Covid-19: Fiocruz
alerta sobre
cuidados com nova
onda na Europa
O alerta é importante para a América do Sul,
que vive um momento de baixa transmissão. Pág 3.
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Inscritos no Enem
enfrentam segundo dia
de provas neste domingo

Galo busca 15ª vitória
seguida como mandante
no Brasileirão

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2021 fazem, neste domingo (28), segundo dia de avaliação,
provas de matemática e de ciência da natureza. Com 45 questões, cada, as provas serão aplicadas em mais de 1,7 mil municípios nas modalidades impressa e digital. Em ambas modalidades, as questões são iguais.. Pág. 2

Melhor mandante do Brasileirão, com aproveitamento
superior a 90% em seus domínios, o Galo tentará, diante do
Fluminense, alcançar a 15ª vitória consecutiva em casa na
competição. Válida pela 36ª rodada, a partida contra a equipe
carioca acontecerá às 16h deste domingo, 28/11, no Mineirão. Pág. 3
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será aplicada neste domingo (28) nas versões
impressa e digital. O segundo dia de prova será
para os exames de ciências da natureza e suas
tecnologias, e matemática e suas tecnologias.
Os portões dos locais de
aplicação serão abertos
às 12h, no horário de
Brasília, e fechados às
13h.
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as singularidades do
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POR CLER SANTOS

Inscritos no Enem enfrentam segundo
dia de provas neste domingo

Participantes
do
Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
2021 fazem, neste domingo (28), segundo
dia de avaliação, provas de matemática e
de ciência da natureza.
Com 45 questões, cada,
as provas serão aplicadas em mais de 1,7 mil
municípios nas modalidades impressa e
digital. Em ambas modalidades, as questões
são iguais.
Os candidatos devem ﬁcar atentos e não
esquecer de levar máscara de proteção facial,
documento de identidade e caneta esferográﬁca de tinta preta
fabricada em material
transparente,
itens
obrigatórios no exame.
Nos locais de exame, os portões são
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ESTUDANTES RESPONDEM QUESTÕES
DE MATEMÁTICA E
CIÊNCIA DA NATUREZA

abertos às 12h e fecham às 13h, e não é
permitido entrar após
o fechamento dos portões. As provas começam a ser aplicadas às
13h30 e terminam às
18h30, no horário é o
de Brasília.
A dica dos professores é que os estudantes
tenham uma estratégia
de prova e que administrem bem o tempo
para resolver as questões. Quem não se saiu
muito bem no primeiro dia de teste, domingo passado (21) ainda
tem chance de recuperar a nota.

No primeiro dia de
Enem, os estudantes
ﬁzeram as provas de
linguagens,
ciências
humanas e redação.
Ao todo, 74% dos 3,1
milhões de inscritos
compareceram ao exame.
Assim como na prova do último domingo (21), é obrigatório
o uso de máscara de
proteção facial. Participantes que estiverem
com covid-19 ou com
outras doenças infectocontagiosas não devem
comparecer ao exame
e podem solicitar a reaplicação. O descumpri-

mento das regras pode
levar à eliminação do
candidato.
Além da máscara,
é obrigatório levar documento de identiﬁcação original, com foto.
Não são aceitos documentos digitais. Entre
as identiﬁcações aceitas estão a carteira de
identidade, a carteira
nacional de habilitação (CNH), o passaporte e a carteira de trabalho, desde que emitida
após 27 de janeiro de
1997.
Outro item obrigatório é a caneta esferográﬁca de tinta
preta fabricada em
material transparente.
Ela é necessária para
preencher o cartão
de respostas no Enem
impresso e, no Enem
digital, pode ser usada
para fazer anotações
na folha de rascunho.
Não é permitido o uso
de lápis ou borracha.
POR AGÊNCIABRASIL
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como o principal meio
de ingresso em universidades públicas e particulares.
O primeiro dia de
prova (21), que contém
a prova de Redação,
Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, teve apenas uma
questão sobre o Governo Vargas, e o tema da
redação pegou muitos
estudantes de surpresa, “invisibilidade e registro civil: garantia de
acesso à cidadania no
Brasil.”
Estudantes relatam
que o exame seguiu o
padrão de edições an-

Uma professora foi demitida de
uma escola localizada em Ribeirão das Neves, depois de passar
uma atividade para os seus alunos
pelo Dia da Consciência Negra.
A professora, que
não teve o seu nome
divulgado, passou para
os alunos um desenho
de uma pessoa negra,
porém pediu que eles
utilizassem bombril,
para representando o
cabelo.
Em entrevista a Globo Minas, Marcos Vinícius, tio de uma aluna
falou da sua indignação ao saber da atividade proposta pela
educadora. “Foi assustador ver a minha sobrinha em uma escola
em que ela teria que
receber uma educação
especial tendo esse tipo
de ensino”, comentou.
A professora, tentou
se defender dizendo
não ter tido preconceito da sua parte e disse
ter pedido desculpa
a todos que ofendeu.
“Não houve preconceito da minha parte,
nós temos que quebrar
esse preconceito. Só de
eu estar trabalhando
com ‘bombril’, eu vi
que há, sim, um pre-

