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Reflexao~

"E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e
não somente pelos nossos próprios, mas
ainda pelos do mundo inteiro."

Refletindo: No velho testamento quando
alguém pecava, era necessário que um cordeiro
fosse sacrificado, pois simbolizava a morte de
alguém sem pecado em favor daquele que
havia cometido o pecado. Mas Jesus é o
cordeiro de Deus, que derramou seu próprio
sangue, sem pecado, em favor de todos nós.
Assim a graça de Deus se estendeu além das
fronteiras de Israel, e agora todo aquele que
confessar Jesus como o seu Senhor e Salvador,
pode fazer parte da nação eleita de Deus.

Oração: Deus, eu reconheço Jesus como meu
Senhor e Salvador, e confesso meu amor por
Ti. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer
em meu lugar, afim de me livrar de todo o
pecado, e trazer salvação para que eu tenha a
vida eterna. Perdoe meus pecados, e aceite
minha vida como instrumento do Senhor, para
que eu possa fazer Sua obra. Eu oro em nome
de Jesus. Amém.
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ES é 1º lugar no País em transparência
das compras emergenciais para
combate ao novo Coronavírus

A Tr a n s p a r ê n c i a
Internacional avaliou os
portais oficiais e os sites
criados para dar transpa-
rência aos dados da Co-
vid-19 de 26 governos
estaduais, do Distrito Fe-
deral e de 26 capitais, para
verificar a apresentação
de informações sobre con-
tratações emergenciais.
Também foram analisa-
das as comunicações rea-
lizadas por meio das redes
sociais.

O resultado é uma
pontuação de 0 a 100, em
que os mais transparentes
são aqueles que mais se
aproximam da nota máxi-
ma. O objetivo é avaliar e
promover a transparência
das contratações emer-
genciais realizadas em
resposta à Covid-19, além

de identificar as melhores
práticas e iniciativas de
transparência e abertura
de dados.

Na metodologia da
avaliação foram atribuí-
dos pontos a quesitos con-
siderados essenciais, co-
mo a divulgação dos no-
mes das empresas contra-
tadas; o valor total e uni-
tário gasto; e a divulgação
da íntegra do processo de
compra, entre outros
itens.

Além disso, a Trans-
parência Internacional
analisou o formato de
divulgação e a disponibili-
zação de dados abertos,
que permitem o downlo-
ad e filtragem das infor-
mações. O controle social
também foi avaliado: os
Estados que divulgam e
facilitam o acesso do cida-
dão à Ouvidoria ganha-
ram pontuação maior.

“Governos transpa-
rentes são aqueles que
possuem menor índice de
corrupção, globalmente.
Em meio à pandemia, a
transparência ajuda a sal-
var vidas e combate a cir-
culação de notícias falsas.
É o melhor caminho a
p e r c o r r e r ” , d e s t a c a
Edmar Camata. Todas as
informações sobre com-
pras públicas realizadas
no Estado – nomes das
empresas contratadas,
valores, descrição dos
itens, entre outros dados -
podem ser acessadas e
baixadas em formato aber-

to no site https:// corona-
virus.es.gov.br/contratos-
emergenciais.

O secretário de Estado
de Controle e Transpa-
rência, Edmar Camata,
ressalta que, ao garantir a

transparência tanto nos
dados de saúde como nas
compras emergenciais
realizadas para o enfren-
tamento ao novo Corona-
vírus, o Espírito Santo
avança também na pre-
venção e combate à cor-
rupção.

O Espírito Santo ficou
em primeiro lugar no Ran-
king de Transparência no
Combate à Covid-19, ela-
borado pela ONG Trans-
parência Internacional
Brasil. O resultado foi
divulgado na manhã des-
ta quinta-feira (21), e con-
solida o Estado – que tam-
bém é 1º lugar no índice
da ONG Open Knowled-
ge Brasil (OKBR) - como
referência para o País na
divulgação de informa-
ções sobre a epidemia do
novo Coronavírus (Co-
vid-19). O Estado obteve
a nota 97,4, classificado
no nível de transparência
alto.

