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Aplicativo informa o preço 
do combustível em Goiás
O Governo de Goiás lançou o E-ON, uma ferramenta mobile informativa. Dentre os serviços, está o Abasteça+, que 
indica os preços de combustíveis praticados pelos postos de todo o Estado de Goiás. A ação é uma iniciativa da Sedi. p2
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Aplicativo informa ao cidadão o 
preço do combustível em Goiás

O Governo de Goiás 
lançou o E-ON, uma 
ferramenta mobile in-

formativa. Dentre os serviços, 
está o Abasteça+, que indica 
os preços de combustíveis pra-
ticados pelos postos de todo 
o Estado de Goiás. A ação é 
uma iniciativa da Secretaria 
da Economia, em parceria 
com a Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação (Sedi). 

A ferramenta funciona da 
seguinte forma: após baixar 
o E-ON, o usuário seleciona 
o Abasteça+, aponta a sua 
localização ou seleciona uma 
área no mapa, e pesquisa o 
preço do combustível aplica-
do, que disponibiliza ao usuá-

rio o valor, a data e a hora da 
emissão da nota fiscal, bem 
como a forma de pagamento.

“Com o fim do aplicativo 
“Olho na Bomba”, o cida-
dão goiano ficou sem a fer-
ramenta de consulta. Então 
desenvolvemos esta funcio-
nalidade que é similar ao 
aplicativo anterior e que está 
agora dentro da gama de ser-
viços disponibilizados pelo 
E-ON, mas com o diferencial 
de que a informação do pre-
ço não é mais fornecida pelo 
posto de combustível, mas 
sim o preço que está na nota 
fiscal emitida pelo estabe-
lecimento e que está arma-
zenada na nossa base de 

dados”, explica a Secretária 
da Economia do Estado de 
Goiás, Cristiane Schmidt.

Os preços apresentados 
correspondem aos valores 
praticados com maior frequ-
ência pelo estabelecimento 
nas emissões de notas fiscais 
quase que online e que são 
reportados ao Fisco estadual.

“As informações da pla-
taforma têm origem na 
emissão da nota fiscal do 
consumidor. Então, ao reali-
zar o abastecimento de seu 
veículo e solicitar a emissão 
da nota fiscal, automatica-
mente aquele preço já vai 
para o ranking do aplicativo, 
partindo do mais barato para 

o mais caro”, explica o Supe-
rintendente de Tecnologia da 
Informação da Secretaria da 
Economia, Gustavo Vieira.

Além do Abasteça+, o 
aplicativo E-ON possui ou-
tras ferramentas. Elas estão 
disponíveis por meio de três 
eixos: Painéis dashboard para 
acompanhamento de indica-
dores  como fluxo de caixa, 
arrecadação estadual e folha 
de pagamento pela alta ges-
tão (governador, secretários 
e subsecretários) (acesso res-
trito); serviços internos para 
servidores da pasta (receita 
estadual) como fiscalização 
inteligente seletiva e solução 
para bloqueios de licencia-

mento/ipva em atraso (aces-
so restrito); serviços volta-
dos ao contribuinte/cidadão 
(acesso público).

Para os serviços públicos 
o aplicativo apresenta três 
visões (serviços, consultas 
de preços e pesquisa). Na 
funcionalidade serviços já 
está disponível consultas de 
NFe, NFCe, emissão de certi-
dão de regularidade fiscal e 
pagamento de tributos. Já na 
funcionalidade consultas de 
preço, está disponível a con-
sulta de preço de combustí-
vel (abasteça +) e na modali-
dade pesquisa, está em fase 
final a integração com o Ins-
tituto Mauro Borges.

Marcos Santos

Projeto abre 
inscrições para 
capacitação 
de jovens 
em Goiânia

Com o objetivo de co-
nectar jovens a oportunida-
des de emprego, o projeto 
Coletivo Jovem anunciou 
nesta semana a abertura 
de mais um ciclo de capa-
citação e desenvolvimento 
profissional, com foco em 
temas como Comunicação, 
Marketing e Vendas e Pro-
dução de Eventos. O proje-
to é voltado para jovens en-
tre 16 e 25 anos que estão 
cursando ou já concluíram 
o Ensino Médio.

