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Medidas tomadas pela Prefeitura 
deixaram comerciantes insatisfeitos

Chamadas

Na semana passada, 
a Prefeitura de São Lou-
renço, através do Conse-
lho Municipal de Trânsito 
(COMUTRAN), informou 
que, a partir do dia 25 
de novembro, haverá a 
implantação da primeira 
fase das mudanças do 
trânsito na parte central 
da cidade. 

O anúncio foi  fei to 
em reunião pública, que 
aconteceu na Câmara 
Municipal, no dia 06 de 
novembro, ministrada pelo 
Gerente de Trânsito e 
Transporte de São Lou-
renço, Carlos Otávio de 
Castro Brito e pelo Presi-
dente do Comutran, José 
Carlos Ribeiro Marques. 

Time de São Lourenço conquista 
a Copa Alterosa de Futsal 2018

 Final contra o time de Baependi foi acirrada, 
mas o time da casa levou  a melhor

Dentre as mudanças, 
está o horário de carga e 
descarga que será altera-
do, passando a ficar das 
19h às 09h. 

Entretanto, a nova no-
tícia gerou desconfor-
to e discussão entre os 
comerciantes e o Poder 
Executivo. 

Na última segunda-
feira, dia 12, aconteceu 
uma reunião na Câmara 
de São Lourenço, com 
a presença de vereado-
res, comerciantes locais 
e representantes do Poder 
Executivo e do Conselho 
Municipal de Trânsito (CO-
MUTRAN) para debater 
sobre a mudança. 

Mudanças no trânsito de São 
Lourenço gera discussão

Nova fase de consumo 
deve estimular expansão 

de cafeterias no Brasil
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Enem 2018 tem melhor 
aplicação desde 2009, avalia 

Inep
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No último domingo, dia 
11, aconteceu a grande 
final da Copa Alterosa de 
Futsal. 

Disputado pelo time 
Guiomoto Honda/Prefei-
tura São Lourenço contra 
o time da Prefeitura de 
Baependi, o  jogo acon-
teceu no ginásio Pedro 
Mello em São Louren-
ço e foi emocionante do 
começo até os últimos 
minutos.

As torcidas dos dois 
times compareceram e lo-
taram o ginásio, com muito 
entusiasmo e animação.

 O time de Bependi 
saiu na frente e abriu dois 
gols de vantagens. Ainda 
no primeiro tempo o time 
da casa fez um gol. No 
segundo tempo, São Lou-
renço empatou e virou 

o jogo com uma jogada 
ensaiada. No finalzinho 
do segundo tempo, mais 
um gol e empate. 

A final foi para a prorro-
gação com muita emoção. 
E São Lourenço levou a 
melhor ao marcar mais um 
gol e sagrou-se campeão 
com um placar de 4x3.

O time de Baependi 
também foi condecorado. 
Além de segundo lugar, 
levou o troféu de melhor 
campanha durante todo o 
torneio. 

A Copa Alterosa é re-
alizada pela TV Alterosa, 
como forma de incentivar 
o esporte. Vem se desta-
cando como um dos prin-
cipais torneios, com jogos 
realizados em diversas 
regiões do estado durante 
o ano. São Lourenço foi o campeão no tradicional torneio de futsal

Fotos: Prefeitura de S.L
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Reunião com comerciantes e Poder Executivo aconteceu na segunda-feira
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Nova fase de consumo 
deve estimular expansão 

de cafeterias no Brasil
O consumo fora de casa tende a avan-

çar, estimulando a expansão de redes de 
cafeterias e lojas especializadas em café

Na avaliação da consul-
toria, o país está prestes a 
entrar na terceira onda de 
consumo do café. Nessa 
fase, o consumo fica mais 
sofisticado e as cafeterias e 
lojas especializadas se for-
çam a desenvolver novas for-
mas de servir a bebida, para 
atrair clientela. Os processos 
automáticos de produção e 
preparação do café deixam 
de ser prioridade.

