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Falta de trabalhador qualificado 
afeta metade das indústrias no país

a queda do desem-
prego, que afetava 
11,6 milhões de tra-

balhadores em todo o país 
no fim de 2019, encontra 
uma barreira na formação 
média do trabalhador. Cin-
co em cada dez indústrias 
brasileiras têm dificulda-
de em contratar por cau-
sa da falta de trabalhador 
qualificado. A vaga existe, 
mas, muitas vezes, a em-
presa não consegue pre-
enchê-la. É o que revela 
pesquisa da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), divulgada hoje (11).

Intitulada Sondagem 
Especial – Falta de Tra-
balhador Qualificado, 
o estudo mostra que 
a escassez de mão de 

obra qualificada afeta 
principalmente a indús-
tria de biocombustíveis, 
onde 70% das empresas 
dizem ter dificuldades 
com a qualificação dos 
trabalhadores.

Em seguida vêm as in-
dústrias de móveis (64%), 
de vestuário e de produ-
tos de borracha (empa-
tadas com 62%), têxtil e 
de máquinas de equipa-
mentos (60% cada).

Segundo a pesquisa, 
a função com maior ca-
rência de trabalhador 
qualificado é a de ope-
rador, que afeta 96% das 
empresas que relataram 
o problema.

A lista segue com em-
pregados de nível técnico, 
que atinge 90% das in-
dústrias que enfrentam a 
falta de empregados com 
a formação adequada. 
Também há escassez de 
qualificação nas áreas de 
venda e marketing (82%), 
administrativa (81%), en-
genharia (77%), gerencial 

(75%) e pesquisa e de-
senvolvimento (74%).

Perda de 
competitividade

Para a CNI, a falta de 
trabalhadores qualifica-
dos deve agravar-se à 
medida que a economia 
se recuperar, tornando-se 
um dos principais obstá-
culos para o aumento da 
produtividade e da com-
petitividade no país.

A entidade sugere es-
forços de capacitação 
e de requalificação, no 
curto prazo, e melhoria 
da qualidade da educa-
ção básica no Brasil, com 
prioridade para a educa-
ção profissional, no mé-
dio e no longo prazo.

A baixa qualificação, 
ressalta o levantamento, 
dificulta a adoção de no-
vas tecnologias em 31% 
das grandes indústrias e 
em 13% das indústrias 
de menor porte.

Entre as empresas com 

carência de mão de obra 
qualificada, 72% afirmam 
que a busca por eficiência 
e pela redução de des-
perdício é comprometida, 
60% dizem que a manu-
tenção ou o aumento da 
qualidade dos produtos 
têm prejuízo e 27% afir-
mam que deixam de au-
mentar a produção.

Gargalos
Num momento em que 

a indústria global atra-
vessa a transição para 
a indústria 4.0, marcada 
pela tecnologia, a CNI 
pede que a educação bá-
sica dê ênfase às áreas de 
ciência, tecnologia, enge-
nharia, artes e matemáti-
ca. Para a Confederação 
Nacional da Indústria, o 
ensino básico também 
deve estimular a inter-
disciplinaridade (utiliza-
ção simultânea de várias 
áreas do conhecimento), 
a tomada de decisões e a 
resolução de problemas.

O estudo destaca a 

baixa inserção da educa-
ção profissionalizante no 
país. Enquanto o percen-
tual de estudantes do en-
sino médio matriculados 
em cursos profissionali-
zantes ultrapassa 40% na 
Alemanha, na Dinamarca, 
na França e em Portugal 
e atinge cerca de 70% na 
Áustria e na Finlândia, o 
percentual chega a ape-
nas 9,7% no Brasil.

No país, cerca de dois a 
cada dez estudantes que 
concluem o nível médio 
alcançam a educação su-
perior. O restante, incluin-
do os que largaram a es-
cola, entra no mercado de 
trabalho sem preparo.

Políticas de 
qualificação de 
trabalhadores

Segundo a pesquisa, 
91% das empresas com 
escassez de trabalhado-
res qualificados promo-
vem políticas e ações 
para lidar com o proble-

ma. E 85% das indústrias 
afetadas pelo problema 
realizam treinamentos 
dentro da própria empre-
sa, 42% promovem capa-
citação fora da empresa, 
28% fortalecem a política 
de retenção do trabalha-
dor, oferecendo salários e 
benefícios, e 13% fecham 
parcerias com institui-
ções de ensino.

