
Cidades

Primeiro dia de
inscrição no Enem

D e hoje até sexta-feira
(15), crianças de seis
meses a cinco anos de

idade, pessoas com deficiência,
gestantes e puérperas (mulhe-
res que tiveram bebê a menos
de 45 dias) devem ser imuniza-
das durante a terceira fase da
Campanha Nacional de Vacina-
ção contra Gripe. No Recife, a
previsão é aplicar 180 mil do-
ses. Cento e trinta postos esta-
rão abertos na capital, das 8h
às 17h, para atender esse públi-
co.

Somente na quarta-feira (13)
haverá o esquema de drive
thru, com um ponto de atendi-
mento no Shoppin RioMar, no
Pina, Zona Sul do Recife. E será
restrito a pessoas com deficiên-
cia. A estratégia permite que a
vacina seja dada sem que a pes-
soas precise sair do veículo. Já
os acamados receberão a dose
em casa.

A vacina não protege contra
o novo coronavírus, mas previ-

ne contra outros os três tipos
de vírus Influenza: Influenza A
H1N1, Influenza B e Influenza
A H3N2.

Por conta dos sintomas pare-
cidos, a imunização torna-se
ainda mais importante durante
a pandemia. O fato de o pacien-
te ter tomado a vacina pode au-
xiliar os profissionais da saúde
na exclusão do diagnóstico de
covid, além de minimizar o im-
pacto sobre os serviços de saú-
de, evitando que mais pessoas
fiquem doentes.

O secretário de Saúde do Re-
cife, Jailson Correia, sugere que
o público-alvo da campanha
abra uma exceção no isolamen-
to social apenas para se vaci-
nar. “Ao longo da campanha,
adotamos várias medidas para
que a população pudesse se va-
cinar com menos risco de se in-
fectar com o novo coronavírus.
Tomamos o cuidado de tirar
das unidades que têm sala de
vacina o atendimento aos pa-

cientes com suspeita de co-
vid-19, então os grupos priori-
tários podem ir se vacinar tran-
quilamente”, explica.

Para agilizar a vacinação, o

Programa de Imunização do Re-
cife recomenda que os usuários
levem um documento de identi-
ficação, a carteira de vacinação
e o cartão SUS (se tiverem esses

dois últimos). Parte do público-
alvo precisa apresentar tam-
bém documentos que provem a
necessidade da imunização. As
mães no pós-parto (até 45 dias)
devem levar documentação
que comprove a realização do
parto nos últimos 45 dias, co-
mo, por exemplo, a certidão de
nascimento da criança.

PROFESSORES
Na próxima semana começa

a vacinação de adultos de 55 a
59 anos e os professores das es-
colas públicas e privadas. Es-
sas pessoas devem se imunizar
entre 18 de maio e 5 de junho.
Também nesse período pode-
rão se vacinar idosos e profis-
sionais de saúde que perderam
a primeira fase da campanha,
que aconteceu de 23 de março
a 15 de abril.

Os postos vão receber ainda
outros grupos que deixaram de
tomar a vacina na segunda eta-

pa (16 de abril a 8 de maio):
membros das forças de segu-
rança e salvamento; pessoas
com doenças crônicas ou condi-
ções clínicas especiais; indíge-
nas, caminhoneiros, motoristas
e cobradores de transporte cole-
tivo, além de trabalhadores por-
tuários.

Trablhadores de saúde de-
vem levar comprovantes labo-
rais, como crachás ou carteira
de trabalho. As pessoas com
doenças crônicas não-transmis-
síveis e outras condições clíni-
cas especiais precisam apresen-
tar prescrição médica especifi-
cando o motivo da indicação
da vacina. Os portuários, cami-
nhoneiros, motoristas e cobra-
dores de transporte coletivo de-
vem apresentar documento
comprobatório, como carteira
de trabalho, contracheque com
documento de identidade, car-
teira de sócio dos sindicatos de
transportes ou carteira de habi-
litação (categorias C ou E).
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A s inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino
Médio (Enem) começam

às 10h de hoje e seguem até 22
de maio, exclusivamente online.
A principal novidade deste ano
é a aplicação da avaliação no for-
mato digital. As provas no mode-
lo tradicional serão nos dias 1º e
8 de novembro, enquanto os tes-
tes digitais acontecerão duas se-
manas depois, em 22 e 29 de no-
vembro. Vale lembrar que o estu-
dante tem que indicar, ao se ins-
crever, o tipo de exame que dese-
ja participar. Uma vez concluída
a inscrição, não poderá modifi-
car a opção.

