setor 
em que atua. “Podemos 
ajudar, com nossa expe-
riência, mais artesãos a 
competirem no merca-
do”, disse Fatinha.

O prefeito de Alexâ-
nia, Allysson Silva Lima, 
e o superintendente de 
Economia Criativa da 
Secretaria da Retomada, 
Décio Coutinho, também 
acompanharam a visita 
aos artesãos no distrito 
de Olhos d´Água.

Roteiro
A visita das equipes da 

Retomada e do GPS co-
meçou pelo Memorial de 
Olhos d’Água, que registra 
em fotos e equipamentos 
a história do distrito de 
Alexânia. Em seguida, a co-
mitiva seguiu para a casa 
da artesã Fatinha Bastos, 
famosa nacionalmente 
pelas imagens sacras e 
acessórios produzidos a 
partir da palha de milho. 
Fatinha presenteou a 

primeira-dama Gracinha 
Caiado com uma imagem 
de Nossa Senhora das 
Graças. “Esta santa é para 
abençoar o casal e o nos-
so artesanato do Estado”, 
dedicou a artesã.

A programação conti-
nuou com uma apresen-
tação de teatro de bone-
cos com o artista Chico 
Simões. “Nós agradece-
mos e estamos seguindo 
a tradição que é de muito 
tempo, que é brincar com 
os bonecos”, disse o artista 
popular, após a peça ence-
nada na Vila Mamulengo.

Em seguida, a arte-
sã Hilda Freire recebeu 
a equipe do Governo de 
Goiás em sua casa para 
apresentar as peças que 
cria a partir de argila 
e corantes naturais. O 
encerramento da visi-
ta foi no Núcleo de Arte 
do Centro-Oeste (Naco), 
onde estão expostos pro-
dutos criados por cerca 
de dez artesãos locais.

Integrante da comiti-
va, o presidente da Goiás 
Turismo, Fabrício Amaral, 
falou sobre a relevância 
de reconhecer a arte po-
pular. “Nós acreditamos 
que o artesanato pode se 
transformar em um grande 
potencial gerador de em-
prego e renda, então esse 
dia é bastante simbólico”, 
disse. Segundo Amaral, 
o SAG terá potencial de 
apoio e fomento aos 246 
municípios de Goiás.

sistema do Artesanato de 
Goiás (sAG) vai concentrar políticas 
públicas voltadas para capacitação, 
fortalecimento e reconhecimento. 
Gracinha Caiado também 
anuncia 2º encontro do 
Artesanato em olhos d’Água
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Devido à pandemia, Goiânia cancela 
Desfile Cívico de 7 de setembro

o tradicional Desfile 
Cívico realizado no 
dia 7 de setembro, na 

Av. Tocantins, no Centro de 
Goiânia, não será realizado 
neste ano em razão da pan-
demia da Covid-19.

O evento, que integra ca-
lendário municipal há mais 
de 80 anos, celebra a Inde-
pendência do Brasil e reúne 
todos os anos mais de dez 
mil pessoas entre público, 
militares e estudantes.

Portanto, em respeito às 
orientações das autorida-
des sanitárias e normas de 
isolamento social, o evento 
está cancelado para evitar 
aglomeração e propagação 
do novo Coronavírus.

em respeito 
às orientações 
sanitárias e 
normas de 
isolamento social 
o evento não 
será realizado 
em 2020
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Tecnologia 

Jornalista Reginaldo Leme fala para integrantes do LIDE Futuro
Reginaldo Leme partici-
pou de mentoria virtual 
com os filiados ao LIDE 
Futuro na última terça-
-feira (01). O tema foi 
“A influência da F-1 na 
evolução tecnológica dos 
carros de passeio”. Segun-
do o jornalista, a F-1 pas-
sou a ser realmente um 
grande laboratório para a 
indústria automobilística 
mundial, que fabrica os 
carros convencionais, a 
partir das décadas de 70 
e 80, através da atuação 
de Bernie Ecclestone, ex-
-piloto, empresário e diri-
gente esportivo britânico. 
Reginaldo comentou, in-
clusive, que recentemen-
te, Bernie vendeu o even-
to Fórmula 1 para uma 
empresa internacional 
por 8 bilhões de dólares.