O estudo da Transpa-
rência Internacional Bra-
sil avaliou todos os esta-
dos e as capitais brasilei-
ras, e mediu a capacidade
do poder público de pro-
ver acesso pleno, ágil e
simples aos dados de com-
pras emergenciais em
resposta à Covid-19. Já a
análise realizada pela
OKBR levou em conta a
divulgação de informa-
ções sobre a doença, co-
mo número de casos, de
mortes e município de
origem das vítimas. Con-
fira a íntegra do docu-
mento divulgado pela
Transparência Internaci-
o n a l : h t t p s : / /
bit.ly/2Xnsx6y.

Foto: divulgação

Secont

O Estado obteve a nota 97,4, classificado no nível de transparência alto
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Procon-ES prorroga suspensão
de prazos processuais

Dúvidas, denúncias
e reclamações podem
ser registradas por me-
io do App Procon-ES
(Android), do Fale Co-
n o s c o , p e l o s i t e
www.procon.es.gov.br
(iPhone) ou pelos tele-
fones 151, 3332-4603,

3332-2011, 3381-6236.
Por meio do App

Procon-ES, disponível
para Android, é possí-
vel tirar dúvidas, regis-
trar denúncias e recla-
mações de qualquer
lugar. Os consumidores
também poderão recor-
rer à plataforma do Mi-
nistério da Justiça
www.consumidor.-
gov.br para o registro de
reclamação. Pelo site é
possível registrar recla-
mações, diretamente
com as empresas, e ter a
solução do problema
em até dez dias.

Estão mantidos,
sem qualquer altera-
ção, os prazos adminis-
trativos pré-processuais
referentes às notifica-
ções enviadas por meio
da Carta de Informa-
ções Pre l iminares
(CIP). Também conti-
nuam valendo os pra-
zos para defesa de au-
tos de constatação e de
infração e, ainda, os
prazos para manifesta-
ção em razão do recebi-
mento de notificação.

Com o objetivo de
reduzir o número de
pessoas circulando pe-

lo órgão, o que contri-
bui para a propagação
da doença, estão tem-
porariamente suspen-
sos o atendimento pre-
sencial e as audiências
de conciliação. Entre-
tanto, os consumidores
continuam sendo aten-
didos pela internet e
pelo telefone.

Como medida de
prevenção e controle
do novo Coronavírus
(Covid-19), o Instituto
Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor
(Procon-ES), suspen-
deu a contagem dos
prazos recursais, de
defesa e de impugna-
ções dos processos ad-
ministrativos que tra-
mitam no órgão até o
dia 30 de maio de 2020.
A Instrução de Serviço
nº 035/2020 foi publi-
cada na quarta-feira
(20), no Diário Oficial

do Estado.

Para abertura de

reclamação é preciso
que o consumidor in-
forme o RG (Carteira
de Identidade), CPF,
além de documentos
que possam comprovar

a reclamação, como
nota fiscal, ordem de
serviço, faturas, com-
provante de pagamen-
to, contrato, entre ou-
tros.

Idaf alinha informações sobre sistema eletrônico
para submissão de receitas agronômicas

A emissão da recei-
ta é de responsabilida-
de de um profissional
legalmente habilitado,
a quem caberá a sub-
missão do documento
no sistema do Idaf.

A receita agronô-
mica é um documento
obrigatório para a aqui-
sição de agrotóxicos.
Nela constam infor-
mações, como doses
corretas, modalidade
de aplicação, precau-
ções de uso, obrigatori-
edade da utilização de
equipamento de prote-
ção individual (EPI),
dentre outras orienta-
ções essenciais para
que o produto seja uti-
lizado com segurança
para a saúde do aplica-
dor, proteção do meio
ambiente e em confor-
midade com as boas
práticas agrícolas.

