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Poços registra mais dois óbitos por
Covid e chega a 92 mortes de residentes

Ex-vereador Antônio Carlos
Pereira é intubado após

testar positivo para Covid

Município de Botelhos
suspende algumas

atividades comerciais por
causa da Covid

Caldense agenda primeiros
jogos-treino visando o
Campeonato Mineiro

Inep antecipa em meia
hora o acesso aos locais de

provas do Enem
Presidente afirma que
projetos importantes

precisam ser discutidos
pela Câmara em 2021
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NOTÍCIA

VERSÍCULO DO DIA
Que homem dentre vós, tendo cem
ovelhas, e perdendo uma delas, não
deixa no deserto as noventa e nove,
e vai após a perdida até que venha

a achá-la?

Lucas 15:4

Ex-vereador Antônio Carlos Pereira é intubado após testar
positivo para Covid
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Dia do Empresário Contábil

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

A m on tado ra  F ord
anunc iou  ho je  (11 )  que
fechará suas fábricas no
Brasil. Serão fechadas as
plantas de Camaçari (BA) e
Taubaté (SP). Será mantida
apenas por alguns meses a
produção de peças para
suprir o estoque de pós-
venda. A fábrica da Troller,
em Horizonte (CE), será
fechada no último trimestre
de 2021.

O mercado nacional será
abastecido com veículos
produzidos, principalmente,
na Argentina e no Uruguai,
países cujas operações da
emp resa  n ão  s erão
a fe tadas .  A mon tado ra
encerrará as vendas dos
modelos EcoSport, Ka e T4
assim que terminarem os
estoques.

A  em p res a  m an te rá
apen as  o  Cen t ro  de
De sen v olv imen to de
Produ to ,  na  Bah ia ;  o
Campo de Provas, em Tatuí
(SP); e sua sede regional
em São Paulo.

A justificativa é a crise
gerada pela pandemia que
atinge o mundo desde o
início de 2020. Segundo a
Ford, a pandemia da covid-
19 "amplia a persistente
c apac idade oc ios a  da
indústria e a redução das
v e ndas ,  resu ltando em
anos  de pe rdas
significativas".

“A Ford está presente há
m ais  de  um sé cu lo  na
América do Sul e no Brasil
e sabemos que essas são

Redação*

O ex-vereador de Poços
de Caldas, Antônio Carlos
Pereira, foi intubado esta
manhã (11), após o estado
de saúde dele se agravar,
por conta da Covid-19.

Ele havia testado
positivo para a doença na
semana passada. Em nota
publicada nas redes
sociais, ele chegou a
tranquilizar a população
afirmando não estar tendo
nenhum sintoma.

Ford encerra sua produção no Brasil

ações m u ito  d if íce is ,
mas necessárias, para a
criação de um negócio
saudável e sustentável”,
d is se  J im  Fa r ley,
presidente  e  CEO da
Ford.

A com pan h ia  não
in fo rmou qual será  o
número de funcionários
demitidos, disse apenas
que trabalhará "com os
s ind ic atos ,  noss os
funcionários e outros
pa rc e iros  pa ra
desenv olver  medidas
que ajudem a enfrentar
o difícil impacto desse
anúncio”.
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Presidente afirma que projetos importantes precisam
ser discutidos pela Câmara em 2021

Durante a sessão
solene de Instalação e
Posse da 19ª Legislatura,
o vereador  Marce lo
Heitor da Silva (PSC) foi
el ei to  presi dente da
Câmara para o b iên io
2021/2022.  Segundo o
par lamentar,  a
expectat iva é que o
Legis lat ivo de Poços
possa  debater  e votar
projetos importantes para
a cidade nos próximos
meses, entre eles o Plano
Diretor.

Marcelo Hei tor
ressalta que outros temas
também prec isam ser
abordados em 2021, tais
como P lano de
Mobi l i dade Urbana,
ater ro  san i t ár io  e
segurança públ ica.
“Temos mui to pro jetos
que devem ser discutidos
na Câmara, projetos de
in teresse comum.
Inclusive falei  em meu
discurso inicial, após a
eleição da Mesa Diretora,
sobre o Plano Di retor.
Uma matéria que envolve
toda a  nossa c idade.
Temos ainda out ras
questões ,  como a
segurança,  a saúde, a

educação e a geração de
empregos. Com relação
a este último, é preciso
t rabalhar  em con junto
com a SEDET para
incent ivo a novas
empresas .  São todos
temas relevantes que a
Câmara tem que
part ic ipar  não  só na
votação de projetos de
lei, mas participar com a
apresentação de
propostas ,  t razendo o
sentimento da população
para a Casa, a fim de que
tomemos sempre as
melhores  dec isões” ,
afirma.