As inscrições estarão 
abertas de 22 a 31 de ja-
neiro ou enquanto houver 
vagas. Para se matricular 
no curso, os interessados 
devem se dirigir à unidade 
do Coletivo Jovem que fica 
no Jardim Nova Esperança 
(Rua União esquina com a 
Rua da Paz Qd. 176, Lt. 10 
– Unidade 3), em Goiânia.

Para participar, é ne-
cessário ter em mãos duas 
fotos 3x4, xerox do RG e 
CPF, comprovante de es-
colaridade e residência. Se 
for menor de idade, deve ir 
acompanhado de um res-
ponsável, que deve levar o 
original e uma cópia do RG.

As aulas do Coletivo 
Jovem, que começam no 
dia 3 de fevereiro, serão 
realizadas duas vezes por 
semana, cada uma com 
duração de duas horas 
e, durante o programa, o 
participante é convidado 
a pensar no seu plano de 
vida, além de desenvolver 
projetos práticos nas co-
munidades onde mora.

Em sala de aula, o mé-
todo de ensino abrange 
não só conteúdos sobre 
temas e orientações com-
portamentais, mas tam-
bém aplicações lúdicas e 
exercícios práticos, nos 
quais os jovens conseguem 
executar a teoria aprendi-
da. O curso oferece ainda 
um workshop que permite 
que os participantes co-
nheçam de perto o mer-
cado de trabalho através 
da ótica de profissionais 
mais experientes, além de 
entenderem a importância 
da qualificação e o desen-
volvimento de competên-
cias profissionais essenciais 
para quem quer conquistar 
o primeiro emprego.

Incêndio atinge galeria comercial 
no Setor Campinas, em Goiânia

Adolescente é apreendido 
com 200 quilos de maconha

Um incêndio de grandes 
proporções atingiu uma galeria 
no Setor Campinas, em Goiânia, 
na tarde deste sábado (18/1). 
O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado para atuar na ocorrência. 
Não houve registro de vítimas. 

Segundo os bombeiros, as 
chamas se concentraram em 
um estabelecimento próximo 
ao Camelódromo de Campinas. 
A preocupação no início dos tra-
balhos, por volta de 16h20, era 
evitar que o fogo se alastrasse 

para outros locais da vizinhança. 
Ao todo 13 viaturas, incluin-

do cinco de combate a incêndio, 

quatro de resgate, dois auto-
-tanques além da auto-escada 
foram empenhadas no caso.

Um menor de 17 anos foi 
apreendido após a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) encontrar 
cerca de 200 quilos de maconha 
no carro que ele dirigia, durante 
a manhã deste sábado (18/1), na 
BR-060, em Rio Verde. No veícu-
lo, ainda estava um homem de 
24 anos, que também foi preso. 

A apreensão se deu após a 
PRF dar ordem de parada ao  
jovem que conduzia o carro. 
Segundo os policiais, inicial-
mente o motorista atendeu ao 

pedido, mas em seguida em-
preendeu fuga com o veículo. 
Depois de um quilômetro per-
corrido, a equipe de segurança 
conseguiu fazer a intercepta-
ção do automóvel e realizou a 
vistoria - foi quando achou a 
droga escondida, em tabletes. 

O rapaz de 17 anos confirmou 
à polícia que seria o dono da carga 
e contou que teria buscado a ma-
conha em Ponta Porã, no Mato 
Grosso do Sul. A droga viria para 
Goiânia, segundo o adolescente. 
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Bolsonaro sanciona Orçamento com fundo eleitoral de R$ 2 bilhões
O presidente Jair Bolso-

naro sancionou sem vetos 
a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2020. O anúncio 
foi feito ontem (18), pouco 
antes das 23h, pelo ministro-
-chefe da Secretaria-Geral de 
Governo, Jorge Oliveira, num 
post na rede social Twitter.

A expectativa é que a pu-
blicação saia no Diário Oficial 
da União de segunda-feira 
(20). O Orçamento, o pri-
meiro elaborado durante a 
gestão de Bolsonaro, foi san-
cionado com o fundo de R$ 2 
bilhões para o financiamento 
de campanhas eleitorais.