Mesmo capacitando 
a mão de obra, 53% dos 
empresários afirmam 
que a má qualidade da 
educação básica cria 
dificuldades nos inves-
timentos em formação 
e 49% apontam baixo 
interesse dos trabalha-
dores nos programas de 
aperfeiçoamento.

A pesquisa foi realiza-
da de 1º a 11 de outu-
bro de 2019, com 1.946 
indústrias de transfor-
mação e extrativas de 
todo o país. Desse total, 
794 são pequenas, 687 
são médias e 465 são de 
grande porte. 

Segundo a 
CNI, setor de 
biocombustíveis 
é o mais atingido
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para 2020

Comitê Setorial do Compliance Público da Vice-
Governadoria apresenta próximas ações 

aconteceu na manhã 
desta segunda-
-feira, 10, a 1ª Reu-

nião do Comitê Setorial 
do Compliance Público 
da Vice-Governadoria do 
ano de 2020 e 4ª Reunião 
do Comitê. O encontro é 
uma continuidade do tra-
balho de implementação 
do programa na pasta 
estadual e tem como ob-
jetivo qualificar a gestão 
e o gasto público, agindo 
de forma a prevenir a ma-
terialização de riscos po-
tenciais que existem na 
administração.

A Vice-Governadoria 
foi o quinto órgão esta-
dual que faz adesão à se-
gunda fase do Programa 
de Compliance Público 
de Goiás (PCP) em se-
tembro de 2019. A pasta 

encerrou o ano apresen-
tando uma economia de 
36,6% com a redução de 
cargos comissionados, 
25% com o gasto sala-
rial desses cargos, além 
de 20% menos no valor 
das contratos de presta-
ção de serviços, mesmo 
aumentando o leque de 
novos contratos e de in-
vestimentos em prol da 
melhoria da estrutura de 
trabalho e na prestação 
de serviços à população.

No último ano, o tra-
balho do Comitê Setorial 
do Compliance Público 
da Vice-Governadoria foi 
pautado no mapeamen-
to das atividades rea-
lizadas nos setores de 
gestão de contratos, li-
citação e folha de paga-
mento e na elaboração 

de um plano de ações de 
controle para aperfeiço-
ar o trabalho no órgão 
durante o ano de 2020.

O assessor de Contro-
le Interno e consultor da 
Controladoria Geral do 
Estado (CGE), Ellysson 
Rosa, ressaltou que tendo 
em vista a necessidade de 

reformulação e desburo-
cratização no programa, a 
execução do Programa de 
Compliance Público sofre-
rá algumas modificações 
com o objetivo de simpli-
ficar o processo. A suges-
tão do consultor é que na 
próxima reunião (23/04) a 
Vice-Governadoria prossi-

ga com o tema “Avaliação 
da atividade de gerencia-
mento de riscos”.

Participaram da reu-
nião o chefe de gabinete 
da Vice-Governadoria Flá-
vio Inácio, a gestora Isa-
bella Maria Lima Oliveira, 
o gerente de Gestão de 
Pessoas Carlos Eduardo, 

gerente de Apoio Logísti-
co Danilo Orsida, gerente 
execução orçamentária e 
Financeira Adriana Lucena, 
gerente da Secretaria Ge-
ral Adriana Couto, Chefe da 
Comunicação Setorial Iara 
Lourenço e o Assessor de 
Controle Interno da CGE, 
Ellysson Rosa. 

O plano de ações visa controlar e 
aperfeiçoar o trabalho no órgão 
durante o ano de 2020 W
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Autorizados investimentos de R$ 9,9 milhões 
em obras no Distrito Agroindustrial de Anápolis
Depois de inaugurar a 
nova sede da 3ª Delega-
cia Regional de Polícia, na 
manhã do último sábado, 
dia 08, o governador Ro-
naldo Caiado deu con-
tinuidade à agenda em 
Anápolis com a vistoria 
de obras e o anúncio de 
que estão sendo inves-
tidos R$ 9,9 milhões no 
Distrito Agroindustrial da 
cidade, o Daia. Os proje-
tos promovidos pelo Go-
verno de Goiás, por meio 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico 
de Goiás (Codego), envol-
vem benfeitorias para ga-
rantir o fornecimento de 
água para indústrias e a 
população de mais de 45 
bairros, e ainda obras de 
infraestrutura, entre elas, 
a retomada da construção 
do Anel Viário.