Entre as principais 
contribuições das pistas 
para os carros que tran-
sitam por ruas e estradas, 
Reginaldo Leme citou os 

discos de freios - muito 
mais eficientes do que 
o sistema por tambor - o 
sistema como o ABS, que 
evita o travamento das 

rodas, o controle de tra-
ção, a fibra de carbono 
- que entra na fabricação 
das carrocerias-, os tur-
bocompressores (que au-

mentam a eficiência na 
queima de combustíveis) 
e as transmissões de dupla 
embreagem (as trocas de 
marcha podem ser feitas 

em milissegundos, tornan-
do-as mais eficientes e eli-
minando os trancos).

Ferrari, Mercedes-
-Benz e BMW foram as 
protagonistas nessa bri-
ga por levar pra as pes-
soas comuns a tecnolo-
gia apurada nas pistas 
de competição pelos pi-
lotos e suas escuderias.

Futuro verde
O jornalista comentou 

ainda que a Fórmula 1 de-
verá ser totalmente verde 
a partir de 2030. Ao final 
da próxima década, 100% 
da operação envolvendo 
carros, pessoas e equi-
pamentos será feita com 
energia renovável. As mu-
danças para tornar tudo 
mais sustentável come-
çam a partir do próximo 
ano, quando os carros de 
corrida serão obrigados 
a usar como combustível 
uma gasolina que te-
nha em sua composição 

10% de biocombustível. 
Na opinião de Reginaldo 
Leme, o motor seguirá hí-
brido, sem ser elétrico.

Teto de gastos
O jornalista abordou 

ainda aspectos financeiros 
da Fórmula 1 e os cená-
rios futuros da competição 
que terá um teto defini-
do para cada escuderia. A 
partir de 2021, as equipes 
não poderão gastar mais 
do que US$ 145 milhões 
(cerca de R$ 810 milhões) 
no desenvolvimento dos 
carros. Esse teto cairá para 
US$ 135 milhões (cerca de 
R$ 755 milhões) em 2022 
e para US$ 130 milhões 
(cerca de 726 milhões) de 
2023 a 2025. O valor má-
ximo seria de 175 milhões 
de dólares em 2021, mas 
a redução na receita das 
equipes devido à ausência 
de corridas por causa da 
pandemia fez com que a 
redução fosse maior.

Di
vu

lg
aç

ão



5sexta-feira, 4 de setembro de 2020 cidades

aparecida de goiânia

Escola Municipal de Artes abre vagas 
para o segundo semestre de 2020 

a o todo são dis-
ponibilizados 13 
cursos gratui-

tos nas áreas de Artes 
Cênicas, Artes Visuais 
e Dança. O período de 
matrícula segue até o 
dia 20 de setembro.

Os cursos serão à dis-
tância e tem carga ho-
rária de 32 horas cada, 
sendo oito semanas com 
duas aulas online por 
semana. O conteúdo será 
disponibilizado numa 
sala virtual do Google 
ClassRoom e pode ser 

acessado no dia e ho-
rário que o aluno achar 
melhor. O aluno também 
poderá sanar dúvidas 
pelo WhatsApp direta-
mente com o professor, 
no final do curso ele re-
ceberá o certificado de 
conclusão.

Os interessados de-
vem realizar sua matrí-
cula online através do 
Link: www.cutt.ly/ma-
triculasonline. Para ter 
mais informações, entre 
em contato pelo What-
sApp: (62)99307923.

A secretaria municipal de educação, 
Cultura e turismo de Aparecida de 
Goiânia, por meio do Núcleo de Artes 
da escola municipal de Artes, abriu 
as inscrições para cursos online do 
segundo semestre de 2020
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meio ambiente

Usinas goianas atuam fortemente no combate a incêndios
Tempo seco, ventania 
constante e nada de chu-
va. Combinação perigosa 
que, nesta época do ano,  
provoca incêndios rurais 
em vários estados brasi-
leiros. Em Goiás, o Corpo 
de Bombeiros combateu 
de janeiro a agosto deste 
ano, 5.417 incêndios. Fo-
ram 5.267 em vegetação 
e 150 em culturas agrí-
colas, alguns deles em 
canaviais. Muitos desses 
focos de incêndio, prati-
camente a maioria, são 
criminosos. Ou seja, fo-
ram incêndios provoca-
dos por ação humana.