Receita agronômica

O Instituto de Defe-
sa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito San-
to (Idaf) realizou, nes-
ta quarta-feira (20),
videoconferência com
r e p r e s e n t a n t e s d a
Associação Nacional
dos Distribuidores de
Insumos Agrícolas e
Veterinários (Andav) e
da Associação Brasile-

ira dos Defensivos Ge-
néricos (Aenda). O
objetivo foi alinhar
informações sobre o
sistema eletrônico de
controle de receita
agronômica, o e-Idaf,
que será implementa-
do em junho, em aten-
dimento ao Decreto
E s t a d u a l n º 4 4 4 2 -
R/2019.

Com o e-Idaf, os
profissionais terão um

prazo de 72 horas para
proceder o envio das
receitas emitidas. Des-
sa forma, o Idaf terá
um efetivo controle do
que é prescrito e utili-
zado no Estado, o que
otimiza o trabalho de
fiscalização, além de
oportunizar um banco
de dados estatísticos.

De acordo com o
gerente de Defesa Sani-
tária e Inspeção Vege-
tal do Idaf, Daniel
Abreu, o objetivo é am-
pliar o escopo do siste-
ma futuramente, con-
templando a submis-
são também das notas
fiscais, de modo que
haja um controle de
toda a comercializa-
ção realizada no âmbi-
to do Espírito Santo.

O subgerente de
Inspeção e Fiscaliza-
ção Vegetal do Idaf,

Márcio Gama, explica
que, atualmente, as
receitas são fiscaliza-
das periodicamente,
por amostragem, nas
lojas agropecuárias
que comercializam
agrotóxicos. “Ou seja,
os dados sobre a pres-
crição e uso desses pro-
dutos no Estado estão
dispersos, não haven-
do uma compilação ou
mesmo um banco de
dados que reúna infor-
mações de todos os
municípios. Os relató-
rios gerados pelo e-
Idaf poderão nortear
as estratégias de ação
do órgão nesse seg-
mento, por exemplo”,
disse.

Em 2019, foi feita

uma rodada de pales-
tras com revendedores
de todo o Estado com
o objetivo de explicar
sobre as mudanças e a
necessidade de atendi-
mento ao decreto.

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Procon

Com o e-Idaf, os profissionais terão um prazo de 72
horas para proceder o envio das receitas emitidas

Com o objetivo de reduzir o número de pessoas circulando
pelo órgão, o que contribui para a propagação da doença,
estão temporariamente suspensos o atendimento
presencial e as audiências de conciliação

Câmara aprova auxílio
de até R$ 160 milhões
para instituições de
convivência de idosos

Idaf

Aprovado pelo ple-
nário da Câmara o Pro-
jeto de Lei 1888/20,
que destina até R$ 160
milhões para o auxílio
de instituições de longa
permanência para ido-
sos no enfrentamento
do novo coronavírus. A
distribuição dos recur-
sos será definida pelo
Ministério da Mulher,
da Família e dos Direi-
tos Humanos. Será leva
do em conta o número
de idosos atendidos em
cada instituição. Rece-
berão as entidades sem
fins lucrativos inscritas
nos conselhos munici-
pais da pessoa idosa,
ou, na ausência deles,
em conselhos de âmbi-
to estadual ou federal
ou nos de assistência
social."O dinheiro ser-
virá preferencialmente
para prevenção e con-
trole da Covid-19; para
a compra de insumos,
equipamentos e medi-
camentos; e para ade-
quação de espaços físi-
cos. O texto agora se-
gue para o Senado",
disse o Deputado Fede-
ral Da Vitória.

Assessoria
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The Gamba's fará live solidária em
prol da APAE de São Gabriel da Palha

“Toda arrecadação
vai ser doada para nos-
sa querida Apae de
São Gabriel, com obje-
tivo em compra de ca-
deiras de rodas para os
usuários e reformas
necessárias. Desde já
nossos agradecimen-
tos a todos os compo-
nentes da Banda The
Gamba’s”, expressou
Sandra Simonassi em
uma rede.

“Contamos com
vocês para aumentar
essa corrente! Não se
esqueça de se inscrever
no nosso canal e claro
não deixe de ativar o

sininho para receber
notificações das novi-
dades”, divulgou a ban-
da.