Com previsão de recei-
tas e despesas totais de R$ 
3,687 trilhões para 2020, a 
LOA foi aprovada em 19 de 
dezembro pelo Congresso 
Nacional. O texto tinha até 
30 dias para ser sancionado.

O Orçamento deste ano 
destina R$ 2.375,8 trilhões 
para o Orçamento Fiscal, R$ 
1.189,7 trilhão para a Segu-
ridade Social, e R$ 121,4 
bilhões para os investimen-
tos das estatais. Para a rola-
gem (renovação) da dívida 
pública, estão reservados 
R$ 917,1 bilhões.

A LOA projeta cotação 

média do dólar a R$ 4 e cres-
cimento de 2,32% do Produ-
to Interno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas no 
país). A inflação oficial pelo 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), está pre-
vista em 3,53% neste ano. A 
meta da taxa de juros básica, 
a Selic, é de 4,40%. A meta 
fiscal para o déficit primário 
do Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social 
e Banco Central) ficou em R$ 
124,1 bilhões, ante R$ 139 
bilhões em 2019.

Este será o quarto exercício 
financeiro consecutivo de cum-

primento da emenda constitu-
cional do teto dos gastos, que 
limita o crescimento das des-
pesas públicas pelos próximos 
20 anos. Em 2020, as despe-
sas primárias não poderão 
ultrapassar R$ 1.454.470,30.

Para este ano, o Orça-

mento estima déficit da 
Previdência em R$ 326,1 bi-
lhões, o equivalente a 4,3% 
do PIB (Produto Interno 
Bruto, soma das riquezas 
produzidas no país). Desse 
total, R$ 241,2 bilhões cor-
respondem ao déficit da Pre-

vidência Social, que engloba 
os trabalhadores da inicia-
tiva privada e das estatais; 
R$ 43 bilhões do regime dos 
militares e R$ 41,8 bilhões 
do regime próprio dos servi-
dores públicos federais civis. 
(Agência Brasil)

Diário Do EstaDo Goiânia, 19 de Janeiro de 2020 3poder

Brasil anuncia acordo de cooperação 
técnica com Alemanha no setor agrícola
Brasil e Alemanha assi-

naram neste sábado 
(18/1), em Berlim, 

um acordo de cooperação 
técnica no setor agrícola. 
O entendimento, que pre-
vê intercâmbio de infor-
mações, visitas técnicas 
e publicação de material 
conjunto em áreas como 
bioeconomia e financia-
mento rural, terá duração 
de três anos, prorrogáveis.

A assinatura ocorreu 
durante o Fórum Global da 
Alimentação e da Agricul-
tura (GFFA), na Alemanha, 
pelas ministras da agricul-
tura brasileira, Tereza Cris-
tina, e alemã, Julia Klöck-
ner. Em nota, o ministério 
brasileiro informou que 
um grupo formado por re-
presentantes dos dois pa-
íses e de setores do agro 
brasileiro e alemão vai tra-
çar um plano de trabalho e 
coordenar a execução.

“O acordo prevê coope-
ração técnica, intercâmbio 
de informações (seminá-
rios, feiras, cursos), visitas 
técnicas e publicação de 
material conjunto em diver-
sos setores da agricultura, 

como bioeconomia, gestão 
sustentável (solo e água), 
cadeias agroalimentares 

sustentáveis, financiamen-
to rural, política agrícola e 
conectividade”, apontou o 

Ministério da Agricultura.
Da Alemanha, a minis-

tra brasileira segue para a 

Itália, onde terá encontro 
bilateral com o ministério 
local e, depois, para a Ín-

dia, onde deve se integrar 
à comitiva do presidente 
Jair Bolsonaro.
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Evo admite que não deveria 
ter buscado 4º mandato e 
partido anuncia candidato

O ex-presidente boli-
viano Evo Morales admitiu 
em entrevista à versão di-
gital do jornal alemão Zeit 
que foi “um erro” voltar a 
se candidatar à presidên-
cia. “Foi um equívoco as-
sumir a proposta do povo 
após a decisão do Tribu-
nal Constitucional. Mas o 
povo havia decidido e eu 
aceitei sua proposta para 
uma quarta candidatura”, 
justificou-se. “Deveria ter 
rejeitado a proposta. Mas 
ganhamos a eleição no 
primeiro turno”, afirmou.