Sobre a ele ição
para presidente da Casa,
o vereador destaca que a
responsabi l i dade na
condução dos trabalhos
é muito grande. “Fiquei
feliz e muito honrado por
ter sido eleito presidente
da Câmara. E é preciso
falar da responsabilidade
em assumir o cargo. Na
verdade,  essa
responsabi l i dade eu
quero compartilhar com a
Mesa e d ividi r  com os
nossos vereadores e
nossos assessores da
Câmara, competentes e

exper ientes,  para que
juntos possamos fazer
um bom trabalho, cada
um na sua função, em
prol da nossa cidade e
do c idadão poços-
ca ldense.  Isso me
mot i va bas tante a
trabalhar hoje, fazer o
nosso melhor, deixando
assim um bom legado
para os legisladores que
vi rão e para nossa
cidade”, enfatiza.

Marcelo acredita
que o pres idente  da
Câmara tem um papel
importante  de
representar o Legislativo
e,  para ele,  é preciso
va lor i zar  o papel  do
vereador.  “Lembrando
que o Poder Legislativo
é um poder
independente, mas que,
de fato,  precisamos
trabalhar em harmonia
para que pol í t i cas
públicas, propostas que
vão ao encont ro do
nosso cidadão,  sej am
implantadas. A Câmara
tem o papel de fiscalizar
o Execut ivo,  propor
projetos  de le i  e
representar a população
nas suas  angúst ias  e

Durante discurso de posse, presidente Rovilson
Ribeiro enaltece trabalho dos colaboradores

Durante o discurso de
posse, o presidente
reelei to da Caldense,
Rovilson Ribeiro, fez um
balanço da sua gestão
2019/2020 e comentou
sobre os aprendizados
quando esteve vice-
presidente na
administração de Antônio
Bento Gonçalves no biênio
2017/2018.

Rovilson falou sobre as
pr incipais melhorias
conquistadas para o clube
nos úl t imos anos,
comentou a respeito das
dificuldades impostas pela
pandemia e mostrou muito
otimismo para os próximos
dois anos, tanto no futebol,
quanto no espor te
especializado e na parte
social .  Também
agradeceu e enalteceu o
trabalho de todos os
colaboradores.

“Se a Caldense está
firme e forte com 95 anos

é por conta de pessoas
que vem ao longo dos
anos trabalhando e
lutando pelo clube. Não
canso de dizer sempre
que tenho a oportunidade
que a Caldense não foi
construída agora. Ela foi
construída com o trabalho
dos presidentes,
conselheiros, diretores e
funcionários que por aqui
passaram. Temos
funcionários aqui de
muitos anos, pessoas que
fazem parte do clube de
uma forma intensa. Por
isso temos que enaltecer
todos. Eu como
presidente, sou apenas
uma peça que tento
conciliar tudo isso, mas
dependo demais do
trabalho dessas pessoas.
Agradeço a todos e
espero que tenhamos
uma boa gestão e iremos
trabalhar mui to para
sempre elevar ainda mais

necessidades e quero
ressaltar a importância
das matér i as  que
tramitam na Casa. Uma
das ferramentas que
precisam ser exploradas
é despertar o interesse
da população na

o nome da Caldense” –
discursou o presidente.

Além de Rovi lson, a
di retor ia executiva é
composta pelos vices
Luis Fernando Soares e
Antônio Bento
Gonçalves. Bem como os
conselheiros f iscais
efetivos Flávio Togni Lima
e Si lva,  Alexandre
Sampaio e Sebastião
Carlos Rabel lo e seus
membros suplentes
Antônio Luiz Mosca, Ivan
Leite Ferrei ra e José
Cássio B. do Carmo.

Na solenidade foram
divulgados os nomes dos
assessores e diretores,
indicados pela diretoria

executiva,  que serão
responsáveis por cada um
dos departamentos do
clube. Dos mais de 30
cargos houve apenas cinco
novidades: Bruno Molina
(assessor de basquete),
Juraci Almeida (assessor de
futebol  society),  Otávio
Ribei ro (assessor da
presidência) ,  Már io
Henrique Garcia (assessor
de artes marciais) e José
Mendes (assessor da sauna
mascul ina). Os demais
foram mantidos em suas
funções.