“Vamos dar ao Daia a 
condição de dignidade 
para que o maior centro e 
distrito agroindustrial do 
Estado de Goiás, que é re-

ferência nacional, tenha 
uma estrutura compatível 
com o que é”, enfatizou 
Caiado. Todos os recursos, 
garantiu o governador, já 
estão em caixa para o an-
damento das obras.

Na área de captação 
de água, o governador e 
o presidente da Codego, 
Marcos Cabral, lançaram 
o Pró-Água, que será re-
alizado pela Codego em 
parceria com a Prefeitu-
ra de Anápolis. O projeto 
prevê a recuperação das 
bacias do Rio Caldas e 
do Ribeirão Extrema e 
a reabilitação da pai-
sagem natural, criando 
zonas de proteção com o 
plantio de 50 mil mudas 
nativas do cerrado.

A criação dessas zonas 
de proteção permite a in-
filtração, a retenção e a 
percolação da água pluvial 
no solo em toda a bacia, 
recarregando os estoques 
naturais nos bolsões sub-
terrâneos e restabelecen-

do o fluxo das nascentes 
e o ritmo das chuvas. “Com 
esse sentimento de recu-
peração poderemos, em 
2020, não ter um pro-
blema tão sério de abas-
tecimento em Anápolis”, 
ressaltou Caiado. Simbo-
licamente, o governador 
fez o plantio da primeira 
planta do Pró-Água. 

Para garantir a dispo-
nibilidade de recursos hí-
dricos, o Governo de Goiás 
revitalizou o Sistema de 
Abastecimento de Água 
do Daia, a partir do inves-
timento de mais de R$ 1 

milhão pela Codego, e des-
tinou outros R$ 800 mil 
para a perfuração de 20 
poços artesianos. “Isso que 
é governar: é dar tratamen-
to correto para aquilo que 
é da população. É poder fa-
zer com que [o recurso pú-
blico] seja melhor aplicado 
a cada dia que passa”, res-
saltou o governador. Ele 
parabenizou a equipe da 
Companhia pelo cuidado 
na realização das obras. 
Ainda estão sendo execu-
tados o desassoreamento 
e a ampliação da lagoa 
de captação de água bru-

ta do parque industrial, 
o que aumentará em 
234% o volume de água 
na captação.

Outra ação implemen-
tada no Daia é a revitaliza-
ção da Casa de Máquinas, 
responsável por bombear 
a água da lagoa de cap-
tação para a Estação de 
Tratamento de Água (ETA), 
garantindo o pleno fun-
cionamento da estrutura. 
Segundo o presidente da 
Codego, Marcos Cabral, as 
medidas beneficiam am-
plamente a cidade de Aná-
polis, já que disponibiliza 

os recursos hídricos tanto 
para indústrias e empresas 
do Distrito quanto para os 
moradores de mais de 45 
bairros da região.

Anel Viário
O governador Ronaldo 

Caiado também vistoriou 
as obras do Anel Viário, 
que foram retomadas nes-
te sábado pelo Governo de 
Goiás, após acordo firmado 
com o Ministério Público 
Estadual. A construção foi 
paralisada na gestão pas-
sada, após operação do 
Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) e do 
Centro de Inteligência 
Ministério Público detec-
tar várias irregularidades 
em dois contratos firma-
dos por ex-gestores, que 
somavam mais de R$ 15 
milhões, e sobre os quais 
há suspeita de pagamen-
to de cerca de R$ 4 mi-
lhões por obras que não 
foram executadas.  
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educação

Abertas inscrições para Olimpíada 
de Matemática das Escolas Públicas

estão abertas as ins-
crições para a Olim-
píada Brasileira de 

Matemática das Escolas 
Públicas 2020. A compe-
tição abre espaço para 
alunos do 6º ano do En-
sino Fundamental ao 3º 
ano do Ensino Médio que 
estejam matriculados em 
escolas das redes pública 
e privada de todo o país. 
As inscrições podem ser 
feitas até as 23h59 do 
dia 20 de março.