A Live será transmi-
tida a partir das 20 ho-

ras pelo canal da banda
no YouTube (The Gam-
bas Band), a qual pode
ser acessado pelo Link
[ h t t p : / / ( h t t p s : /
w w w . y o u t u b e .-
com/channel/UClub6
dzcI6OaE4CXgqOclR
g](https:/ /www.you-
t u b e . c o m / c h a n-
nel/UClub6dzcI6OaE
4CXgqOclRg ).

Com músicas que
vão do Pop-Rock,
Rock, Reggae, a clássi-
cos internacionais e
nacionais. A banda
The Gamba’s, realiza
no dia 30 de maio, uma
Live Solidária em prol
da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcio-
nais (Apae), de São Ga-
briel da Palha. A ação
foi confirmada pela
banda em uma rede.

2ª Live Solidária do Grupo
Modão Du Bom de São Gabriel
é remarcada para nova data

Em São Gabriel da
Palha, a 2ª Live Soli-
dária do Grupo Mo-
dão Du Bom, tem
uma nova data para
acontecer. A Live que
aconteceria na sexta-
feira (12) de junho,
agora será transmitida
no dia 13 de junho a
partir das 20 horas.

A t r a n s m i s s ã o
acontecerá pelo Face-
book (facebook.com/
grupomodaodubom).
Desta vez, a ação bus-
ca arrecadar produtos
de limpeza e higiene
pessoal para as famíli-
as que necessitam. A
apresentação vai con-
tar também, com par-
ticipação do locutor
Jackson Oliveira e DJ

Eduardo.
“Esperamos que a

2ª edição da live seja
um sucesso, assim co-
mo foi a primeira e
que a população nos
ajude novamente a
fazer essa ação tão bo-
nita. Fazei o bem não
olhai a quem”, disse
Jocimar Silvério, um
dos integrantes do gru-
po.

Atenção condutores: novas
lombadas são instaladas em
São Gabriel da Palha

O motorista que
transita pela Avenida
Antônio José Souza,
próximo ao bairro Apa-
recida e pontos da rodo-
via ES 137, próximo
ao Bar do Pieka em
São Gabriel da Palha,
deve redobrar sua aten-
ção. Isso porque equi-
pes de serviço estive-
ram trabalhando na
instalação de 4 novas
lombadas, que visam
garantir a segurança
da população e de con-
dutores de modo geral,
que passam pela cida-
de de São Gabriel.

“A colocação de
redutores de velocida-
des em pontos de gran-

de movimento, como
os trechos da ES 137 e
Avenida Antônio José
Souza, é algo que visa

a segurança da popula-
ção”, destacou a prefe-
ita Céia Ferreira.

Os locais onde acon-
tecem, já receberam a
sinalização prévia pa-
ra orientar os motoris-
tas sobre a localização
das lombadas.

Editora Hoje

Foto: divulgação

Fotos: divulgação
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Editora Hoje

Editora Hoje

Lombada na Rodovia ES 137

Lombada na Avenida Antônio José
Souza, próximo ao bairroAparecida
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Barreiras sanitárias para enfrentamento
do Covid-19 continuam em Pancas

Como medida de
combate, prevenção e
controle do Covid-19,
doença causada pelo
coronavírus, profissio-
nais de saúde de Pancas,
Superintendência, Defe-
sa Civil, com o apoio da
Polícia Militar, realizam
as medidas de barreiras
sanitárias no município.

As barreiras foram
instaladas em pontos
estratégicos, para refor-
çar a vigilância nas por-
tas de entrada da cidade,

como o trevo entre Pan-
cas e o distrito de Lagi-
nha.

“Diariamente profis-
sionais da saúde e da
prefeitura, com o apoio
da PM, estão realizando
a conscientização dos
condutores e passagei-
ros para que as medidas
de prevenção à Covid-
19 sejam tomadas por
todos. Esta ação visa
combater o avanço do
coronavírus em nosso
município e adjacênci-
as”, expressou a 3ª Cia
do 8ºBPM em uma re-

de.
No último final de

semana, os trabalhos
contaram com a partici-
pação do prefeito Dr.
Sidiclei, que esteve jun-
to as equipes, atuando
nas barreiras.