“Desde de 2017 estamos
mantendo a diretoria. E tem
aquela velha máxima de
que time que está ganhando

não se mexe. Então
estamos dando
sequência ao trabalho e
mant ivemos a grande
maioria dos assessores e
di retores. Todos
real izaram um bom
trabalho, que nos ajuda
muito. A Caldense tem
muitos setores,  são
várias modal idades e
precisamos dessas
pessoas abnegadas, que
fazem um t rabalho
voluntário, assim como
nós da di retor ia
executiva, que trabalham
para promover melhorias
no nosso clube”  –
comentou o presidente
Rovilson Ribeiro.

discussão desses projetos,
trazendo as pessoas para
o debate dentro da Casa.
Peço sempre sabedoria de
Deus para que possamos
fazer  o melhor,  em
harmonia também dentro
da Câmara.  Cabe ao

presidente, ainda, esse
papel moderador, a f im
de que as propostas
se jam legí t imas,
pací f i cas e
democráticas”, conclui.
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Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta segunda, 11
de janeiro, são 3121 casos
posi t ivos em Poços:
destes, 2375 pacientes
são considerados
recuperados, 621 seguem
em isolamento domiciliar,
20 estão em Unidade de
Terapia Intensiva e 14 em
ala ou leito clínico. São 92
óbitos no município em
função da Covid-19, com a
confirmação de um óbito
que estava em
investigação da paciente
do sexo feminino de 88
anos que possuía
comorbidades e um novo
registro de uma paciente
de 70 anos que também
possuía comorbidades.

Dentre os 3121 casos

Poços registra mais dois
óbitos por Covid e chega a

92 mortes de residentes

12 DE JANEIRO DE 2021

Curtas
* Até ontem o novo

presidente da Câmara
Municipal, vereador Marcelo
Heitor, do PSC, não se
pronunciou a respeito da
informação que para ser
eleito presidente teve que
concordar com o comando
da casa amarela em demitir
os dois assessores jurídicos
que prestam serviços ao
Poder Legislativo. Como
quem cala consente, isso
indica que o vereador foi de
fato colocado em uma saia
justa e para sair dela espera
contar com o apoio dos seus
colegas da mesa diretora.

* Se as demissões se
concretizarem, este será o
primeiro embate entre os
poderes executivo e
legislativo neste início de
ano. Pode acontecer tudo
ou até mesmo não
acontecer nada com os dois
assessores sendo mantidos
em seus cargos. Assim
como pode ser que apenas
um deles saia por livre e
espontânea vontade para
apaziguar os ânimos e
manter o outro no emprego.

* O ex-prefeito de
Andradas, Rodrigo
Aparecido Lopes (DEM)
vem costurando sua
candidatura a deputado
federal em 2022 e deve ser
um dos bons nomes que vai
disputar vaga na Câmara
Federal, com chance de
vi tória. Terá o apoio da
prefei ta Margot Pioli
(Cidadania), que foi eleita
com seu apoio e
principalmente do senador
Rodrigo Pacheco, de quem
é muito amigo.

* Ainda sobre a compra de
um Drone pela Secretaria de
Defesa Social , para
monitorar e f iscal izar o
trânsito na cidade. Pelos
lados da Guarda Municipal
já se fala em criar um Grupo
Especializado em Vigilância
Aérea (GEVA) que além de
monitorar o trânsito ainda
trabalharia na vigilância dos
parques e jardins e dos
prédios públicos.

* Dezesseis meses se
passaram desde a queda de
uma das suas cabines (4/9/
2019), e o teleférico
continua desativado, sem
manutenção, à espera de
que apareça alguma
empresa interessada em
assumir o serviço por meio
de uma concessão onerosa

que está enroscada já
fazem mais de três anos.
Como o acidente foi
resultado de uma falha
humana, não exist ia
nenhum impedimento
para que o equipamento
turíst ico continuasse
operando normalmente.

 Em agosto do ano
2.000 foi inaugurado o
Monotrilho neste primeiro
trecho que compreende
desde a estação central
até o terminal rodoviário.
Um incidente sem
maiores consequências,
porque também foi
resultado de falha
humana, paralisou o seu
funcionamento no dia 14
de dezembro daquele
ano.Nos poucos meses
em que funcionou o
monotrilho fez grande
sucesso, principalmente
entre os turistas.