“As empresas passam a 
investir mais na preparação 
manual e em processos que 
exaltam as características 
de cada grão. A figura do 
barista ganha relevância e o 
consumidor passa a ser mais 
exigente com a qualidade do 
café consumido”, afirma An-
gélica Salado, analista sênior 
da Euromonitor International. 
Ela cita o Canadá, Holanda, 
França e Alemanha como 
países que já vivem essa 
onda.

De acordo com a analista, 
existem quatro ondas no mer-
cado consumidor de café. A 
primeira consiste no aumento 
do consumo da bebida, mas 
sem preocupações com a 
origem e qualidade do grão. 
A segunda — na qual o Brasil 
se encontra — é marcada 
pela especialização e pelo 
aumento do consumo fora do 
lar. A diferenciação de cafés 
por origem e torrefação, o 
consumo do café em cáp-
sulas em casa são algumas 
características dessa fase.

No  terceiro estágio, o 
consumo fica ainda mais es-
pecializado. As cápsulas, que 
são destaque da segunda 
onda, começam a dar sinais 
de maturação e a concor-
rência aumenta bastante em 
todos os formatos de café. Na 
quarta onda, o café passa a 
ser adotado em novas ocasi-
ões de consumo.

“As lojas e cafeterias con-
tinuam como uma parte fun-
damental do consumo, mas o 
café se expande para outros 
mercados, em novos forma-
tos e como ingrediente”, diz 
Angélica. Países atualmente 
nesta onda incluem Estados 
Unidos, China, Japão, entre 
outros.

Na avaliação da analista, 
os brasileiros apresentam 

mais preocupação em ter 
experiências de compra e 
de consumo diferenciadas, 
o que estimula o desenvol-
vimento de produtos para 
consumo no lar pelas redes 
de cafeterias. “As redes de 
cafeterias começam a entrar 
no varejo com suas marcas 
próprias, oferecendo a opor-
tunidade de tentar reproduzir, 
em casa, a experiência da 
loja. Vemos como exemplos o 
Suplicy, Octavio, Santo Grão, 
entre outros. São marcas que 
conseguiram ampliar o leque 
de opções do café tradicional 
em diferentes formatos e com 
‘blends’ [misturas] variados”, 
afirma a analista.

De acordo com a Euromo-
nitor, o consumo dentro e fora 
do lar seguem tendência de 
crescimento em volume no 
Brasil. Em 2018, o consumo 
fora do lar deve registrar uma 
alta de 4% em volume. No va-
rejo, o crescimento esperado 
é de 4%. O volume consu-
mido no varejo é o dobro do 
registrado fora do lar.

Para 2018, a Euromonitor 
projeta um crescimento de 
3,3% em volume total de 
vendas, chegando a 1,13 
milhão de toneladas. “Apesar 
dos cenários político e eco-
nômico ainda serem muito 
desaf iadores, o mercado 
segue crescendo no mesmo 
ritmo que os anos anteriores 
e acima da média mundial”, 
afirma Angélica.

Até 2022, estima a con-
sultoria, o consumo no país 
deve alcançar 1,3 milhão de 
toneladas, uma alta de 15% 
em relação a 2018. O con-
sumo de café em grão terá 
avanço de 19,2%, para 241,6 
mil toneladas. Na versão em 
cápsula, o crescimento pre-
visto é de  34,8%, para 14,5 
mil toneladas. O consumo de 
cafés instantâneos deve subir 
6,8%,  para 29,1 mil tonela-
das. Já para o produto torra-
do e moído a expectativa é 
de expansão de 14,1%, para 
1,02 milhão de toneladas.

O estudo foi divulgado 
nesta quarta-feira durante 
a Semana Internacional do 
Café, realizada em Belo Ho-
rizonte (MG).

