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Temperatura 
Máxima

31⁰C
Temperatura 
Mínima

24⁰C
Nublado com 
chuva



DIVULGAÇÃO 

EM ALTA
O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemora resul-
tados obtidos pelo BNB no primeiro semestre deste ano. 
Apesar da pandemia, só de FNE, segundo o seu presidente, 
Romildo Rolim (foto), o banco aplicou R$ 12,5 bilhões e R$ 6 
bilhões na área do microcrédito.

Cheia
atual

Minguante
12/7

Nova
20/7

Crescente
27/7
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TÁBUA DAS MARÉS
HOJE

  MARÉ BAIXA
0h57min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
7h21min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
13h25min / 0,5 metro

  MARÉ ALTA
19h49min / 2,4 metros

AMANHÃ
  MARÉ BAIXA
1h40min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
8h05min / 2,6 metros

  MARÉ BAIXA
14h08min / 0,7 metro

  MARÉ ALTA
20h33min / 2,4 metros

LUA

TEMPO EM FORTALEZA

FONTES: OBSERVATÓRIO NACIONAL E FUNCEME

Prova do Enem 
será aplicada em 
janeiro de 2021
| ENSINO SUPERIOR |

Em coletiva virtual realiza-
da ontem, 8, o Ministério da 
Educação (MEC) afi rmou que a 
prova escrita do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), 
adiada devido ao novo corona-
vírus, será aplicada nos dias 17 e 
24 de janeiro de 2021. 

Segundo pasta, a reaplica-
ção da prova ocorre nos dias 
24 e 25 de fevereiro e o resul-
tado será divulgado a partir 
do dia 29 de março. A de-
cisão, de acordo com MEC, 
foi tomada após conversa 
com representantes das ins-
tituições públicas e privadas.

Na ocasião, Antônio Paulo 
Vogel, secretário executivo do 
Ministério, ainda levantou a 
hipótese de ser realizado três 
Sisu no próximo ano, garan-
tindo que levaria em consi-
deração as necessidades das 
entidades de ensino, mediante 
o contexto de pandemia que o 
País enfrenta.

Em relação a escolha pelo 
mês de janeiro, Alexandre 
Lopes, presidente do Inep, 
afirmou que ela foi basea-
da na enquete respondida 
por candidatos. No entanto, 
a maioria dos votos foram 
para que o exame ocorres-
se em maio. Vogue afirmou 
que a aplicação do exame em 

data posterior a agendada 
traria prejuízos.

Mesmo ocorrendo apenas 
em 2021, o Enem vai contar 
com procedimentos de segu-
rança como distanciamento, 
uso de máscara e utilização de 
álcool em gel. Para garantir 
que os alunos realizem a pro-
va obedecendo o afastamento 
físico, o MEC deve ampliar o 
número de salas destinadas a 
realização do exame.

Os estudantes que opta-
ram pela versão digital do 
processo vão realizar a prova 
no dia 31 de janeiro e no dia 7 
de fevereiro de 2019. Ao falar 
desse formato de aplicação, 
que será utilizado pela pri-
meira vez, Antônio Paulo re-
velou que até 2026 o exame 
deve assumir o formato por 
completo, considerando ver-
são como “vantajosa”.

Na ocasião, também foi 
anunciado o Enem Seriado, 
processo que funciona por meio 
da aplicação da prova do Siste-
ma de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), que ocorre uma 
vez por ano e apenas para es-
tudantes do ensino médio. A 
partir de 2019, a nota da Saeb 
passará a valer para que o alu-
no concorra a uma vaga em ní-
vel de ensino superior.

ELIOMARDELIMA@OPOVO.COM.BR |  BLOGDOELIOMAR.COM.BR

Hoje, às 16h, tem live sobre o tema “Caminhos para a Retomada do 

Crescimento no Ceará”. Com Ricardo Coimbra, presidente do Corecon, e 

Nazareno Albuquerque (@Unipace). /// O Plano de Retomada da Atividade 

Econômica do Ceará é destaque na Revista Conjuntura da FGV. Em artigo de 

Flávio Ataliba, coordenador da ação. /// Alô, jornalistas! O Sindjorce vacinará 

dia 15, das 9h às 16h, em sua sede, contra o H1N1. /// Só lembrando: “Alguém 

sabe quanto o Estado já pagou de recompensa por informações repassadas 
para a Segurança Pública?”

