
 Domingo 28 de novembro de 2021  -  Edição nº 11 - ano 1
www.jornalogiro.com.br

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 transmis-

são. Pág 3.

Galo busca 15ª vitória 
seguida como mandante 
no Brasileirão

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 Minei-
rão. Pág. 3

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 ques-
tões, cada, as provas serão aplicadas em mais de 1,7 mil muni-
cípios nas modalidades impressa e digital. Em ambas  modali-
dades, as questões são iguais.. Pág. 2
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Professora é 
demitida de escola, 
após atividades 
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 Glo-
bo Minas, Marcos Viní-
cius, tio de uma aluna 
falou da sua indigna-
ção ao saber da ati-
vidade proposta pela 
educadora. “Foi assus-
tador ver a minha so-
brinha 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 preconcei-
to da sua parte e disse 
ter pedido desculpa 
a todos que ofendeu. 
“Não houve precon-
ceito 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”, afi r-
mou.

Em nota a Federa-
ção das Apaes do Esta-
do de Minas Gerais e 
Apae de Ribeirão das 
Neves manifestou o 
seu repúdio a posição 
da professora e disse 
que assim que soube-
ram do ocorrido toma-
ram as providências 
cabíveis. “O Movimen-
to Apaeano repudia 
qualquer forma de dis-
criminação buscando 
sempre combater essa 
prática historicamente 
consolidada na socie-
dade. Assim, imedia-
tamente após o fato, a 
Apae de Ribeirão das 
Neves tomou as medi-
das cabíveis incluindo 
o acordo de desliga-
mento da professora 
envolvida. ”

POR FERNANDA
ALEXANDRE

ENEM 2021

ENEM 2021: Primeiro dia de provas gerou 
polêmica  entre os participantes

O Enem ( Exame 
Nacional do Ensino 
Médio ) sempre é moti-
vo de preocupação en-
tre os estudantes, pois 
a prova confi gura - se 
como o principal meio 
de ingresso em univer-
sidades públicas e par-
ticulares. 

O primeiro dia de 
prova (21), que contém 
a prova de Redação, 
Linguagens e suas Tec-
nologias e Ciências Hu-
manas e suas Tecnolo-
gias, teve apenas uma 
questão sobre o Gover-
no Vargas, e o tema da 
redação pegou muitos 
estudantes de surpre-
sa, “invisibilidade e re-
gistro civil: garantia de 
acesso à cidadania no 
Brasil.”

Estudantes relatam 
que o exame seguiu o 
padrão de edições an-

teriores e que exigia 
bastante interpretação 
de texto. Em um ano 
de pandemia, o prepa-
ro foi mais difícil e, os 
candidatos disseram 
que acharam a prova 
bastante difícil.

PROVA DE 
MATÉMATICA 

A segunda parte do 
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2021 
será aplicada neste do-
mingo (28) nas versões 
impressa e digital. O se-
gundo dia de prova será 
para os exames de ciên-
cias da natureza e suas 
tecnologias, e matemá-
tica e suas tecnologias. 
Os portões dos locais de 
aplicação serão abertos 
às 12h, no horário de 
Brasília, e fechados às 
13h.

ENEM OFERECE 
RECURSOS DE 
ACESSIBILIDADE

Apoio para pernas 
e pé, auxílio para lei-
tura, sala de fácil aces-
so, mesa para cadeira 
de rodas, prova supe-
rampliada, prova em 
Língua brasileira de si-
nais (Libras), prova em 
braile e uso do nome 
social. Esses são alguns 
dos recursos ofereci-
dos no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
(Enem) para que o exa-
me seja mais acessível 
e inclusivo. Segundo o 
Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), o Enem 
impresso oferece atu-
almente 16 recursos 
de acessibilidade e, o 
Enem digital, seis. 