As 35 usinas sucroe-
nergéticas goianas atuam 
firmemente para prevenir 
e combater os incêndios, 
evolvendo o trabalho de 
mais de mil colaborado-
res e cerca de 900 cami-
nhões pipa. Afinal, o fogo 
causa prejuízos elevados 
para as empresas, traz 
consequências graves 
para o meio ambiente e 
coloca a vida de muitas 
pessoas em risco. A fau-
na e flora são afetadas 
gravemente e a qualida-
de do ar para toda a co-

munidade fica péssima. 
Apesar de todo esse es-
forço, com elevados in-
vestimentos financeiros 
e de recursos humanos, 
este ano já foram regis-
trados 180 incêndios em 
canaviais, sendo a maio-
ria  criminosa. 

“As usinas atuam com 
total transparência e em 
parceria com as unida-
des do Corpo de Bom-
beiros e prefeituras. 
Uma soma de esforços 
que visa não só diminuir 
os prejuízos materiais 
gerados por esses in-
cêndios criminosos, mas 
principalmente colabo-
rar efetivamente para a 
preservação de vidas e 
a conservação de nos-
sa fauna e nossa flora”, 
afirma André Rocha, 
Presidente-Executivo 
do SIFAEG/SIFAÇUCAR, 
sindicatos que repre-
sentam os produtores 
de etanol, açúcar e bio-
eletricidade em Goiás.

Prevenção e 
trabalho educativo

São várias as ações 

preventivas adotadas 
pelas usinas, inclusi-
ve com o desenvolvi-
mento de campanhas e 
programas educativos 
que envolvem a comu-
nidade. No campo os 
aceiros são fundamen-
tais porque em caso de 
focos, evitam a propa-
gação do fogo. Também 
é feito, após o início da 
colheita, o enleiramen-
to, amontoando a palha 

e deixando espaços de 
terra entre os montes, 
permitindo que equipes 
ganhem tempo se hou-
ver necessidade de com-
bater focos de incêndio.

Além disso, as equipes 
de combate às chamas 
ficam posicionadas em 
locais estratégicos, pró-
ximos às rodovias, onde 
as pessoas descartam 
lixo e jogam tocos de ci-
garro. Várias usinas usam 

inclusive aviões e drones 
neste trabalho preventi-
vo. Em vários pontos das 
lavouras, são instalados 
sensores e equipes de 
ronda vistoriam rotinei-
ramente os canaviais. 
Todas as usinas possuem 
brigadas de combate a in-
cêndios com profissionais  
capacitados e dezenas de  
caminhões pipas. Impor-
tante também destacar 
que todas têm um Plano 

de Auxílio Mútuo Inter-
no que permite atuação 
conjunta com o Corpo de 
Bombeiros.

O SIFAEG destaca ain-
da que todo esse traba-
lho conta com a valiosa 
contribuição da SEMAD e 
do Batalhão Florestal da 
Secretaria de Segurança 
Publica. Este último atu-
ando na responsabiliza-
ção criminal dos que pro-
vocam incêndios.
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Business intelligence (Bi)

Criação de empresas registra 
melhor agosto dos últimos 4 anos

goiás alcançou novo 
recorde de abertu-
ra de empresas em 

agosto. Foram 2.558 novos 
registros na Junta Comer-
cial do Estado de Goiás 
(Juceg), o maior quantita-
tivo mensal de empreendi-
mentos abertos neste ano. 
O resultado para esse mês 
é o mais alto também dos 
últimos quatro anos.

Desde 2016, o último 
recorde em agosto havia 
sido registrado em 2019, 
com a abertura de 2.121 
empresas. Os resultados 
de junho e julho de 2020, 
também superaram os dos 
últimos quatro anos. No 
sexto mês do ano foram 
abertas 2.116 empresas, 
contra 1.637, em 2019, 
1.680, em 2018, 1.706, em 
2017 e 1.816, em 2016.

Em julho, foram abertas 
2.532 empresas, o maior 
resultado para o mês des-

de 2016. No período ava-
liado, o último recorde 
para o mês foi verificado 
ano passado, com 2.134 
novos negócios.

Para o governador Ro-
naldo Caiado, o resultado 
reforça a expectativa de 
que Goiás será o primeiro 
Estado a superar a crise 
econômica resultante dos 
reflexos da pandemia do 
novo coronavírus. “Vamos 
ampliar, ainda mais, o res-
paldo aos nossos empre-
endedores. Propiciamos as 
condições para que mais 
empresas venham se ins-
talar em nosso Estado, 
com geração de empregos, 
renda e oportunidades, de 
modo a contribuir para 
esse importante momento 
de retomada”, destacou.