“Abordamos cerca
500 pessoas (sábado,
16), que receberam ori-
entações quanto ao uso
de máscaras, higieniza-
ção das mãos, distancia-
mento social e demais
medidas para enfrenta-
mento da pandemia da
Covid-19”, divulgou o

prefeito.
Na noite de de quar-

ta-feira (20), profissio-
nais da saúde também
realizaram os trabalhos
de barreira sanitária na
rodoviária do municí-
pio.

“Parabéns a todos os
profissionais que desde
o início das ações de
combate a Pandemia da
Covid-19 estão na linha
de frente lutando para
orientar e proteger a
vida dos panquenses”,
destacou o prefeito Sidi-
clei.

Covid-19: veja os cuidados para
descartar corretamente o lixo domiciliar

Toda a população pre-
cisa ajudar

Manter a limpeza
pública é essencial pa-
ra evitar a dissemina-
ção do coronavírus.
Mas para que isso ocor-
ra da melhor forma
possível, é importante
que a população esteja
em alerta sobre os cui-
dados que devem ser
tomados na hora de

descartar o seu lixo,
visando assim, prote-
ger os colaboradores
que atuam na limpeza
dos municípios e a po-
pulação de modo ge-
ral.

A maneira de des-
cartar o lixo doméstico

em tempo de pande-
mia do novo coronaví-

rus exige atenção redo-
brada. Por isso, preste

atenção nas orienta-
ções de como descartar

o seu lixo corretamen-
te.

Editora Hoje/Sesa

- Separar uma lixeira de uso exclusivo da pessoa infectada ou com suspeita de coronavírus no cô-
modo reservado para ela;

- Coloque os sacos para coleta de acordo com o dia e horário do recolhimento na sua rua.
- Higienizar pontos de contatos, como alças e tampas de lixeiras;

- Não separar o lixo reciclado do lixo comum;
- Usar dois sacos para acondicionar o lixo e não esquecer de fechá-los e lacrá-los bem;

Descarte quando há pessoas com sintomas ou diagnóstico de Covid-19:

- Uma pessoa não infectada deve retirar o saco do cesto pelo lado de fora e fechá-lo de forma que
não vaze nem ar nem líquidos, para que o vírus fique dentro do saco de lixo;

- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.
Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respira-
tórias.

Fique esperto

Fotos: Divulgação/Reprodução/Facebook

Editora Hoje

No último final de semana, os trabalhos contaram com a participação do
prefeito Dr. Sidiclei, que esteve junto as equipes, atuando nas barreiras
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Casagrande assina Ordem de Serviço
para conclusão das obras do Centro de
Formação Camponês em São Gabriel

Em sua fala, o Go-
vernador do Estado Re-
nato Casagrande ressal-
tou a importância de dar
sequência a obra que
havia sido iniciada ante-
riormente no ano de
2014.

O governador do
Estado, Renato Casa-
grande, realizou na tar-
de de ontem (21), a assi-
natura da Ordem de Ser-
viço para as obras do
Centro de Formação
Camponês, localizada
no Córrego Araras, em
São Gabriel da Palha. A
assinatura, aconteceu
por videoconferência e
contou com a participa-
ção de lideranças do se-
tor rural e políticas, co-
mo a prefeita Céia Fer-
reira, do deputado Josi-
as Da Vitória, Renzo
Vasconcelos e da depu-
tada Raquel Lessa.

"Para mim é uma
alegria poder estar junto

ao movimento dos agri-
cultores, dando essa or-
dem de serviço. Eu to-
mei a decisão em nosso
governo de não paralisar
obras que já estavam em
andamento, é um mo-
mento difícil para nós,
um momento diferente
pois nós estamos tendo
que reprogramar tudo
aquilo que nós pensáva-
mos em fazeR. Vamos
ter que observar, porque
vamos passar um ano de
2020 e 2021 com muitas
dificuldades. Mas esta-
mos fazendo um esforço
gigantesco para dar se-
quência a obras já conti-
nuadas. Essa, que é uma
obra muito importante
para o município e o esta-
do do Espírito Santo,
quando se fala em pro-
dução agrícola, então o
Centro de Formação
Camponês vem para dar
ânimo aos agricultores
sendo um lugar de diver-
são de formação e inte-

ração", falou o governa-
dor.