* Logo em seguida a
prefei tura trocou de
comando, assumindo o
controle do poder
executivo Paulo Tadeu.
Alguns meses depois,
um trabalho de
desassoreamento mal
feito pela prefeitura no
ribeirão, que acompanha
a Av. Mansur Frayha,
resultou na queda de
uma pilastra e duas vigas
do monotrilho. Um
incidente que seria de
fácil solução se o
governo municipal
tivesse demonstrado boa
vontade, reconhecendo o
erro e através da própria
c o n c e s s i o n á r i a
reconstruísse o trecho
danificado. Como não se
tratava de uma obra
inaugurada naquela
gestão, não houve
acordo e o Monotrilho
nunca mais funcionou.

* Estamos entrando na
terceira década do ano
2.000 e os dois
equipamentos que são
importantes para o
desenvolvimento do
nosso turismo continuam
d e s a t i v a d o s ,
enferrujando pela falta de
manutenção. O teleférico
aguarda o fechamento
de uma licitação para a
privatização dos pontos
de passeio, licitação esta
que até agora não atraiu
interessados, tanto que a
últ ima chamada do
certame foi declarada

deserta.
* Em 31 de janeiro de

2019, na primeira gestão do
prefeito Sérgio Azevedo, a
Prefei tura assumiu o
Monotrilho com a promessa
de colocar o equipamento
em funcionamento em
pouco tempo, através de
parceria que seria firmada
entre o município e uma
empresa alemã. Um ano
depois o Monotrilho continua
parado, aguardando algum
plano da administração para
que volte a funcionar.

* Pela previsão do chefe
do executivo, a licitação para
concessão dos pontos
turíst icos, junto com o
teleférico, deve sair ainda
neste primeiro trimestre,
período em que se espera,
apareça também alguma
idéia viável,  ou alguém
interessado em assumir o
também o Monotrilho,
reconstruindo o trecho
avariado.

* Vale ressaltar que tanto
o teleférico como o
monotrilho necessitam de
reparos que além de exigir
considerável investimento,
demanda um bom tempo
para que voltem a funcionar.
A previsão é que depois da
terceirização (se é que elas
vão acontecer), os reparos
demorem alguns meses.
Isso por se tratar de dois
projetos ultrapassados que
necessitam de novas peças
para reposição para
funcionar oferecendo boas
condições de segurança aos
usuários.

* O Globo publicou ontem
matéria interessante sobre o
espaço que os prefeitos
reeleitos estão oferecendo
aos seus vices. O motivo
estaria no fato de que não
podendo ser reeleitos, os
prefeitos preferem ter ao seu
lado parceiros de confiança
que possam não só assumir
seu lugar, como também
trabalhar para a eleição de
um membro do próprio
grupo político. Isso talvez
explique, pelo menos em
parte o fato de o prefeito
Sérgio Azevedo estar
andando de braço dado
todos os dias com o vice
Júlio de Freitas, coisa que
nunca fez com o seu
companheiro de chapa do
primeiro mandato.

positivos no município,
50,8% se referem a
pacientes do sexo
feminino. A faixa etária de
maior incidência é dos 30
aos 39 anos,  que
corresponde a 23,38%
dos casos.  A taxa de
ocupação de Unidade de
Terapia Intensiva, nesta
segunda, está em
43,86%. São 25 lei tos
ocupados, sendo 19 por
pacientes confirmados e
residentes em Poços, o
que corresponde a
33,33%. Cinco lei tos
ocupados por pacientes
residentes em outros
munic ípios, o que
corresponde a 8,77% da
ocupação. E 01 lei to
ocupado por paciente que
aguarda a confirmação de
diagnóstico. Das cinco
internações de pacientes

de outras cidades,
conforme descrito na taxa
de ocupação de UTI’s, os
pacientes são de Caldas
(2), Andradas, Ibitiúra de
Minas e Guaxupé.
Lembrando que estes
casos não são
computados nas
estatíst icas locais
referentes aos números
de casos positivos, mas já
estão incluídos na taxa de
ocupação de leitos de UTI,
divulgada diariamente no
Boletim Epidemiológico. O
Bolet im não contabil iza
novos óbitos de não
residente, totalizando 54
até o momento. O Boletim
também informa que já
foram real izados no
município,  somando as
redes pública e privada,
28.637 testes e exames.



Município de Botelhos suspende algumas atividades
comerciais por causa da Covid
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Caldense agenda primeiros jogos-treino visando o
Campeonato Mineiro

HOMEM É PRESO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM POÇOS
DE CALDAS

No dia 08 de janeiro de 2021, em Poços de Caldas/MG, a PM recebeu
denúncias, de que um homem no Bairro Dom Bosco estaria de posse de arma
de fogo em sua residência.

