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Estudantes que tiveram
sintomas de Covid-19 já
podem pedir reaplicação do Enem
| EDuCAção | As provas serão reaplicadas dias 23 e 24 de fevereiro. O sistema fica aberto até 29 próximo
Candidatos que não puderam participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
por estarem com sintomas de
Covid-19 ou de outra doença
infectocontagiosa e aqueles que
não conseguiram fazer as provas por problemas logísticos já
podem, pedir para participar
da reaplicação do Enem na Página do Participante. O sistema
ficará aberto até o dia 29.

As provas do Enem impresso foram aplicadas nos dias 17
e 24 de janeiro. Nas semanas
que antecederam cada uma das
aplicações, os candidatos puderam enviar exames e laudos
médicos ao Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Aqueles que ainda não o fizeram poderão, agora, acessar
o sistema online. As provas da

reaplicação serão nos dias 23 e
24 de fevereiro.
Além da Covid-19, podem
solicitar a reaplicação participantes com coqueluche,
difteria, doença invasiva por
Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras
meningites, varíola, Influenza
humana A e B, poliomielite por
poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela.
Segundo o Inep, para a análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir,
obrigatoriamente, no momento
da solicitação, documento legível que comprove a doença.
Também poderão pedir a
reaplicação estudantes que tenham sido prejudicados por
problemas logísticos. De acordo com o edital do Enem, são
considerados problemas logísticos, por exemplo, desastres
naturais que prejudiquem a
aplicação do exame devido ao
comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica, falha no dispositivo
eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor
de tela ou erro de execução de
procedimento de aplicação que
incorra em comprovado prejuízo ao participante.
No primeiro dia de aplicação, participantes foram impedidos de fazer o exame por
causa da lotação dos locais
de prova. Devido à pandemia
do novo coronavírus, as salas
deveriam ter até metade da
lotação máxima. Em alguns
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ESTUDANTES terão que acessar o sistema
para pedir reaplicação

locais, não foi possível acomodar os inscritos. De acordo
com o Inep, esses casos foram
relatados em pelo menos 11 locais de prova em Florianópolis
(SC), Curitiba (PR), Londrina
(PR), Pelotas (RS), Caxias do
Sul (RS) e Canoas (RS).
Também terão direito à reaplicação os 160.548 estudantes
que fariam a prova no estado
do Amazonas, 2.863 em Rolim
de Moura (RO) e 969 em Espigão D'Oeste (RO).
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou o cronograma
e procedimentos para a adesão

das instituições públicas de
educação superior ao primeiro processo seletivo de 2021 do
Sistema de Seleção Unificada
(Sisu). O prazo de adesão é de 8
a 12 de fevereiro e ela deve ser
feita exclusivamente por meio
do site Sisu Gestão. O edital,
publicado na última sexta-feira
(22) no Diário Oficial da União,
diz ainda que para a seleção dos
candidatos às vagas disponibilizadas serão exigidos, exclusivamente, os resultados obtidos
pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
de 2020. (Agências)

Avenida Dom Luís tem
velocidade máxima reduzida
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A avenida Dom Luís terá velocidade reduzida de 60 km/h
para 50 km/h. A sinalização
será concluída na próxima
quinta-feira, 28. Será uma semana após a morte da médica
cardiologista Lúcia de Sousa
Belém, de 61 anos, que foi atropelada ao tentar atravessar a
faixa de pedestre no cruzamento da Dom Luís na esquina com
a rua Coronel Jucá. Ela foi atingida por uma Range Rover Evoque. A mudança já vinha em estudo e foi antecipada em função
do número de atropelamentos e
colisões no local.
Segundo dados da Autarquia Municipal de Trânsito e
Cidadania de Fortaleza (AMC),
houve 482 acidentes na Dom
Luís de 2015 a 2019. Em 150
deles houve feridos, além de
três mortes. Foram ainda 20
atropelamentos.
Haverá seis meses de ação
educativa para que os motoristas se adequem à mudança,
antes de se começar a multar.
Segundo números da AMC,
circulam pela Dom Luís 44 mil
veículos por dia.

AvENiDA dom luís terá redução de
velocidade em toda extensão

No dia 13 de janeiro, a avenida José Leon e a rua Vereador
Pedro Paulo, na Cidade dos Funcionários, tiveram velocidade
máxima reduzida de 60 km/h
para 50 km/h. As duas avenidas
formam binário no bairro Cidade dos Funcionários.
A redução de velocidade em
vias de Fortaleza começou em
fevereiro de 2018, na avenida
Presidente Castelo Branco, a
avenida Leste-Oeste. Segundo
a AMC, após a redução do limite
de velocidade, houve redução

de 40,6% no número de atropelamentos e de 20,2% na quantidade de acidentes com vítima.
Houve ainda redução de 23,9%
dos acidentes envolvendo ciclistas. As mortes em acidentes
caíram 34,2%.
Também houve redução de
velocidade para 50 km/h nas
avenidas Osório de Paiva, Padre
Ibiapina, Augusto dos Anjos,
Francisco Sá, Duque de Caxias,
Cel. Carvalho Gomes de Matos,
Alberto Magno, Jorge Dumar,
Damasceno Girão e Frei Cirilo.