Fonte: Valor Econômico/
Notícias Agrícolas

Campanha Papai Noel dos 
Correios completa 29 anos
Campanha Papai Noel dos Correios 
2018 começou oficialmente dia 6 de 

novembro
Uma das campanhas de 

Natal mais aguardadas do ano, 
Papai Noel dos Correios, será 
lançada oficialmente nesta terça-
feira (6), em Brasília. A cerimônia 
será conduzida pelo presidente 
da empresa, Carlos Roberto 
Fortner, e será realizada na área 
externa do edifício-sede.

Este ano, assim como na 
última edição, a campanha traz 
a possibilidade de adoção de 
cartinhas pela internet em algu-
mas cidades. Em Belém, Cuiabá, 
Goiânia, Porto Alegre, Recife, 
Salvador e São Paulo (capital), 
quem quiser adotar online pode-
rá acessar o blog da campanha 
e apadrinhar o pedido de uma 
criança. Nesse caso, a entrega 
do presente pelo padrinho deve 
ser feita no ponto de entrega 
indicado.

Ao longo dos 29 anos da 
campanha, milhões de crianças 
tiveram seu pedido atendido. 
Somente nos últimos três anos, 
foram recebidas mais de 2,6 
milhões de cartas destinadas ao 
Papai Noel dos Correios. Além 
de estimular as crianças a escre-
verem cartas, a campanha disse-
mina valores natalinos, como a 
solidariedade. Em uma corrente 
do bem, empresa, empregados 
e voluntários da sociedade se 
juntam para, dentro do possível, 
atender aos pedidos de presen-
tes daqueles que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social.

Além das cartas das crianças 
da sociedade que escrevem 
diretamente ao Papai Noel, par-
ticipam da campanha estudantes 
das escolas da rede pública (até 

o 5º ano do ensino fundamental) 
e de instituições parceiras, como 
creches, abrigos, orfanatos e 
núcleos socioeducativos. Desde 
2010, os Correios estabeleceram 
essas parcerias a fim de trabalhar 
ações como o desenvolvimento 
da habilidade da redação de 
carta, o endereçamento correto 
e o uso do CEP.

Funcionamento da cam-
panha

A adoção pelos padrinhos 
é feita da mesma maneira em 
todo o Brasil: as cartas envia-
das pelas crianças são lidas e 
selecionadas. Em seguida, são 
disponibilizadas na casa do Pa-
pai Noel ou em outras unidades 
da empresa. Os Correios não 
distribuem cartas para adoção di-
retamente à população, em suas 
residências. As cartas do Papai 
Noel dos Correios ficam disponí-
veis apenas nos locais indicados 
no blog da campanha.

Os presentes são recebidos 
nos pontos de entrega divulga-
dos pelos Correios para que, 
posteriormente, os Correios 
realizem a distribuição. Não é 
permitida a entrega direta do 
presente e, para assegurar a 
observância desse critério, o 
endereço da criança não é divul-
gado ou informado ao padrinho.

As datas, locais e horários 
da campanha podem variar 
em cada Estado. Todas as in-
formações sobre o Papai Noel 
dos Correios 2018 poderão ser 
obtidas no blog, no endereço 
http://blog.correios.com.br/pa-
painoeldoscorreios.

Fonte: O Debate

Febre amarela: risco se 
aproxima e Ministério 

alerta para a vacinação
O período de maior transmissão da febre 

amarela é de dezembro a março
A população que mora em 

áreas recomendadas para a vaci-
na da febre amarela deve buscar 
a vacinação antes do início do 
verão, período de maior risco de 
transmissão da doença. O alerta 
do Ministério da Saúde se dá por-
que áreas recém-afetadas e com 
grande contingente populacional, 
como as regiões metropolitanas 
do Rio de Janeiro, Minas Gerias 
e São Paulo, ainda possuem um 
quantitativo elevado de pessoas 
não vacinadas, ou seja, que estão 
sob risco de adoecer. A doença tem 
alta letalidade, em torno de 40%, o 
que torna a situação mais grave.