VETOS 

do presidente 
Jair Bolsonaro 

ao programa que 
garante fornecimento 

de água potável, 
higiene e leitos 
hospitalares a 

indígenas. 

SSPDS 

que, com sua Área de 
Inteligência, passou a 
mostrar serviço. Nas 

últimas semanas, vem 
prendendo líderes de 
facções criminosas.

PROCON: ATENDIMENTO PRESENCIAL AGORA EM JULHO

U
ma ferramenta para agendar atendimento presencial 
está sendo preparada pelo Procon de Fortaleza. O ob-
jetivo é possibilitar atender aos consumidores nas uni-
dades do órgão no Centro, bem como nas regionais IV, 
V e VI, a partir do dia 15 de julho Segundo a diretora do 
Procon, Cláudia Santos, todas as normas de seguran-

ça sanitária serão tomadas, a fi m de evitar a disseminação do novo 

coronavírus e resguardar a saúde de servidores e consumidores. Ela 
ressalta que serão adotadas medidas como a aferição de tempera-
tura na entrada, o uso obrigatório de máscara e a disponibilização 
de álcool 70%. “Tivemos o cuidado de disponibilizar segurança aos 
consumidores que serão atendidos”, explica Cláudia, reforçando que 
a ação ampliará mais ainda o serviço do Procon, por sinal um dos 
órgãos mais bem avaliados da gestão municipal.

DUCHA FRIA
Depois de terceirizar manutenção 
e outros serviços, eis que a Cagece 
lançou um app de autoleitura para 
usar a clientela como  mão de obra 
gratuita. Com isso, vai aumentar o 
desemprego sem oferecer alguma 
contrapartida. Arriégua! 

SOBRE VLT
Sobre superlotação em VLTs, 
a Companhia Cearense de 
Transportes  Metropolitanos 
diz monitorar diariamente o 
volume de pessoas transpor-
tadas nas linhas do sistema 
metroviário e que ampliará, 
ainda nesta semana, os horá-
rios especiais de operação. 

SOBRE VLT 
Diz ainda que hoje o índice médio 
de ocupação dos trens está abaixo 
de 1 passageiro por metro quadra-
do e que “não tem medido esfor-
ços para promover uma conduta 
segura entre os passageiros, evi-
tando aglomeração e garantindo o 
distanciamento.

CHEFES DE TROPA 
Capitão Wagner, pré-candidato 
do Pros a prefeito de Fortaleza, já 
definiu dois nomes estratégicos de 
sua futura campanha: o senador 
Eduardo Girão (Pode) será o coor-
denador-geral; e Euler Barbosa, 
ex-camilista, coordenador do Pla-
no de Governo.

MDB NA CAPITAL
O Núcleo Jovem do MDB do Cea-
rá divulgou manifesto pró-can-
didatura a prefeito em Fortaleza. 
Segundo o presidente do núcleo, 
Felipe Ribeiro, a juventude “en-
grossa” as fileiras dos que não 
aceitam o Radicalismo da esquer-
da e nem o extremismo da direita.

PERIGO NA VIA
Leitores apelam à Prefeitura. Man-
de podar as árvores da ciclofaixa 
ao longo das avenidas Crisanto 
Moreira da Rocha, Edson Queiroz, 
Rogaciano Leite, Comendador Es-
tácio Brígido e Oliveira Paiva, Os 
galhos baixos forçam ciclistas a 
irem para a pista de rolamento. 


anos comemora a Coordena-
doria Integrada de Operações 
Aéreas (Ciopaer). A unidade cea-
rense possui a frota mais mo-
derna do País e é uma das maio-
res do Brasil.

PELA VIDA
Cerca de 100 cruzes vão ser 
fincadas hoje, a partir das 7 
horas, nas areia do Aterrinho 
da Praia de Iracema. A articu-
lação é da Intersindical, com 
entidades populares, com ob-
jetivo de protestar contra a in-
diferença do Governo Federal 
no quesito Covid-19.

TRANSVÍRUS 
O transporte intermunicipal e 
complementar voltará a ope-
rar mesmo a partir de ama-
nhã. Confirma o Comitê pela 
Retomada da Atividade Eco-
nômica. O organismo garante: 
respeitando os protocolos sa-
nitários e com fiscalização que 
promete ser rígida.

SOBE

DESCE

HORIZONTAIS_


