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CIDADES

Segunda-feira, 11 de novembro de 2019 ●

EDUCAÇÃO // Avaliações de matemática e ciências da natureza fazem estudantes

PROVA DE EMOÇÕES
MATEUS PARREIRAS E LARISSA RICCI

Osportõesdoslocaisdeprovado
Enem foram abertos pontualmente
ao meio dia de ontem. O encerramento deste segundo dia de testes
émeiahoraantesdoquenasemana
passada:oexameterminaàs18h30.
Ontem, as avaliações foram de matemática e ciências da natureza,
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áreas do conhecimento consideradasoponto fraco de muita gente.A
correria de quem poderia perder
umaprovaaguardadaportodoano
foi ainda mais dramática com a
contagem regressiva de porteiros
parafecharosportões,mascontou
comaajudadepoliciaismilitaresfechandoatrânsitoparaapassagem
de alunos que vinham de ônibus.

CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA INGRESSO NA
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
EXTRATO
O Município de Contagem e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa,
no uso de suas competências, tornam público o resultado da Prova
Dissertativa. A integra dos resultados serão divulgados nos endereços
eletrônicos www.contagem.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
A/C: RICARDO SCARPELLI DE LACERDA – CTPS: 51371 – 8 - PR
CONVOCAMOS PARA COMPARECIMENTO, NO PRAZO DE 2 DIAS ÚTEIS, A
CONTAR DO RECEBIMENTO DESTE, AO SUPERMERCADOS BH, LOCALIZADO
NA RUA GUAJAJARAS, Nº 1.540 – BARRO PRETO – BELO HORIZONTE/MG.
APRESENTAR CARTEIRA DE TRABALHO, COM FINALIDADE DE
REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO PERANTE A EMPRESA. O NÃO
COMPARECIMENTO PODERÁ CONFIGURAR ABANDONO DE EMPREGO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 482,i,DA CLT
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Último aluno a entrar no Izabela Hendrix foi aplaudido pela torcida

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG

VIAÇÃO CIPÓ/REPRODUÇÃO

correr para não perder a hora. Drama foi na hora da contagem regressiva de porteiros

Osúltimosminutosparaaentrada de estudantes que prestaram
provanaúltimaetapadoExameNacional do Ensino Médio (Enem),ontem,foi repleta de emoções para os
candidatos que compareceram ao
exameeminstituiçõesdacapitalmineira.Essatensãoserestringiumais
ao psicológico dos estudantes do
que no trânsito, uma vez que, de
acordocomaEmpresadeTransporte e Trânsito de Belo Horizonte
(BHTrans), não foram registrados
engarrafamentos significativos ou
ocorrênciasdegrandevultorelacionadas ao transcorrer das provas.
Os portões do Colégio Pitágoras
da Avenida Presidente Antônio
Carlos,no Bairro São Francisco,na
Pampulha, se abriram pontualmente às 12h, já com um acúmulo
de estudantes que dava voltas ao
quarteirão.Contudo,em menos de
10 minutos essa fileira se desfez
com a entrada organizada dos alunos. Enquanto isso, pessoas contratadas por cursos e por faculdades de olho em estudantes tentavam fisgar a atenção de quem pro-

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019
Objeto:
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Edital: Poderá ser lido ou obtido no site
https://www.ifnmg.edu.br/montesclaros. Também poderá ser solicitado pelo telefone (38) 2103-4106 ou pelo e-mail:
ccc.montesclaros@ifnmg.edu.br. Local e prazo para entrega dos documentos e projetos de venda: até 30/11/2019 as 16h30
no Setor de Protocolo do Campus, no endereço: Rua Dois, n° 300, Village do Lago I, Montes Claros/MG - CEP 39.404-058.
Data e hora da sessão pública de seleção dos projetos: 02/12/2019 às 09h00 (Horário de Brasília - DF) no mesmo
endereço acima.
Maria Thereza Santos Rocha
Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar - CECAF

cura uma instituição de ensino superior para cursar em 2020.
REVISÃO Outraspessoasdegrupos
deapoioajudavamarevisaradocumentaçãoeomaterial exigido para
garantir que os candidatos a vagas
estivessem com todos os requisitos para a realização dos exames.
Ambulantes também aproveitaram para comercializar água,refrigerantes e petiscos, mas foram os
primeiros a ampliar a ansiedade
dos estudantes naquela escola ao
repetirem o refrão: "fecha, fecha,
fecha",sereferindoaosportõesque
deveriamsercerradosirremediavelmente às 13h,em todo Brasil.
E a proximidade desse horário
contou também com a contagem
regressivadosporteirosquecontrolavam o acesso da escola.Desde as
12h55 a contagem prosseguiu, de
minutoemminuto,obrigandovárias
pessoas a apertar o passo e alguns
a disparar em carreiras desesperadas para conseguir chegar a tempo
para a realização da prova. No Izabela Hendrix, na Região Centro-Sul
de BH, alguns candidatos apressaram o passo para não perder o horário.Oportãofechoupontualmenteàs13h.Oúltimocandidatoentrou
com aplausos e torcida com o portão prestes a fechar. Uma jovem
chegou 1 minuto após o fechamento dos portões e não conseguiu entrar, mas quis conversar com a reportagemelogoentrouemumcarro que a aguardava.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os
gabaritos do Enem serão divulgados na quarta-feira.

2 colheres de alho
1 colher de tempero de caldo em pó
1 colher de pimenta
2 colheres de açafrão
1pimentão vermelho picado
100g de azeitonas pretas
6 ovos cozidos
1 pimentão amarelo picado
Cebolinha picada a gosto
Coentro a gosto
2 cebolas médias picadas
200g de bacalhau desfiado
2kgdebacalhauempostasdessalgados
1 pacote de lentilha
1 brócolis com folhas picado
1kg de arroz refogado e cozido

MODO DE PREPARO

Tempere o bacalhau com sal, pimenta e alho. Grelhe o bacalhau sem a
pele no azeite. Ferva a lentilha, tire a
água e depois acrescente o caldo do
bacalhau. Para o molho, coloque
azeite, açafrão, alho, o bacalhau desfiado, pimentões, cebola, metade do
coentro e da cebolinha, azeitona e a
lentilha – tempere a gosto. Em uma
chapa, coloque azeite e depois de
aquecido, um pouco de açafrão e o
arroz. Misture bem. Acrescente o molho, misture mais. Junte os brócolis para decorar, o bacalhau e está pronto.
MARIANA
No domingo, na TV Alterosa, você vai com Toledo até Mariana,
na Região Central de Minas. Na
história cidade, vamos conhecer as músicas da nossa terra.
Embarque conosco por essa viagem sonora pelas trilhas de
Minas. Então não perca. Viação
Cipó, domingo, às 10h.
MATEUS LEME
Na reprise de sábado, na TV
Alterosa, vamos voltar até Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na cidade acompanharemos os esforços de preservação da Serra
do Elefante, visitaremos também
puras fontes de água e muito
mais. A receita é deliciosa e fácil de fazer. Então não perca. Viação Cipó, sábado, às 8h30.