Desde o surto registrado em 
dezembro de 2017, a vacinação 
para febre amarela foi ampliada 
para 4.469 municípios. Isso se 
deu, a partir da inclusão de 940 
cidades localizadas principalmente 
nas proximidades das capitais e 
áreas metropolitanas das regiões 
Sudeste e Sul do Brasil, onde hou-
ve evidência da circulação viral. A 
cobertura vacinal deve ser de, no 
mínimo, 95% da população.

“Precisamos garantir que, prin-
cipalmente nos municípios do Rio 
de Janeiro e de São Paulo, onde 
aconteceram muitos casos nos 
dois últimos anos, haja uma vaci-
nação preventiva antecipando ao 
período de verão, quando tradicio-
nalmente há uma maior circulação 
do vírus”, explica Carla Domingues, 
coordenadora do Programa Nacio-
nal de Imunizações.

A vacina contra febre amarela 
é ofertada no Calendário Nacional 
de Vacinação e distribuída mensal-
mente aos estados. Neste ano já 
foram enviados, para todo o país, 
30 milhões de doses da vacina 
de febre amarela. Apesar dessa 
disponibilidade, há uma baixa 
procura da população pela vaci-
nação. As pessoas devem tomar 
a dose pelo menos 10 dias antes 
do deslocamento para as áreas 
recomendadas.

“A necessidade dessa vacina-
ção preventiva é fundamental na 
febre amarela porque se a maio-
ria da população dessas áreas 
recomendadas estiver vacinada, 
quando houver o pico da doença 
em dezembro, a necessidade será 
apenas de um bloqueio vacinal e 
não veremos correria e enormes 
filas em busca da vacina”, afirma 
Carla Domingues.

O público-alvo para vacinação 
são pessoas a partir de nove 
meses de idade, que não te-
nham comprovação de vacinação. 
“Convocamos a todos da faixa 
etária das áreas recomendadas a 
buscarem as salas de vacinação. 
Não adianta vacinar um grupo e 
outro não, já que a febre ama-
rela é uma doença transmitida 
por um mosquito infectado e ele 

pode picar qualquer pessoa. Não 
devemos esperar pelo apareci-
mento da doença”, enfatiza Carla 
Domingues.

Desde abril de 2017, o Brasil 
adota o esquema de dose única 
da vacina, conforme recomenda-
ção da Organização Mundial de 
Saúde, respaldada em estudos 
que asseguram que uma dose 
é suficiente para a proteção por 
toda a vida. 

Segundo o novo boletim epi-
demiológico, de 1º de julho a 8 
de novembro deste ano, foram 
notificados 271 casos humanos 
suspeitos de febre amarela, dos 
quais 150 foram descartados, 120 
permanecem em investigação e 
1 foi confirmado. Também neste 
período, foram notificadas 1.079 
epizootias em primatas não hu-
manos. O novo período de moni-
toramento é de 1º de julho de 2018 
a 30 de junho de 2019. Os dados 
evidenciam a manutenção da cir-
culação viral no período de baixa 
ocorrência (junho a setembro), 
quando as baixas temperaturas e 
pluviosidade geralmente implicam 
em condições menos favoráveis à 
transmissão.

O boletim ainda traz a confir-
mação do primeiro óbito por febre 
amarela no segundo semestre 
deste ano. O caso foi registrado 
em São Paulo, com local prová-
vel de infecção no município de 
Caraguatatuba, onde casos em 
macacos (epizootias) haviam 
sido detectados meses antes da 
ocorrência do caso. Neste novo 
período de monitoramento tam-
bém foram registradas epizootias 
em macacos nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais e Mato Grosso, onde ações de 
vigilância estão em curso.