A olimpíada foi criada 
em 2005 no intuito de in-
centivar o estudo da ma-
temática e, também, iden-
tificar jovens talentos na 
área. Criada pelo Instituto 
de Matemática Pura e Apli-
cada (Impa) e promovida 
pelo MEC e MCTIC, a com-
petição concedeu mais de 
7.400 medalhas de ouro, 
prata e bronze, além de 
51,9 mil menções honro-
sas na edição do ano pas-

sado. Vale lembrar que 
mais de mil alunos da 
RME foram classificados 
para a fase final da Olim-
píada em 2019.

A competição é dividida 
em três níveis, conforme o 
grau de escolaridade dos 
alunos. O nível 1 é voltado 
para matriculados no 6º 
ou 7º ano do ensino fun-
damental, o nível 2 para 
o 8º ou 9º ano do ensino 
fundamental, enquanto o 
nível 3 contempla alunos 
de todo o ensino médio. 
Quem estiver matricula-
do na modalidade Edu-
cação de Adolescentes, 
Jovens e Adultos (Eaja) 
também ter sua inscrição 
registrada pela escola, de 
acordo com os níveis des-
critos anteriormente.

Os inscritos passam 
por duas fases. A primeira, 
composta por 20 questões 
de múltipla escolha, está 
prevista para 26 de maio. 

Os classificados nesta eta-
pa participam, então, da 
segunda fase, prova discur-
siva de seis questões mar-
cada para 26 de setembro. 
O resultado final tem pu-
blicação prevista para 8 
de dezembro. Os alunos 
com melhor desempenho 
serão premiados com 
medalhas de ouro, prata, 
bronze ou certificados de 
menção honrosa. Profes-
sores orientadores tam-
bém serão premiados.

Os medalhistas serão, 
ainda, convidados a parti-

cipar do Programa de Ini-
ciação Científica Jr. (PIC). 
Os alunos que desejam 
competir na Obmep 2020 
devem fazer a inscrição 
diretamente com o pro-
fessor na escola. A insti-
tuição, porsua vez, efetua 
o cadastro dos interessa-
dos mediante preenchi-
mento da ficha de ins-
crição disponível na área 
restrita do site da Obmep.

 Casos de sucesso

A Secretaria Municipal 

de Educação e Esporte 
(SME) apresenta, anual-
mente, excelentes resul-
tados em competições de 
conhecimento, especial-
mente a Obmep. Em 2018, 
Jonatan de Lima Santos, 
aluno do 9º ano da Escola 
Municipal Pedro Gomes de 
Menezes, foi medalhista de 
ouro na competição. Bruna 
Rafaela Alves e Marcos Vi-
nícius Ribeiro Pessoa , da 
mesma instituição, recebe-
ram menções honrosas.

No ano passado, alunos 
de instituições municipais, 

como a E.M. Solarville e 
Educandário Espírita Eu-
rípedes Barsanulfo, tive-
ram destaque em edição 
da Obmep. Vinícius Re-
voredo e Maria Clara Do-
mingos, representaram a 
RME na Ásia International 
Mathematical Olympiad 
(AIMO), em Taiwan. Lá, os 
dois receberam menções 
honrosas, além de meda-
lha de bronze na World 
Mathematics Game Open 
(WMGO). Fonte: Luciana 
Gomides, editoria de Edu-
cação e Esporte

Instituições têm até 20 de 
março para realizar inscrição em 
competição nacional na qual 
instituições da Rede fazem história

Maione Padeiro foi agraciado com o título 
de Bopeano Honorário, concedido pelo 
comandante da tropa de Operações Especiais 
da Polícia Miliar, tenente-coronel Giovane Rosa 
da Silva, por sua contribuição às atividades 
administrativas e operacionais do BOPE
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BOPE homenageia presidente da ACIRLAG

O presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Empresarial da Região 
Leste de Aparecida de Goi-
ânia – ACIRLAG –, Maione 
Padeiro, foi homenageado 
na manhã desta segunda-
-feira (10/02) pelo Bata-
lhão de Operações Espe-
ciais – BOPE – da Polícia 
Militar do Estado de Goiás. 
A solenidade ocorreu du-
rante café da manhã na 
sede do Batalhão, no Setor 
Marista, e contou também 
com a presença de ou-
tros diretores da ACIRLAG, 

além de integrantes da 
força policial goiana.