Para a Dra. Cristina
Engel, Secretária de
Estado da Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Edu-
cação Profissional, a
obra é uma importante
conquista para o muni-
cípio e toda a região.

"Essa obra foi inicia-
da em 2014 e paralisada
em 2016, essa paraliza-
ção foi um motivo de

grande tristeza, porque
para realizar a constru-
ção da obra, foi necessá-
rio demolir a sede ante-
rior, para construir a
outra no lugar. Com a
interrupção dos traba-
lhos, a comunidade aca-
bou ficando sem a sede
anterior e sem a sede
nova. Quando essa obra
for concluída, vai ser
uma grande satisfação, a
realização de um sonho.

Que esse, seja o início de
um grande momento
para a comunidade”,
disse Cristina Engel.

"A nossa palavra é de
gratidão, por que essa
obra é de suma impor-
tância para o município
de São Gabriel. Como
se trata de um Centro de
Formação visando mais
cursos voltados para a
agricultura, nosso muni-
cípio que é agrícola, que

tem a agricultura como
base da economia, en-
tão é de grande impor-
tância para São Gabriel.
Muito nos alegra esse
compromisso assumido
e tendo hoje (quinta-
feira, 21), a ordem de
serviço assinada para
dar sequência a obra
para os gabrielenses”,
relatou a prefeita muni-
cipal de São Gabriel,
Céia Ferreira.

A solenidade aconteceu por videoconferência. Na oportunidade
também foi realizado o Lançamento do Painel de Isolamento Social

Foto: Divulgação/Reprodução

Editora Hoje

O momento contou com a participação de lideranças do setor rural e políticas, como a prefeita
Céia Ferreira, do deputado Josias Da Vitória, Renzo Vasconcelos e da deputada Raquel Lessa
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Esportes

22 de maio de 2020

Hoje é o último dia para se inscrever no Enem

Tanto na versão im-
pressa quanto na digi-
tal, os participantes fa-
rão provas de lingua-
gens, códigos e suas
tecnologias; ciências
humanas e suas tecno-
logias; ciências da natu-
reza e suas tecnologias;
e matemática e suas
tecnologias, com 45
questões de múltipla
escolha em cada área
de conhecimento. A
redação será manuscri-
ta, em papel, nas duas
modalidades.

Provas

As informações a
respeito do Enem 2020
podem ser acompanha-
das no portal do Inep e
do Ministério da Edu-
cação, assim como nas
redes sociais oficiais
dos dois órgãos do Go-
verno Federal. Dúvidas
relativas ao processo de
inscrição podem ser
sanadas pelo Fale Co-
nosco, do Inep, por me-
io do autoatendimento
online ou do 0800

616161 (somente cha-
madas de telefone fi-
xo).

Informação

Nos próximos dias,
o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) vai fazer
uma consulta aos ins-
critos para definir no-
vas datas para o exame,
que estava previsto para
os dias 1 e 8 de novem-
bro (impresso) e 11 e 18
de novembro (digital).
Eles serão convidados a
responder uma enquete
na Página do Partici-

pante para que possam
manifestar sua opinião
em relação ao melhor
momento para realizar
as provas.

Nova data

Os inscritos que se
enquadram nos requisi-
tos apresentados nos
editais como beneficiá-
rios da gratuidade da
taxa de inscrição fica-
rão isentos sem a neces-
sidade de um pedido
formal. Para os demais,
a taxa de R$ 85 deve ser

paga até 28 de maio,
por meio de Guia de
R e c o l h i m e n t o d a
União (GRU), gerada
ao final da inscrição.