Diante disso, o Ministério da 
Saúde alerta a rede de serviços 
de saúde de vigilância epidemio-
lógica e ambiental para antecipar 
a resposta e prevenir a ocorrência 
da doença em humanos. Entre as 
orientações para a intensificação 
da vigilância, estão: avaliar as co-
berturas vacinais nos municípios 
da Área com recomendação de 
Vacina (ACRV) e vacinar pessoas 
a partir de 9 meses de idade antes 
do período sazonal da doença; 
orientar viajantes com destino à 
ACRV sobre a importância da 
vacinação preventiva (pelo menos 
10 dias antes da viagem), sobretu-
do aqueles que pretendem realizar 
atividades em áreas silvestres ou 
rurais; sensibilizar instituições e 
profissionais dos setores de saúde 
e extra saúde (meio ambiente, 
agricultura/pecuária, entre outros) 
sobre a importância da notifica-
ção e investigação da morte em 
macacos.

Fonte: Agência Saúde
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São Lourenço

Mudanças no trânsito 
de São Lourenço gera 

discussão

Na semana passada, a Pre-
feitura de São Lourenço, através 
do Conselho Municipal de Trân-
sito (COMUTRAN), informou 
que, a partir do dia 25 de no-
vembro, haverá a implantação 
da primeira fase das mudanças 
do trânsito na parte central da 
cidade. 

O anúncio foi feito em reu-
nião pública, que aconteceu na 
Câmara Municipal, no dia 06 de 
novembro, ministrada pelo Ge-
rente de Trânsito e Transporte de 
São Lourenço, Carlos Otávio de 
Castro Brito e pelo Presidente do 
Comutran, José Carlos Ribeiro 
Marques. 

Dentre as mudanças, está o 
horário de carga e descarga que 
será alterado, passando a ficar 
das 19h às 09h. 

Entretanto, a nova notícia 
gerou desconforto e discussão 
entre os comerciantes e o Poder 
Executivo. 

Na última segunda-feira, 
dia 12, aconteceu uma reunião 
na Câmara de São Lourenço, 
com a presença de vereadores, 
comerciantes locais e represen-
tantes do Poder Executivo e do 
Conselho Municipal de Trânsito 
(COMUTRAN) para debater 
sobre a mudança. 

Segundo os comerciantes, 
o assunto tem que ser mais dis-
cutido com a classe, já que afeta 
diretamente o comércio.

Para o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), 
Wagner Júnior,  a medida não 
é viável, já que funcionários 
teriam que ser escalados es-
pecificamente para receber os 
caminhões antes ou após o 
expediente.

 “Esse horário de carga e 
descarga no comércio é inviável. 

Medidas tomadas pela Prefeitura 
deixaram comerciantes insatisfeitos

Queremos que essa mudança 
seja suspensa até que ela seja 
bem resolvida. Não pode ser 
uma mudança imposta sem que 
as reais necessidades da classe 
sejam levadas em consideração. 
Tem caminhoneiro que entra na 
cidade somente para descarre-
gar mercadorias no comércio. Se 
for implantado esse novo horário 
correremos o risco das empre-
sas de transportes não fazerem 
mais entrega aqui”, ressalta o 
presidente. 

A Prefeitura divulgou que 
foi feito um estudo na cidade 
pela empresa Locale Trânsito e 
Transport, que apontou diversas 
melhorias que serão implanta-
das a partir deste mês, e terão 
continuidade em 2019.

Informou, ainda, que a alte-
ração começará a valer no dia 
25 e os comerciantes terão um 
mês para adaptação. Os empre-
sários solicitaram a anulação da 
medida, pelo menos até o fim 

do ano, período em que as lojas 
ficam mais movimentadas e é 
necessário repor o estoque com 
frequência. 

Segundo o gerente de trân-
sito, Carlos Otávio, a SL Trans 
está à disposição para quaisquer 
esclarecimentos e opiniões. 
Informou que o que foi discutido 
na reunião e sugestões serão 
encaminhadas para a Prefeita e 
Secretários para análise. 

