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Prefeitura de Taubaté realiza o primeiro 
Concurso de Curtas-Metragens

Crédito da foto: Imprensa/CMT

Luasa Sports de Taubaté vence quatro 
medalhas em Paulista Sub-14 de Atletismo

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taubaté sediará a terceira etapa da 
CIMTB 2021 no Parque do Itaim

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taubaté segue vacinação contra 
covid-19 nesta terça -feira, 30

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

IGP-M desacelera, mas 
aluguel ainda pesa

crédito da foto: © Andre Borges/Agência Brasília

Vacinas atuais podem não 
dar a mesma proteção contra 
Ômicron, dizem especialistas

crédito da foto:  GETTY IMAGES

Variante ômicron tem mutações na proteína que é usada como alvo em boa 
parte dos imunizantes disponíveis hoje no mercado. Mas vacinação continua 
sendo fundamental para prevenir casos graves da covid-19

Ubatuba ganha 
decoração 
iluminada para 
o final de ano

Resultado do Enem será divulgado 
em 11 de fevereiro

  Prazo para pedido de reaplicação de prova já está aberto

Os resultados das provas 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 

2021 serão divulgados no dia 
11 de fevereiro do ano que 
vem. A data foi con�irmada 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pela realização 
do exame, durante entrevista 
coletiva.

De acordo com o presiden-
te do Inep, Danilo Dupas, o 
comparecimento no último 
domingo, 28, segundo dia de 
provas, foi de 70%. Dupas 
também con�irmou que está 
aberto o prazo para que os 
estudantes que não compa-
receram aos locais de prova 
por problemas logísticos ou 
por doenças infectocontagio-
sas, como a covid-19, peçam 
a reaplicação do Enem 2021, 
por meio da página do parti-

cipante no site do Ineo.
Durante a coletiva, o dele-

gado da Polícia Federal, Cléo 
Mazzotti, informou que foram 
cumpridos 31 mandados de 
prisão nos locais de prova. O 
alvo foram pessoas acusadas 
de trá�ico de drogas, cárcere 
privado e estupro de vulnerá-
vel, entre outros crimes. Duas 
pessoas foram presas pela 
tentativa de uso de ponto 
eletrônico em dois locais de 
prova.

O transporte dos malotes 
com as provas foi concluído 
em todo o país, pelos Cor-
reios, em duas horas e 41 
minutos.

Na avaliação do ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, a 
sociedade e a educação brasi-
leiras saíram ganhando com a 
realização do Enem.
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