Por volta de 19 h, a Polícia Militar compareceu ao local e em contato com o
morador/autor, este alegou não possuir arma, e franqueou a entrada dos
militares na residência.

Durante as buscas,  foi encontrado no interior de um tubo de PVC que estava
na garagem, uma arma de fogo tipo RIFLE de calibre 22, o qual estava
acondicionado em uma bolsa de transporte.

Em continuidade nas buscas, localizaram no interior de uma caixa, a qual
estava numa prateleira na garagem, 14 (quatorze) munições calibre 22, 01
(um) cartucho calibre 32, 01 (um) cartucho calibre 36 e 01 (um) cartucho vazio
de calibre 32, além de uma latinha contendo 74 (setenta e quatro) espoletas e,
no interior do armário da sala, uma lata contendo 300 (trezentas) munições
calibre 22.

O homem relatou que não possuía documentos da arma, sendo preso em
flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia, sendo a arma e munições
apreendidas e também encaminhadas a Delegacia.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 29º BPM

A Caldense agendou
s eus  p r im e iros  j ogos -
t r e in o  v isa ndo  a
te m po rad a  2 021 .  P o r
en qua n to  s ão  t r ês
pa r t idas  c o n f i rm ada s .
Todas serão realizadas
fo ra  de  cas a ,  c on t ra
equipes paulistas e aos
sábados.

A Vete rana  encara o

12 DE JANEIRO DE 2021

São Bento em Sorocaba
no dia 16 de janeiro às
10h30  da  m anhã com
lo ca l  a inda  a  de f in i r,
enfrenta a Portuguesa no
Canindé em São Paulo
no dia 23 de janeiro às
15h30 e joga cont ra o
Atibaia no campo do Rio
Branco de Americana em
13 de fev ere iro  às  15

horas.
O clube ainda pretende

agendar pelo menos outras
duas  par t idas  an te s da
es t re ia  no  Cam peonato
Mineiro, marcada para o
d ia  28 de fev ere iro,  um
domingo, às 11 horas da
manhã no Ronaldão contra
o Tombense.

A p a r t i r  d e s t a
s e g u n d a - f e i r a  ( 11 ) ,
a t iv idades  es po r t iv as ,
r e l i g i o s a s  e  a l g u n s
s e t o r e s  c o m e r c i a i s
e s t ã o  s u s p e n s os ,  e m
Botelhos. Além d isso, a
p r e f e i t u r a  t a m b é m
d e t e r m in o u  n o v o s
h o r á r i o s  d e
f u n c i o n a m e n t o  d o
comércio. A decisão fo i
tomada pelo  Comitê de
Enfrentamento à Cov id,
a p ó s  s e r e m
confirmados 211 casos
da doença e seis óbitos,
na cidade.

Es tão  sus pensas  as
seguintes a tiv idades:

    P a s t e l a r i a s  e
s i m i l a r e s  d e
funcionamento em feira-
liv re;

    pesqueiros;
    bares;

    c l u b e s
recreativos;

    s a l õ e s  d e
c a b e l e i r e i r o  e
barbearia;

    m a n i c u r e  e
pedicure;

    c l í n i c a s  d e
estética e s imilares;

    escola de idiomas;
    autoescolas;
    e s t ú d io s  d e

pila tes;
    a c a d e m ia s  e

estúdios de at iv idades
fís icas;

    locais de ensino e
prá tica  de dança;

    igrejas  e templos
rel ig iosos;

    salões espíritas;
    casas de oração;
    campos de futebol

society;
    c h á c a r a s  e

ranchos  de aluguel
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Inep antecipa em meia hora o acesso aos locais de
provas do Enem

Num dia marcado pela
tensão internacional, o
dólar superou a barreira
de R$ 5,50 e fechou no
ma io r n ív e l em  do is
meses. A bolsa de valores
ca iu ,  in ter rompendo  a
sequência de recordes
reg is trada na  sem ana
passada.

O dó lar  com erc ia l
encerrou esta segunda-
feira vendido a R$ 5,504,
com  a lta  de  R$ 0,087
(+1,61%). A cotação está
no maior valor desde 5 de
novembro, quando tinha
fechado em R$ 5,54.