Os recursos são 
voltados para atender 
estudantes com baixa 
visão, cegueira, défi cit 
de atenção, defi ciên-
cia física, defi ciência 
intelectual, defi ciência 
auditiva, discalculia, 
dislexia, surdez, sur-
docegueira, transtorno 
do espectro autista e vi-
são monocular. Podem 
também solicitar aten-
dimento especializado 
as candidatas gestantes 
e lactantes e os partici-
pantes idosos. Alguns 
desses participantes 
podem inclusive con-
tar com correção espe-
cial da redação, que le-
vará em consideração 
as singularidades do 
candidato.

POR CLER SANTOS
Uma professora foi demitida de 
uma escola localizada em Ribei-
rão das Neves, depois de passar 
uma atividade para os seus alunos 
pelo Dia da Consciência Negra.Inscritos no Enem enfrentam segundo 

dia de provas neste domingo
ESTUDANTES RES-
PONDEM QUESTÕES 
DE MATEMÁTICA E 
CIÊNCIA DA NATU-
REZA

Participantes do 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2021 fazem, neste do-
mingo (28), segundo 
dia de avaliação, pro-
vas de matemática e 
de ciência da natureza. 
Com 45 questões, cada, 
as provas serão aplica-
das em mais de 1,7 mil 
municípios nas mo-
dalidades impressa e 
digital. Em ambas  mo-
dalidades, as questões 
são iguais.

Os candidatos de-
vem fi car atentos e não 
esquecer de levar más-
cara de proteção facial, 
documento de identi-
dade e caneta esfero-
gráfi ca de tinta preta 
fabricada em material 
transparente, itens 
obrigatórios no exame.

Nos locais de exa-
me, os portões são 

abertos às 12h e fe-
cham às 13h, e não é 
permitido entrar após 
o fechamento dos por-
tões. As provas come-
çam a ser aplicadas às 
13h30 e terminam às 
18h30, no horário é o 
de Brasília.

A dica dos professo-
res é que os estudantes 
tenham uma estratégia 
de prova e que admi-
nistrem bem o tempo 
para resolver as ques-
tões. Quem não se saiu 
muito bem no primei-
ro dia de teste, domin-
go passado (21) ainda 
tem chance de recupe-
rar a nota.

No primeiro dia de 
Enem, os estudantes 
fi zeram as provas de 
linguagens, ciências 
humanas e redação. 
Ao todo, 74% dos 3,1 
milhões de inscritos 
compareceram ao exa-
me.

Assim como na pro-
va do último domin-
go (21), é obrigatório 
o uso de máscara de 
proteção facial. Parti-
cipantes que estiverem 
com covid-19 ou com 
outras doenças infecto-
contagiosas não devem 
comparecer ao exame 
e podem solicitar a rea-
plicação. O descumpri-

mento das regras pode 
levar à eliminação do 
candidato.

Além da máscara, 
é obrigatório levar do-
cumento de identifi ca-
ção original, com foto. 
Não são aceitos docu-
mentos digitais. Entre 
as identifi cações acei-
tas estão a carteira de 
identidade, a carteira 
nacional de habilita-
ção (CNH), o passapor-
te e a carteira de traba-
lho, desde que emitida 
após 27 de janeiro de 
1997.

Outro item obri-
gatório é a caneta es-
ferográfi ca 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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Covid-19: Fiocruz 
alerta sobre cui-
dados com nova 
onda na Europa

Os anúncios contidos, nesta 
edição, são de única e ex-
clusiva responsabilidade dos 
anunciantes, não tendo o 
Jornal o Giro qualquer res-
ponsabilidade sobre o con-
teúdo e veracidade de tais 
anúncios, inclusive pelo fato 
de que os espaços para tais 
são abertos a terceiros, em-
presários e/ou prestadores de 
serviços com os quais  Jornal 
o Giro não tem relaciona-
mento de qualquer espécie, 
e sobre os quais o Jornal o 
Giro não tem nenhuma con-
dição de exercer fiscalização 
e muito menos garantir a 
efetividade dos produtos ou 
serviços anunciados.
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Pesquisadores da 
Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) reafi r-
maram hoje (26) a im-
portância dos cuidados 
com a nova onda de 
transmissão da co-
vid-19 na Europa.