Não há limite de participantes
no modelo tradicional. Já o
Enem digital será restrito a
101.100 candidatos, com preen-
chimento das vagas por ordem
de inscrição. Como é um piloto,
o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), órgão do Ministé-
rio da Educação (MEC) responsá-
vel pelo exame, definiu uma
quantidade máxima por Estado.
Portanto, se o desejo é pelo no-
vo formato, a recomendação é
se inscrever logo nos primeiros
dias. Para Pernambuco serão 3
mil vagas, sendo 2 mil no Recife,
500 em Caruaru, no Agreste; e
500 em Petrolina, no Sertão.

A nota do Enem é usada para
preencher vagas em mais de 120
instituições públicas de ensino
superior do Brasil, por meio do
Sistema de Seleção Unificada (Si-
su), coordenado pelo Ministério
da Educação. Em Pernambuco,
todas as quatro universidades
públicas participam: UFPE, UFR-
PE, UPE e Univasf. Também os
dois institutos federais, IFPE e
IF do Sertão. A média no exame
é requisito também para obter fi-
nanciamento estudantil (Fies) e
conseguir bolsas em faculdades
privadas (Prouni).

DIFERENÇAS
Em ambos os formatos, a es-

trutura de logística e tempo de
duração serão os mesmos, as-
sim como as provas: quatro tes-
tes objetivos (ciências humanas,
ciências da natureza, matemáti-
ca e linguagens), com 45 ques-
tões cada, e uma redação. No
Enem digital não haverá provas
em casa ou realizadas em com-

putador pessoal. O Inep vai indi-
car os locais de aplicação e for-
necerá os equipamentos eletrôni-
cos. Somente a redação não será
feita pelo computador. O texto
deverá ser redigido no modelo
tradicional, com prova impressa
em papel.

A modalidade digital é exclu-
siva para alunos que estão no úl-
timo ano do ensino médio ou
que já concluíram a educação
básica. E não haverá disponibili-
dade de recursos acessíveis. Can-
didatos treineiros (os que fazem
apenas para testar seus conheci-
mentos, sem tentar depois o
acesso ao ensino superior) só po-
derão se inscrever no Enem tra-
dicional, assim como estudan-
tes com necessidades especiais.

GRATUIDADE
A taxa de inscrição, no valor

de R$ 85, pode ser paga até 28
de maio. O Inep lembra que can-
didatos que receberam gratuida-
de devem se inscrever no exa-
me. A isenção do pagamento
não garante inscrição automáti-
ca. Aqueles estudantes que se
enquadram nos critérios de gra-
tuidade terão o direito assegura-
do, mesmo que não tenham fei-
to o pedido no período estipula-
do pelo instituto, em abril.

Ao se inscrever, o candidato
deve indicar a prova de língua
estrangeira que pretende fazer,
se inglês ou espanhol. É preciso
ainda assinalar o município de
realização do exame. Em Per-
nambuco, o Enem tradicional
acontecerá em 79 cidades e no
arquipélago de Fernando de No-
ronha. Para esclarecer dúvidas
dos vestibulandos, o Inep infor-
ma que estará disponível o tele-
fone 0800.616161 e pelo canal de
autoatendimento do site.

Outra novidade do Enem, nos
dois modelos, é a exigência de
anexar uma foto do estudante
no momento da inscrição. Até o
ano passado era opcional, mas a
partir de agora é obrigatório. Se-
gundo os editais, a fotografia de-
ve ser “foto atual, nítida, indivi-
dual, colorida, com fundo bran-
co que enquadre desde a cabeça
até os ombros, de rosto inteiro,
sem o uso de óculos escuros e ar-
tigos de chapelaria como boné,
chapéu, viseira, gorro ou simila-
res”.

HOJE AMANHÃ

EXAME NACIONAL Nota do Enem é utilizada para preencher vagas em mais de 120 instituições públicas de ensino superior do Brasil
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Tábua de Marés

PREVENÇÃO Aplicação será feita em mais de 130 postos de saúde

CONTRA A GRIPE
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EDUCAÇÃO Pela primeira vez candidatos poderão escolher entre provas impressas ou digitais. Testes serão em novembro. Taxa custa R$ 85

Vacinação para crianças e gestantes

JC4 Jornal do Commercio Recife, 11 de maio de 2020 segunda-feira