O presidente da Juceg, 
Euclides Barbo Siqueira, 
avalia que o empreende-
dor goiano está conse-

guindo se destacar, mesmo 
diante da crise econômica 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus. “Ba-
temos recordes seguidos. 
O empreendedor goiano 
se sobressai em vários 
campos do comércio e da 
indústria”, afirmou.

De acordo com Euclides, 
do total de empresas aber-
tas em agosto, 101 delas 
foram constituídas com 
capital social acima de R$ 
500 mil, isto é, empreendi-
mentos de médio porte.

Além disso, mais de 
mil empresas foram cria-
das com a participação 
de mulheres no quadro 
societário. “A mulher se so-
bressai, levanta as mangas 
e vai à procura de algum 
novo negócio. A dificulda-
de está colocada, mas os 
empreendedores buscam 
desenvolver seu trabalho”, 
ressaltou Euclides Barbo.

De janeiro a agosto de 
2020, Goiás registrou o 
maior número de aber-
tura de empresas nesse 

período, desde 2016.
Foram 16,6 mil empre-

sas registradas na Juceg 
nesses primeiros oito me-
ses do ano, ante 15,9 mil 
em 2019, o que represen-
ta uma alta em torno de 
5% neste ano.

Na comparação com a 
média de empresas aber-
tas de janeiro a agosto dos 
últimos quatro anos, que é 
de 14,6 mil, o resultado de 
2020 é quase 14% maior.

Ainda conforme balan-
ço da Juceg, o volume de 

empresas extintas teve 
queda, tanto em agosto 
quanto no conjunto de 
todo o ano. No mês passa-
do, foi registrado o fecha-
mento de 1.032 empresas, 
ante 1.270 em igual perío-
do de 2019.

De janeiro a agosto 
de 2020, foram extintos 
8,5 mil empreendimen-
tos, sendo que em 2019 
e 2018 o número de en-
cerramentos registrados 
nesse período totalizou 
em 8,7 mil.

Ao todo, foram constituídos 2.558 
novos negócios no oitavo mês do ano. 
Resultado supera o verificado desde 
2016, em igual comparativo, destaca 
Junta Comercial do estado de Goiás

Di
vu

lg
aç

ão

exportação e importação

Estado disponibiliza dados de 
comércio exterior ao alcance de todos
Investidores, gestores pú-
blicos, empresários, em-
preendedores, acadêmicos, 
estudantes, ou qualquer 
cidadão passa a ter acesso 
a informações e dados do 
comércio exterior, balança 
comercial do Brasil e de 
Goiás de forma interativa, 
intuitiva e simplificada.

Para isso, basta aces-
sar o site da Secretaria de 
Desenvolvimento e Ino-
vação do Estado de Goiás 
(www.desenvolvimento.
go.gov.br), que agora pos-
sui painéis e gráficos com 
todo tipo de detalhe em 
relação aos produtos ex-
portados e importados e 
dados comparativos dos 
fluxos comerciais.

Por meio de um traba-

lho em conjunto, as equi-
pes da Superintendência 
de Negócios Internacio-
nais e da Subsecretaria de 
Tecnologia e Informação 
e da Sedi desenvolve-
ram dashboards (painéis 
e gráficos) que possibi-
litam o acesso a dados e 
informações da área de 
Comércio Exterior de for-
ma intuitiva e facilitada, 
com uso de ferramentas 
do Power BI da Microsoft 
(Business Intelligence).

O superintendente de 
Negócios Internacionais, 
Edival Lourenço de Oli-
veira Júnior, explica que 
os dados da balança co-
mercial do Brasil estão na 
página Comex Stat do Mi-
nistério da Economia, po-

rém para ter acesso o in-
teressado deve ter algum 
conhecimento para utilizar 
os códigos dos produtos, 
denominados Nomencla-
tura Comum do Merco-
sul (NCM). O trabalho dos 
técnicos da Sedi foi deixar 
estes dados ao alcance da 
população de forma mais 
descomplicada.