O ex-presidente defen-
de a realização de uma 
investigação, apesar da 
polêmica ocorrida durante 
a apuração. O candidato 
opositor Carlos Mesa lide-
rava a apuração, mas, de-
pois de uma paralisação na 
contagem, Evo apareceu 
como o ganhador. “Não 
houve fraude. A Organi-
zação dos Estados Ameri-
canos (OEA) incendiou a 
Bolívia com seu relatório 
eleitoral”, afirmou Evo.

O ex-presidente disse 
acreditar que seu partido 
MAS vencerá as eleições 
presidenciais de 3 de maio, 
apesar de advertir que “nes-
sa ocasião, sim, é que pode 
ocorrer fraude eleitoral”. 
Evo revelou que pretende 
voltar à Bolívia antes das 
eleições presidenciais para 
a campanha, apesar dos 
riscos. Ele também afirmou 
que renunciou “para evitar 
a pena de morte”. “Eu não 
esperava a violência, o fas-
cismo e o racismo que ocor-
reram”, acrescentou.

Ex-chanceler deve 
disputar presidência
Ainda nesta sexta-feira, 

o partido de Evo - o Mo-
vimento ao Socialismo 

(MAS) - anunciou que o 
ex-chanceler David Cho-
quehuanca será seu can-
didato à presidência da 
Bolívia nas eleições de 3 
de maio. Choquehuan-
ca, um indígena aimara 
de 58 años, obteve apoio 
necessário para represen-
tar o MAS, partido criado 
por Evo. O ex-chanceler 
terá como companheiro 
de chapa o líder cocaleiro 
Andrónico Rodríguez.

“O ex-presidente rati-
ficará a decisão nos próxi-
mos dias. Ele não elegeu, 
pediu que decidíssemos 
em consenso”, disse hoje 
o deputado do MAS Juan 
Cala. Acredita-se que a 
ratificação ocorrerá este 
fim de semana em um 
encontro de partidários 
do MAS. Rodríguez tem 
30 anos e lidera os planta-
dores da folha de coca nas 
seis federações de Cocha-
bamba, na região central 
da Bolívia, das quais Evo 
continua sendo o líder 
máximo. O ex-presidente 
está coordenando a cam-
panha do MAS em Buenos 
Aires, onde se encontra 
como asilado à espera da 
concessão do status de 
refugiado político - com o 
qual ele terá mais regalias.

O anúncio foi feito cin-
co dias após Evo divulgar 
um relatório sobre seus 
14 anos de governo. Evo 
considera que, juridica-
mente, continua sendo 
presidente da Bolívia, pois 
a Assembleia Legislativa 
ainda não aprovou sua 
carta de renúncia. Cho-
quehuanca, que é aimará 
como Evo e foi o rosto in-
dígena da diplomacia do 
governo, havia se afasta-
do do gabinete ministerial 
nos últimos anos.

Goiás Superbike 
divulga calendário 
da temporada 2020

O Goiás Superbike 
divulgou o calen-
dário de provas da 

temporada 2020. Como já é 
de costume, o campeonato 
goiano de motovelocidade 
contará com seis etapas, 
todas no Autódromo Inter-

nacional de Goiânia. A pri-
meira delas está prevista 
para o dia 15 de março. 

O torneio conta com mais 
de 10 categorias, variando 
desde as chamadas “bases”, 
com motos de 150 cilin-
dradas, até a profissional, 

de 1000 cilindradas. Neste 
caso, os competidores po-
dem chegar a 300km/h na 
reta do autódromo. Em toda 
etapa a capital goiana atrai 
pilotos de todo o País, que 
se credenciam para partici-
par da competição.

Confira o calendário 
2020 do Goiás Superbi-
ke: 1ª etapa: 15 de mar-
ço; 2ª etapa: 3 de maio; 
3ª etapa: 12 de julho; 4ª 
etapa: 13 de setembro; 
5ª etapa: 18 de outubro; 
6ª etapa: 6 de dezembro
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