conceito trabalhar com
‘bombril’.
Segunda
parte: ali eu vou estrar
trabalhando textura.
Na minha sala sempre
houve respeito”, aﬁrmou.
Em nota a Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais e
Apae de Ribeirão das
Neves manifestou o
seu repúdio a posição
da professora e disse
que assim que souberam do ocorrido tomaram as providências
cabíveis. “O Movimento Apaeano repudia
qualquer forma de discriminação buscando
sempre combater essa
prática historicamente
consolidada na sociedade. Assim, imediatamente após o fato, a
Apae de Ribeirão das
Neves tomou as medidas cabíveis incluindo
o acordo de desligamento da professora
envolvida. ”
POR FERNANDA
ALEXANDRE
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Fluminense: veja
onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Covid-19: Fiocruz alerta sobre cuidados com
Tudo o que você precisa sanova onda na Europa
ber sobre o jogo da 36ª roda-

da da Série A do Brasileirão
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Os anúncios contidos, nesta
edição, são de única e exclusiva responsabilidade dos
anunciantes, não tendo o
Jornal o Giro qualquer responsabilidade sobre o conteúdo e veracidade de tais
anúncios, inclusive pelo fato
de que os espaços para tais
são abertos a terceiros, empresários e/ou prestadores de
serviços com os quais Jornal
o Giro não tem relacionamento de qualquer espécie,
e sobre os quais o Jornal o
Giro não tem nenhuma condição de exercer fiscalização
e muito menos garantir a
efetividade dos produtos ou
serviços anunciados.
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Pesquisadores da
Fundação
Oswaldo
Cruz (Fiocruz) reaﬁrmaram hoje (26) a importância dos cuidados
com a nova onda de
transmissão da covid-19 na Europa.
“O alerta é importante para a América
do Sul, que vive um
momento de baixa
transmissão. O recomendado seria manter
bom controle sanitário
dos viajantes e prever
a restrição de entradas,
seja pela exigência de
passaporte de vacinação, seja de testes negativos, conforme o que
já vem sendo feito por
vários outros países”,
destaca a edição do Boletim do Observatório
Covid-19,
divulgado
pela Fiocruz.
As últimas duas
semanas epidemiológicas (SE) pesquisadas
pelo boletim, no período de 7 a 20 deste
mês, mostram que os
indicadores de transmissão da covid-19

continuam em queda
no país. A média diária notiﬁcada ao longo
da SE 45 e da 46 ﬁcou
em 9,8 mil casos conﬁrmados e 230 óbitos por
covid-19. Os valores representam a redução
do número de casos registrados (-1% ao dia)
e do número de óbitos
(-1,2% ao dia).
Apesar da queda, os
pesquisadores alertam
para a necessidade de
cuidados nas festas de
ﬁm de ano. “É quando
pode haver decisões
relevantes quanto à
ﬂexibilização de algumas medidas que,
equivocadamente, poderiam estar apoiadas
em dados de notiﬁcação com atrasos ou sujeitos a represamento
e/ou não disponibilizados de modo oportuno”, aﬁrmam os pesquisadores no boletim.
No mesmo período
pesquisado, o boletim
registra “ligeiro aumento” no número dos
casos de síndrome res-

piratórias aguda grave
(SRAG), que subiu de
2,7 por 100 mil habitantes para 2,8 casos
por 100 mil habitantes. As pesquisas nas
últimas cinco semanas
mostram oscilação entre 2 a 3 casos de SRAG
para cada 100 mil habitantes.
As internações de
adultos em leitos de
unidade de terapia
intensiva (UTI) por
covid-19 no Sistema
Único de Saúde (SUS)
estão em níveis baixos
em quase todo o país.
A exceção é o Pará, que
se juntou a Rondônia e
passou para a zona de
alerta intermediário,
em torno de 125 leitos.
Entre as capitais,
destacam-se as elevadas taxas observadas
em Porto Velho (87%),
Fortaleza (94%) e Brasília (84%), com respectivamente 30, 18 e
37 leitos disponíveis no
dia 22.
POR: NÁDIA FRANCO
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Atlético-MG e Fluminense se enfrentam
neste domingo, às 16h
(de Brasília), no Mineirão, pela 36ª rodada
do Campeonato Brasileiro. Clique aqui para
acompanhar a partida
em Tempo Real, com
vídeos exclusivos de
lances e gols.
Líder da competição com 75 pontos, o
Atlético vem de vitórias sobre Grêmio, Corinthians, Athletico-PR
e Juventude, e empate
com o Palmeiras, fora
de casa. Se vencer neste domingo e o Flamengo não derrotar o Ceará na próxima terça, o
Galo conﬁrma o título
do Brasileirão sem
entrar em campo, no
complemento da 36ª
rodada.
Mesmo se o Flamengo ganhar do Ceará, vitórias do Galo sobre Fluminense, neste

domingo, e Bahia, na
próxima quinta-feira,
garantem o troféu ao
time mineiro de forma
antecipada.
Sétimo
colocado
com 51 pontos, o Fluminense vem embalado
pelas vitórias seguidas
sobre o América-MG e
o Inter, e busca a vitória para encaminhar
a classiﬁcação para a
Libertadores. Fora de
casa, porém, o Tricolor terá que reverter o
retrospecto de quatro
derrotas consecutivas.
Transmissão: Globo, com narração de
Luís Roberto e comentários de Fábio Júnior
e Roger; e Premiere
(para todo o Brasil),
com narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes e Ricardinho.
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