“Em nome dos empre-
sários e comerciantes da 
Região Leste de Aparecida 
de Goiânia, agradecemos o 
reconhecimento por parte 
desses guerreiros, oficiais 
e praças e nos colocamos 
à disposição para sempre 
defender essa tropa es-
pecial da gloriosa Polícia 
Militar do Estado de Goiás”, 
agradeceu Maione Padeiro.

Durante o evento, o 
presidente da ACIRLAG foi 
agraciado com o título de 

Bopeano Honorário, con-
cedido pelo comandante 
da unidade policial militar, 
tenente-coronel Giovane 
Rosa da Silva. De acordo 
com o comandante, a ho-
menagem é conferida a 
pessoas que contribuíram 
para a elevação das ati-
vidades administrativas e 
operacionais do BOPE.

Durante a solenida-

de, foi feita uma oração e 
Maione Padeiro fez con-
siderações a respeito das 
ações do BOPE em prol da 
sociedade e da segurança 
do município de Apareci-
da de Goiânia e do Estado 
de Goiás. O presidente da 
ACIRLAG esteve na ho-
menagem acompanhado 
dops diretores Cláudio 
Albuquerque, Jorge Calil, 

Eurimar de Melo Viana e 
Cairo Viana.

“Fico muito feliz com o 
reconhecimento do BOPE 
conosco e do nosso traba-
lho desenvolvido à frente 
da ACIRLAG, sempre em 
prol do desenvolvimento 
da sociedade apareciden-
se e goiana. A segurança 
pública é tarefa das mais 
honradas e importantes 

para o convívio social e 
o BOPE é hoje uma tropa 
que engrandece essa no-
bre atividade”, frisa Maione 
Padeiro. 

Na oportunidade, além 
de externar sua alegria em 
receber a honraria de uma 
instituição tão séria como 
o BOPE, Maione aproveitou 
para agradecer e parabeni-
zar o comandante-geral da 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás, coronel Renato 
Brum, e o comandante de 
Missões Especiais da PM/
GO, coronel Herickson, 
pelo excelente trabalho 
desenvolvido em prol da 
segurança dos goianos.

“Deixamos sempre a 
ACIRLAG de postas aberta 
e à disposição de toda a 
força de segurança pública 
do Estado de Goiás”, con-
clui Maione. (Assessoria de 
Comunicação da ACIRLAG)
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BoB’s
No ano de 2019, crescimento foi uma 

palavra de ordem para a rede de fast-food 
carioca Bob’s. Na região Centro-Oeste, a 

marca fechou ano com um saldo positivo 
em vendas. Brasília (inclui-se Entorno 

de Goiás, com Valparaíso, Luziânia e 
Águas Lindas) e Goiânia registraram 

crescimento de, respectivamente, 8% 
e 0,48%, quando comparado aos doze 

meses do ano anterior. Ambas as cidades 
destacaram o mês de junho como o melhor 

período de vendas — foram registradas 
altas de 10% na região goiana; e mais de 

15%, no Distrito Federal. De forma unânime, 
os consultores de negócios das duas 

praças acreditam que a rede está sendo 
beneficiada por campanhas agressivas, já 

que muitos consumidores têm o hábito de 
garimpar melhores preços.

DiVERsiDaDE
O Estação T-10 Gastrobar, localizado 

na esquina das avenidas T-10 e T-3, em 
frente ao parque Vaca Brava, recebe no 

próximo sábado (15/02), a partir das 16h, a 
DJ AnarkoTrans para o pré-carnaval  Rasga 
Tanga. A AnarkoTrans é uma mulher trans, 

negra, ativista, cantora, compositora e 
produtora independente. Ela transita por 

diversos estilos, desde o funk, brega funk, 
trap, rap e reggaeton. A DJ garante que 

faz a “galera” se mexer durante o show. 
O ingresso (compra antecipada) custa 

R$ 30 com direito a feijoada completa à 
vontade. Para quem desejar aproveitar 

open bar (cerveja) até às 20h, será 
cobrado o valor adicional de R$ 40. Os 

ingressos são limitados.