Isenção

O participante que
já concluiu a inscrição
tem a oportunidade de
fazer modificações em
alguns itens do sistema
do Enem, mas somente
até amanhã, antes do
prazo final de inscri-
ções.Os dados que cons-

tam na Receita Federal
(nome, nome da mãe e
data de nascimento)
devem ser os mesmos
declarados por quem
vai fazer o Enem. Quan-
do há divergência, o
sistema informa que o
participante precisa
fazer a correção no ór-
gão. A inscrição poderá
ser concluída apenas
após a atualização dos

dados na Receita.

Para evitar erros na
hora da inscrição, o
Inep recomenda a to-
dos os participantes
que o procedimento
seja feito com calma. O
aluno deve, por exem-
plo, verificar cuidado-
samente as informa-
ções declaradas. Algu-
mas delas não poderão
ser modificadas depois
da inscrição concluída.

Inscrições

Os candidatos não
farão a prova em casa.
A aplicação será em
laboratórios de infor-
mática em diversas fa-

culdades brasileiras.
Nessa opção, o candi-
dato receberá um car-
tão de confirmação da
inscrição no Enem com
o endereço da faculda-
de e o laboratório de
informática onde fará a
prova, sob supervisão
dos fiscais no Enem.

Para o Enem Digital
não há mais vagas. As
101,1 mil vagas ofereci-
das se esgotaram desde
a semana passada. A
prova é a versão infor-
matizada do Enem.
Em vez de cadernos de
provas e cartão de res-
postas em papel, os par-
ticipantes fazem as pro-
vas diretamente no
computador.

Enem Digital

Mesmo com o anún-
cio do adiamento do
Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
2020, as inscrições para
a prova não serão pror-
rogadas. O prazo termi-
na hoje (22), às 23h59.
Segundo o Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educaciona-
is Anís io Teixeira
(Inep), responsável pe-
lo exame, mais de 4, 3
milhões de estudantes
já estão inscritos para
participar desta edição.

Flamengo mantém atividades no CT; muros da Sede da Gávea são pichados

pichado
Muro da gávea é

Os muros da Sede
da Gávea, na Zona Sul
do Rio de Janeiro, fo-
ram pichados na ma-
drugada desta quinta-
feira. As mensagens
chamavam o presiden-

te Rodolfo Landim e o
vice de relações exter-
nas Luiz Eduardo Bap-
tista, o Bap, de "fascis-
tas". "Clube do povo" e
"somos democracia"
também outros dize-
res.

Uma das pichações
ainda fazia referência
ao massagista Jorgi-
nho, que foi vítima da
pandemia do coronaví-
rus. Seu falecimento
causou grande como-
ção entre os jogadores.
Além disso, o número
1.179 foi pichado, o
qual foi o número de
mortos por Covid-19
na terça, quando o pre-

sidente Rodolfo Lan-
dim e o Dr. Márcio Tan-

nure se encontraram
com o presidente Jair

Bolsonaro, em Brasí-
lia.

Este foi o terceiro
dia de atividades no
Ninho do Urubu. Após
o elenco ser submetido

à exames na segunda-
feira, os atletas foram
aos campos e trabalha-
ram com bola na terça
e na quarta-feira. A TV
Globo registrou ima-
gens de jogadores e
membros da comissão
técnica nos gramados
do CT do clube.

Após a Prefeitura
reforçar, em reunião
nesta quarta-feira, 20,
que os treinos não es-
tão autorizados no Rio
de Janeiro, o Flamengo
manteve a programa-
ção e os jogadores se
apresentaram nesta
quinta-feira no CT Ge-
orge Helal, o Ninho do
Urubu. O clube não
tem registrado as práti-
cas nas redes sociais e a
imprensa está vetada.

Apesar da desautorização da Prefeitura do Rio de Janeiro, jogadores do Flamengo vão ao CT

Foto: divulgação

Foto: divulgação

EBC Educação

Lance!

Após o elenco ser submetido à exames na segunda-feira, os atletas
foram aos campos e trabalharam com bola na terça e na quarta-feira

Mesmo com o anúncio do adiamento do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2020, as inscrições para a prova não serão prorrogadas
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