“Agora qualquer pes-
soa que tenha interesse 
em informações relativas 
ao fluxo do Comércio Ex-
terior tem acesso a estes 
dados de forma simpli-
ficada, num clique você 
tem as informações que 
procura. É mais uma en-
trega para a população”, 
frisa superintendente, 
ressaltando ainda os da-

dos serão atualizados au-
tomaticamente no início 
de cada mês junto com a 
atualização feita pelo Mi-
nistério da Economia.

Segundo a superinten-
dente de Sistemas e Ino-
vação da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação 
da Sedi, Luiselena Luna 
Esmeraldo, a equipe tra-
balhou com os dados mi-
grando para novos painéis, 
permitindo análises de 
dados desde 1997, ou seja, 
dos últimos 20 anos. São 
mais de 61 milhões de 
registros, com dados de 
todo o Brasil, do Estado 
de Goiás e de municípios 
goianos e suas relações 
em comércio exterior 
com diversos países.

Painéis e gráficos

A gerente de Comércio 
Exterior da Sedi, Sara Silva, 
informa que por meio dos 
painéis o usuário poderá 
ter acesso a dados gerais 
e específicos, como por 
exemplo, a relação de Goi-
ás com determinado país, 
o que exportamos, o que é 
importado, valores e volu-
mes. Além disso, é possível 
ter também o ranking das 
importações e exporta-
ções por produtos, por Es-
tado e por município.

Sara utiliza o exemplo 
do item máquinas e equi-
pamentos elétricos para 
mostrar o valor da nova 
ferramenta disponível no 
site da Sedi. A pessoa que 

quiser saber mais infor-
mações sobre esse pro-
duto pode pesquisar, por 
exemplo, qual o principal 
município exportador 
ou importador, qual país 
mais compra e o volume 
exportado.

Além disso, alguns da-
dos não disponibilizados 
no Comex Stat do Minis-
tério da Economia estão 
acessíveis no site da Sedi, 
como as variações de ano 
para ano, tanto das impor-
tações quanto das expor-
tações, por valores e por 
volume e por séries es-
tatísticas. As informações 
também são disponibiliza-
das em gráficos, que faci-
lita a visualização e cruza-
mento de dados.
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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

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. mais 
Informações : tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

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$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! mais infor-
mações: tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: rUA tV10 
Qd 6 Lt 1 st troPICAL Verde 
PrÓXImo Ao Posto Com-
bUstIVeL PQ INd. JoAo brAZ. 
maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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futebol

Anápolis aposta em comissão 
técnica para comandar o sub-17

Com passagem no fu-
tebol brasileiro, asi-
ático, venezuelano, 

português e austríaco, o 
ex-jogador de futebol Kle-
ber Jóquebides dos Santos, 
42 anos, natural de São 
Paulo, será o novo treina-
dor da Sub-17 do Anápolis 
Futebol Clube. O anúncio 
de contratação foi divulga-
do nesta segunda-feira, 31, 
pela diretoria do clube.

O treinador atuou no 
Khatoco Khánh Hoà, clu-
be de futebol vietnamita; 
Changzhou F.C, na China; 
no SC Austria Lustenau, na 
Áustria; Associação Des-
portiva Sanjoanense, em 
Portugal; José Bonifácio 
Futebol Clube, Grêmio Es-
portivo Mauaenese, San-
tos, Matonense e Interna-
cional de Limeira, SP.

 Além disso, Kleber 
Jóquebides passou tam-
bém pelas categorias de 
base do Corinthians e 
Portuguesa e conquis-
tou quatro títulos de 

campeão no Changzhou, 
campeão chinês de da 
copa da China Sub-20. 
Ele também é licenciado 
pela Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
e possui licença A e B.

Com boas expectativas 
para o clube, Kleber afir-
ma que seu trabalho será 
focado no crescimento dos 
jogadores da Sub-17. “Nos-
so projeto será de montar 
uma equipe competitiva, 
com mentalidade de ven-
cedora e formar jogadores 
para o futebol o brasileiro 
e mundial. Essa é a nossa 
missão e estarei empe-
nhado para fazer um óti-
mo trabalho”, afirmou ele 
ao agradecer o clube pela 
sua contratação.

O Kleber Jóquebides 
contará com o auxílio 
de Márcio Aparecido dos 
Santos, treinador paulis-
ta contratado também 
pelo Anápolis, e que já 
atuou na China, México 
e Estados Unidos.

Kleber Jóquebides terá o 
treinador márcio Aparecido 
dos santos como auxiliar
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