“O alerta é impor-
tante para a América 
do Sul, que vive um 
momento de baixa 
transmissão. O reco-
mendado seria manter 
bom controle sanitário 
dos viajantes e prever 
a restrição de entradas, 
seja pela exigência de 
passaporte de vacina-
ção, seja de testes nega-
tivos, conforme o que 
já vem sendo feito por 
vários outros países”, 
destaca a edição do Bo-
letim do Observatório 
Covid-19, divulgado 
pela Fiocruz.

As últimas duas 
semanas epidemioló-
gicas (SE) pesquisadas 
pelo boletim, no pe-
ríodo de 7 a 20 deste 
mês, mostram que os 
indicadores de trans-
missão da covid-19 

continuam em queda 
no país. A média diá-
ria notifi cada ao longo 
da SE 45 e da 46 fi cou 
em 9,8 mil casos confi r-
mados e 230 óbitos por 
covid-19. Os valores re-
presentam a redução 
do número de casos re-
gistrados (-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 
fi m de ano. “É quando 
pode haver decisões 
relevantes quanto à 
fl exibilização de al-
gumas medidas que, 
equivocadamente, po-
deriam estar apoiadas 
em dados de notifi ca-
ção com atrasos ou su-
jeitos a represamento 
e/ou não disponibiliza-
dos de modo oportu-
no”, afi rmam os pes-
quisadores no boletim.

No mesmo período 
pesquisado, o boletim 
registra “ligeiro au-
mento” no número dos 
casos de síndrome res-

piratórias aguda grave 
(SRAG), que subiu de 
2,7 por 100 mil habi-
tantes para 2,8 casos 
por 100 mil habitan-
tes. As pesquisas nas 
últimas cinco semanas 
mostram oscilação en-
tre 2 a 3 casos de SRAG 
para cada 100 mil habi-
tantes.

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 eleva-
das taxas observadas 
em Porto Velho (87%), 
Fortaleza (94%) e Bra-
sília (84%), com res-
pectivamente 30, 18 e 
37 leitos disponíveis no 
dia 22.

POR: NÁDIA FRANCO

GIRO

Atlético-MG x 
Fluminense: veja 
onde assistir, es-
calações, desfal-
ques e arbitragem

Atlético-MG e Flu-
minense se enfrentam 
neste domingo, às 16h 
(de Brasília), no Minei-
rão, pela 36ª rodada 
do Campeonato Brasi-
leiro. Clique aqui para 
acompanhar a partida 
em Tempo Real, com 
vídeos exclusivos de 
lances e gols.

Líder da competi-
ção com 75 pontos, o 
Atlético vem de vitó-
rias sobre Grêmio, Co-
rinthians, Athletico-PR 
e Juventude, e empate 
com o Palmeiras, fora 
de casa. Se vencer nes-
te domingo e o Flamen-
go não derrotar o Cea-
rá na próxima terça, o 
Galo confi rma o título 
do Brasileirão sem 
entrar em campo, no 
complemento da 36ª 
rodada.

Mesmo se o Fla-
mengo ganhar do Cea-
rá, vitórias do Galo so-
bre Fluminense, neste 

domingo, e Bahia, na 
próxima quinta-feira, 
garantem o troféu ao 
time mineiro de forma 
antecipada.

Sétimo colocado 
com 51 pontos, o Flumi-
nense vem embalado 
pelas vitórias seguidas 
sobre o América-MG e 
o Inter, e busca a vitó-
ria para encaminhar 
a classifi cação para a 
Libertadores. Fora de 
casa, porém, o Trico-
lor terá que reverter o 
retrospecto de quatro 
derrotas consecutivas.

Transmissão: Glo-
bo, com narração de 
Luís Roberto e comen-
tários de Fábio Júnior 
e Roger; e Premiere 
(para todo o Brasil), 
com narração de Rogé-
rio Corrêa e comentá-
rios de Henrique Fer-
nandes e Ricardinho.

POR REDAÇÃO DO GE

Covid-19: Fiocruz alerta sobre cuidados com 
nova onda na Europa

Tudo o que você precisa sa-
ber sobre o jogo da 36ª roda-
da da Série A do Brasileirão
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