A Câmara Municipal vai pro-
mover uma audiência pública 
na próxima quarta-feira, dia 21, 
para debater a questão junto aos 
moradores de São Lourenço.  O 
horário ainda será definido. 

Outras alterações também 
serão feitas, como as mudanças 
nos sentidos de duas ruas impor-
tantes do centro. A Rua Coronel 
Ferraz agora vai descer e Rua 
Wenceslau agora vai subir, so-
mente no trecho compreendido 
entre a Avenida D. Pedro II e a 
Rua Coronel José Justino.

Segundo os comerciantes, o assunto precisa ser mais discutido 

Pedro do Cordel participou da feira e entregou certificados para os alunos

Feira foi realizada com os produtos que os alunos confeccionaram

Projeto Jovem 
Empreendedor em  

São Lourenço
ExpoLaser aconteceu no sábado e terá parte da 
renda revertida para Instituições assistenciais

O Colégio Laser Solar dos 
Lagos em parceria com o Se-
brae realizou, no sábado, dia 
10, a ExpoLaser, Aprendendo a 
Empreender- Feira de Empreen-
dedorismo na Escola.

Durante o ano, os alunos 
dedicaram-se a confeccionar 
“produtos” baseados no Projeto 
anual da escola, que neste ano 
foi “Mulher Ventre do Mundo”, 
em que mulheres que se desta-
caram na humanidade inspira-
ram os trabalhos das crianças. 

Teve bonecos de meia, fanto-
ches, vasos com mudas, bolsas, 
quadros, cordéis, bonecas de 
pano, óleos essenciais, brinque-
dos com materiais reciclados, 
doces entre outros. 

Esses trabalhos foram ex-
postos e vendidos e a renda 
se reverteu metade para Insti-
tuições assistenciais e a outra 
metade para os jovens empre-
endedores que produziram os 
produtos.

A Feira contou com a pre-
sença de pais e de toda comu-
nidade. Um fato interessante 
e muito animador foi a Banca 
Pegue e Pague, formando o 
conceito de integridade, em que 
durante toda a feira uma barraca 
de frutas ficou à disposição de 
quem quisesse pegar uma fruta 
e depositar o dinheiro na caixi-
nha, sem o controle de ninguém.  
Ao final da feira, a coordenação 
verificou o resultado e todas as 
frutas vendidas foram devida-
mente pagas, indicando 100% 
de integridade.

A feira ainda contou com o 
lançamento de diversos livros de 
cordel, produzidos pelos alunos 
do quarto ano da escola. 

E para abrilhantar ainda mais 
o momento, “Pedro do Cordel” 
esteve presente para fazer parte 
da festa e entregar certificados 
de cordelistas para os alunos.  

Nascido em Bauru, interior 
do estado de São Paulo, Pedro 
é neto de russos, mas desde pe-
queno manifestou seu interesse 
pela cultura nordestina.

Hoje, aos 12 anos, já é consi-
derado um “pesquisador mirim” 
do cangaço por renomados 
historiadores e apreciadores da 
cultura e literatura nordestina. 
Pedro do Cordel e do Baião, 
como é conhecido, ministra pa-
lestras e workshops de contação 
de histórias e literatura de cordel 
para alunos e professores, em 
diversas cidades brasileiras com 
o projeto Brincando de Cordel. 

Pedro já esteve na escola 
em outras ocasiões.  Em 2017 

trouxe a palestra “Brincando de 
cordel” para os alunos, numa 
parceria com o professor João 
Junior, que estava começando a 
introduzir o universo da literatura 
de cordel em suas aulas. 