NoVo MUNDo
Pela primeira vez, a rede varejista Novo 

Mundo abrirá as portas de seu Centro 
de Distribuição, localizado na BR-153, 

para uma ação inédita, a Operação “Leva 
Tudo”. Com descontos de até 70% em 

todas as linhas e produtos, incluindo 
produtos que são comercializados 

exclusivamente pelo site e aplicativo, 
a ação contará com mais de 100 

vendedores, 10 caixas, 30 ilhas de vendas 
e presença de diversos parceiros. Outra 

novidade é que, para facilitar o acesso 
dos clientes, a marca firmou uma parceria 
com o CityBus 2.0, oferecendo transporte 

gratuito até o local para chamadas 
pelo Aplicativo com o código “NOVO 

MUNDO”, com saída de quatro pontos 
de conexão: Praça Cívica e Terminais 
Bandeiras, Cruzeiro e Praça da Bíblia.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

01 – Feijoada da Vogue - Aconteceu na tarde do último sábado (08) a feijoada da Vogue, no hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, e 
a Colcci foi a responsável pelas camisetas da festa que durou a tarde toda. Entre celebridades e influencers, estavam Daniel Mafra, 
VP de marketing da Colcci e Adriana Zucco, diretora criativa da marca.

Gravação - A dupla sertaneja, Gustavo Moura e Rafael 
gravaram em São Paulo o clipe da nova música de 
trabalho “Fico bebim” com a participação do Dj Kevin. 
A mistura de funk com sertanejo promete ser hit nesse 
carnaval e integra as ações de expansão da carreira da 
dupla, gerenciadas pela Capital White.

3

4

Prazeres da carne - Empresária Claudia Cunha Silva (esquerda) 
recebeu a amiga Maria Bacana no seu novo empreendimento 
Empório Prazeres da Carne Parque Amazonas na última 6a feira (7).
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Constelação social - A psicóloga Karina Maristela 
Barbosa realiza a Semana da Constelação Social, em 
parceria com a terapeuta Ana Gabriela Barros, na clínica 
Centro Quântico. As sessões serão realizadas a partir 
desta terça-feira, 11, ate sexta-feira, 14, das 8h às 13h.

2
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Coronavírus não será problema para 
Olimpíada, diz embaixador do Japão

a pouco mais de cin-
co meses dos Jogos 
Olímpicos de Tó-

quio, o número de casos 
confirmados de contami-
nação por coronavírus con-
tinua crescendo no mundo, 
sobretudo na China. O nú-
mero passa de 40 mil ca-
sos, com mais de 900 mor-
tes confirmadas naquele 
país. Para o governo do 
Japão, entretanto, o maior 
evento esportivo do mun-
do não será afetado pela 
epidemia. Na opinião do 
embaixador do Japão no 
Brasil, Akira Yamada, o 
coronavírus não será um 
problema.

“Estou observando as 
notícias do Japão todos 
os dias e a gente tem 
muito cuidado com a 
saúde. A vida é normal, e 
nossos colegas estão se 
esforçando muito no pre-
paro dos Jogos Olímpicos. 
Para mim, ainda que te-
nha problema de corona-
vírus, os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos em Tóquio 
não terão problemas”, en-
fatizou o embaixador.

Ele reconhece que o 

coronavírus tornou-se um 
problema mundial e tem 
feito turistas cancelarem 
viagens para a Ásia. Con-
tudo, Yamada confia no 
sistema de saúde japonês 
e nas medidas que o go-
verno tem tomado para 
evitar que o vírus se es-
palhe. “O Japão é um país 
onde o sistema de saúde 
é muito avançado. Os go-
vernos locais e hospitais 
estão trabalhando para 
conter a contaminação 
pelo coronavírus. Não po-
demos dizer muito [sobre 

a doença], mas posso di-
zer que o governo e as au-
toridades estão tomando 
medidas máximas para 
prevenir a contaminação”, 
disse o embaixador.