A divisa operou em alta
durante toda a sessão. No
início da tarde, o Banco
Centra l (BC) entrou no
mercado e le iloou US$
500  milhões  em
operações  de swap
cambial, que equivalem à
v enda de dó la res  no
mercado  fu tu ro .  A
intervenção conteve a alta
da  moeda nor te-
americana apenas por
alguns minutos. A cotação
continuou a ganhar tração

Dólar fecha acima de R$ 5,50 em dia de tensão
externa;  Bolsa cai 1,43%

Responsável por
organizar a realização do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), o Instituto
Nac iona l de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anís io  Te ixe ira  (Inep)
decidiu que, este ano, o
acesso aos locais de prova
será liberado mais cedo
que de costume. A medida
visa a evitar aglomerações
e a  consequente
d issem inação do novo
coronavírus.

Em uma nota divulgada
hoje  (11),  o  ins t i tuto
informou que os portões
dos locais de aplicação dos
testes serão abertos às
11h30 (horário de Brasília),
e fechados às 13 h - meia-
hora antes do início das
provas.

Mais de 5,783 milhões
de candida tos  se
inscreveram para participar
do exame. As provas estão
agendadas para 17 e 24 de
janeiro (versão impressa),
e  31 de janeiro e 7 de
fevereiro (versão digital).

As datas, no entanto,
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estão sendo questionadas
judicialmente por órgãos
públicos e entidades que
apontam o r isco de
candidatos e funcionários
contra írem a  cov id-19
dev ido à  reunião  de
pessoas  em locais
fechados.

Na sexta-feira (8), a
Defensoria Pública da
União (DPU) recorreu à
Jus t iça  Federa l para
tentar adiar a realização
do exame. No mesmo dia,
a  União  Nac ional dos
Estudantes  (UNE) e a
União Bras i le ira  dos
Estudantes Secundaristas
(Ubes) acionaram o
Ministério Público Federal
(MPF) com o  mesmo
propósito. Além disso, 50
ent idades c ien tí f icas
d iv u lgaram uma nota
conjunta em que apontam
a “necessidade urgente”
de que a realização das
provas do Enem sejam
adiadas “para outro
momento no qua l os
índices de transmissão e
a capacidade de resposta

dos  serv iços de saúde
estejam dentro de níveis
ace itáv e is ” . Entre  as
organizações signatárias
estão a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência
(SBPC);  a  Associação
Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco); a Associação de
Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação (Anped) e a
Associação Brasile ira de
Enfermagem (ABEn).

Em resposta às críticas, o
Min istério  da Educação
afirmou que  regras
especí f icas  fo ram
estabelecidas para reduzir
as aglomerações nos locais
de prova e, assim, garantir
a segurança dos candidatos
e funcionár ios  que
participarão do exame. Os
principais procedimentos de
segurança estão detalhados
em dois editais publicados
pelo Inep, o nº 54 e o nº 55
cuja  observ ânc ia é
obrigatória.

Enem
Realizado  anualmente

desde 1998, o Enem tem o
propós ito  de  av a lia r o
desempenho escolar dos
estudantes que concluem o
ensino médio, mas muitas
faculdades utilizam a nota
dos  part ic ipantes para
selecionar  seus novos
alunos.

O exame conta com uma
redação e 45 questões em
cada prova das quatro áreas
de conhec imento:
linguagens, códigos e suas
tecnolog ias ; c iênc ias
humanas e suas
tecnologias; c iênc ias da
natureza e suas tecnologias;
e  matemática e  suas
tecnologias. Ao todo, o Inep
con f irmou 5 .783.357
inscrições  para o Enem
2020.
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à tarde.
No mercado de ações,

a  bo lsa  de va lo res
d is tanc iou-se  do
otimismo dos últimos dias
e caiu, num movimento
global de correção de
preços .  O índ ice
Ibovespa, da B3, fechou
a segunda- fe ira  aos
123 .255 pontos ,  c om
recuo de 1,46%.

A sessão foi marcada
pela correção de preços
que se valorizaram muito
nos últimos dias, como
bo lsas ,  moedas de
pa íses  emergentes  e
petróleo. Os investidores
também acompanham o
avanço da pandemia de
covid-19 no planeta, com
recorde de morte diárias
nos Estados Unidos e em
div ersos  pa íses  da
Europa e a disseminação
de v ar iante s ma is
transmissíveis do novo
coronav írus. Na China
continental, o número de
cas os  d iá r ios  chegou
ontem (10) ao nível mais
alto em cinco meses.