“Passando-se um ano, pode-
mos ver agora os frutos dessa 
parceria do projeto “Brincando 
de cordel”. Os alunos estiveram 
expondo, vendendo e apresen-
tando os cordéis que eles mes-
mos produziram durante o ano, 
não só nas aulas de música, 
mas também nas aulas das de-
mais matérias com o apoio das 
professoras regentes Tavane e 
Sarah. Um evento como esse, 
com tamanho resultado é de ex-
tremo valor para todos nós. Este 
lançamento dos livros de cordel 
foi a conclusão e vitória de um 
projeto literário bem sucedido”, 
ressalta João Júnior.

Pedro comemorou a parce-

ria com a escola e o trabalho 
realizado com os alunos, e 
espera voltar em breve a São 
Lourenço.  “Conheci o João há 
quase três anos. Ele mostrava 
meus cordéis para os alunos, 
eu enviava desafios para eles. 
Quando eu visitei pela primeira 
vez o Colégio, todos já me co-
nheciam. Voltei agora e fizemos 
a finalização do “Brincando de 
cordel” com a entrega de certifi-
cados, declamação e entrega dos 
cordéis que os alunos fizeram.  
Estou muito feliz. Espero que não 
termine por aqui.  Muitas vezes 
as pessoas tem preconceito por 
não conhecerem a riqueza dessa 
cultura. Meu sonho é que a tradi-
ção do cordel fosse levada para 
todas as escolas, para todas as 
crianças, para todo o Brasil. Agra-
deço muito ao João e ao Colégio 
Laser pelo olhar que tiveram com 
a cultura do Cordel”.

Banca Pegue e Pague foi um sucesso! 

Fotos: Colégio Laser
Foto: Márcio Muniz
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RECEITA

Ingredientes

300 gramas de ma-
carrão talharim 

2 unidades de abo-
brinha 

2 colheres (sopa) de 
manteiga 

1 cebola média pica-
da 

1 envelope de caldo 
de legumes em pó 
1 pote de iogurte 

natural 
2 colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 

picada 
1 colher (sopa) de 
cebolinha-verde 

picada 
2 colheres (sopa) 

de queijo parmesão 
ralado 

sal a gosto 
pimenta-do-reino a 

gosto
temperos a gosto

Talharim com abobrinha

Modo de Preparo 

Cozinhe o talharim al 
dente e reserve.

Rale as abobrinhas 
na parte grossa do 
ralador. Em uma 
panela, aqueça a 
manteiga, doure a 

cebola, junte o caldo 
de legumes, o iogurte, 
a abobrinha, o sal e a 

pimenta-do-reino.
Misture levemente e 
deixe no fogo brando 

(160 ºC) durante 3 
minutos ou até aque-

cer bem.
Desligue o fogo e 

acrescente o talharim.
Salpique a salsinha, 
a cebolinha, o queijo 
parmesão e sirva em 

seguida.
Dica: se preferir, 

substitua o iogurte por 
creme de leite.

Um Só

Sinto que a vida presente na natureza
É também presente em mim

Sinto que sua revolta contra os homens
Manifesta-se em meu pensamento

Pois o vôo do pássaro carrega meu sonho
E as águas do rio expurgam minha dor.

Na mata densa encontro refúgio
Eu e, tão somente, seu esplendor.

Lá, a paz brota da terra
Ecoa entre as árvores.

Sim, no topo daquela serra
Esqueço da vida e seus dissabores.  

Cruzadinha

Enem 2018 tem melhor aplicação 
desde 2009, avalia Inep

Quase quatro milhões de pessoas de todo o Brasil 
realizaram as provas neste domingo (11)

Apenas 29,2% dos 
mais de 5,5 milhões de 
estudantes inscritos no 
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2018 
não compareceram ao 
segundo dia de provas, o 
menor índice desde 2016. 
Os dados foram divulga-
dos neste domingo (11), 
em entrevista coletiva, 
pela presidente do Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
Maria Inês Fini, e pelo 
ministro da Educação, 
Rossieli Soares. As pro-
vas deste domingo foram 
reservadas às questões 
de Matemática e Ciências 
da Natureza.