Yamada também acre-
dita que, apesar do cená-
rio de gravidade existente 
hoje, o surto já terá perdi-
do força até os Jogos Olím-
picos. “Estamos, bem como 
a comunidade internacio-
nal, empreendendo es-
forços para lutar contra o 
coronavírus. Creio que até 
os Jogos Olímpicos o pro-

blema será solucionado.”
Entre as medidas to-

madas pelo governo do 
Japão, está a negativa de 
visto de entrada no país 
para estrangeiros com 
histórico de permanência 
na província chinesa de 
Hubei (onde está Wuhan, 
cidade considerada epi-
centro do surto), ou pas-
saporte emitido naquela 
localidade; e a obrigato-
riedade de quarentena 
para pessoas com o vírus. 
As autoridades locais 
também têm informado 

constantemente a popu-
lação sobre as medidas 
básicas necessárias para 
evitar a contaminação, 
como lavar regularmen-
te as mãos.

De acordo com o Cen-
tro de Ciência e Engenha-
ria da Universidade Johns 
Hopkins, de Baltimore, 
nos Estados Unidos, o Ja-
pão tem atualmente 26 
casos de contaminação 
confirmados, além de 135 
pessoas contaminadas 
no navio Diamond Prin-
cess, que está agora sob 

quarentena no Porto de 
Yokohama, ao sul de Tó-
quio. Mais quatro pessoas 
chegaram a ter vírus, mas 
estão curadas.

Várias cidades japone-
sas serão sede de com-
petições olímpicas ou 
receberão delegações no 
período de adaptação, 
antes do início das dis-
putas. Os Jogos Olímpicos 
começarão em 24 de ju-
lho e irão até 9 de agosto. 
Já os jogos Paralímpicos 
ocorrerão entre 25 de 
agosto e 6 de setembro. 

Faltam pouco 
mais de cinco 
meses para 
o início da 
competição
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Brasil investiga 7 casos suspeitos do novo coronavírus
O Brasil permanece sem 
registro do novo coro-
navírus. O Ministério da 
Saúde atualizou nesta 
segunda-feira (10) as 
informações repassadas 
pelas Secretarias Esta-
duais de Saúde sobre 
a situação dos casos 
suspeitos no Brasil. O 
número reduziu em qua-
tro casos em relação ao 
informe anterior. Agora, 
7 notificações se enqua-
dram na atual definição 
de caso suspeito para 
nCoV-2019: Minas Gerais 

(1), Rio de Janeiro (1), São 
Paulo (3), Paraná (1) e Rio 
Grande do Sul (1).

Os casos descartados 
para investigação de pos-
sível relação com a infec-
ção humana pelo novo 
coronavírus aumentaram 
para 32, quatro a mais do 
que o boletim divulgado 
ontem (9). Todas as noti-
ficações foram recebidas, 
avaliadas e discutidas com 
especialistas do Ministé-
rio da Saúde, caso a caso, 
junto com as autoridades 
de saúde dos estados e 

municípios. Esses descar-
tes aconteceram principal-
mente por causa do resul-
tado positivo para outros 
vírus respiratórios.

Para manter a popula-
ção informada a respeito 
do novo coronavírus, o Mi-
nistério da Saúde atualiza 
diariamente, os dados na 
Plataforma IVIS, com nú-
meros de casos descarta-
dos e suspeitos, além das 
definições desses casos e 
eventuais mudanças que 
ocorrerem em relação a si-
tuação epidemiológica. 
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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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Seleção feminina de basquete 
não se classifica para Tóquio

A seleção bra-
sileira femi-
nina de bas-

quete foi derrotada 
pela Austrália por 
86 a 72 no último 
domingo (9) pelo 
Torneio Pré-Olím-
pico Mundial, reali-
zado na cidade de 
Bourges (França), e 
ficou sem chance de 
se classificar para os 
Jogos Olímpicos de 
2020, em Tóquio.

Com este resul-
tado, o Brasil ter-
minou a disputa do 
Pré-Olímpico Mun-
dial sem vitória, 

com derrotas para 
Porto Rico (91 a 89) 
e França (89 a 72).

O que torna a 
não classificação 
brasileira mais me-
lancólica é o fato 
de que apenas o 
último colocado da 
chave do Brasil não 
garantiria vaga na 
próxima edição dos 
Jogos Olímpicos.

Desta forma, a 
seleção brasileira 
fica pela primeira 
vez fora do evento 
desde os Jogos de 
1992, que ocorre-
ram em Barcelona.

Desde Barcelona 1992 
Brasil não ficava fora de 
uma edição dos Jogos

FI
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