O baixo número de au-
sentes confirma a tendên-
cia vista no primeiro dia 
de aplicação do exame, 
no domingo passado (4), 
quando somente 24,9% 
dos inscritos faltaram, 
o menor percentual dos 
últimos nove anos. Dife-
rentemente da ausência, 

a abstenção é computada 
apenas quando o can-
didato não comparece a 
nenhum dos dois dias do 
exame. O número final de 
abstenções será divulga-
do somente após a confe-
rência das atas de todos 
os locais de prova.

De acordo com o Inep, 
pela primeira vez des-
de 2009, ano em que o 
exame assumiu o atual 
formato, uma das provas 
do Enem não precisará 
ser reaplicada por conta 
de problemas logísticos 
e de aplicação, uma vez 
que não foram registradas 
ocorrências que tenham 
impedido a conclusão 
dos exames realizados 
neste domingo. Apenas 
as provas da semana 
passada deverão ser re-
feitas por estudantes de 
dois municípios, por conta 
de problemas de ener-
gia elétrica (ver detalhes 
abaixo).

“Nós estamos muito 
felizes com a realização 

do Enem deste ano, que é 
um grande sucesso para 
todos nós. Acho que esse 
é um sentimento de toda 
a equipe e das milhares 
de pessoas que estão 
pelo Brasil”, ressaltou o 
ministro Rossieli Soares.

Hoje, o Inep divulgará 
os gabaritos e Cadernos 
de Questões no Site do 
Enem e no Aplicativo do 
Enem. Os resultados es-
tão programados para 18 
de janeiro de 2019.

Novidade
Este ano, o Enem es-

treou um processo sis-
tematizado pelo qual os 
participantes afetados 
por problemas logísticos 
poderão registrar uma 
ocorrência, no sentido 
de pleitear a reaplicação 
do exame. As análises 
serão feitas pelo Inep e 
os candidatos interessa-
dos terão até 19 deste 
mês para fazer a solici-
tação, pela Página do 
Participante. A ferramenta 
virtual estará disponível a 

partir da meia-noite desta 
segunda-feira, 12. O Inep 
divulgará os resultados 
dos pedidos por e-mail 
ou mensagem de celular 
(SMS).

“O objetivo deste novo 
processo é que possamos 
entender se houve algu-
ma ocorrência de logísti-
ca, que será confrontada 
com as atas recolhidas 
pelos aplicadores e ana-
lisada para que, caso seja 
comprovado o problema, o 
estudante tenha uma nova 
oportunidade de fazer as 
provas, explicou a presi-
dente do Inep, Maria Inês 
Fini. “É mais uma forma de 
comunicação de todos os 
envolvidos na elaboração 
e aplicação do Enem com 
a sociedade, para enten-
der o que aconteceu de 
forma transparente.”

Eliminações
Em todo o Brasil, 66 

pessoas foram elimina-
das neste segundo dia do 
Enem – 64 delas por des-
cumprimento de regras 

gerais do edital, como 
ausentar-se antes do ho-
rário permitido, utilizar 
materiais impressos, não 
atender as orientações 
dos fiscais, entre outros 
motivos. Um estudante 
foi eliminado na revista do 
detector de metal; outro, 
por se recusar a coletar os 
dados biométricos. Além 
disso, foram registradas 
88 ocorrências por emer-
gências médicas.

Reaplicação
Por conta de proble-

mas relacionados à falta 
de energia no domingo 
passado, 993 estudantes 
de Franca (SP) e 759 de 
Porto Nacional (TO) terão 
direito à reaplicação das 
provas de Linguagens, 
Redação e Ciências Hu-
manas nos dias 11 e 12 de 
dezembro, mesmas datas 
em que será aplicado o 
Enem para Pessoas Priva-
das de Liberdade (PPL).

Fonte: Governo do 
Brasil, com informa-

ções do Inep


