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A 13 dias do Enem, 
mais 33 servidores 
do Inep renunciam

Ligado ao Ministério da Educação, o Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep) é responsável pela realização 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
A debandada dos funcionários ocorre a 

duas semanas do exame, que tem 3,1 mi-
lhões de estudantes inscritos, em busca 
de uma vaga no ensino superior. A primei-
ra prova está marcada para o dia 21 deste 
mês; a segunda, para o dia 28. Segundo o 

Inep, o cronograma está mantido. Os 33 
servidores que pediram dispensa repre-
sentam 20% dos atuais 164 ocupantes de 
cargos do instituto e acusam a atual ges-
tão de desmonte do órgão. Página 6

O brasiliense
 que segurou o Fla

nascido em Ceilândia, Kaio nunes foi o carrasco 
rubro-negro, ontem, na arena Condá, pela 30ª rodada 

do Brasileirão. o atacante da Chapecoense fez 
dois gols no empate por 2 x 2 e praticamente cancelou 

o sonho do tri da equipe carioca. Página 20
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Cultura brasiliense 
rumo à retomada

Bandido morto e PM ferido em 
tiroteio no Riacho Fundo 2

Ê, onça-pintada, 
quem foi que te batizou?

Lira vota PEC em 2º turno 
hoje em meio a incertezas

termina hoje, às 13h, o prazo para escolher o nome 
dos novos moradores do Zoológico. Cada um recebeu 

quatro sugestões: george, tigo, Piloto ou Capiango para 
um; e Peter, Charlie, João ou Jaguar para outro.

além da guerra no plenário da Câmara, a 
PeC dos Precatórios enfrenta batalha no stF. 
Já aprovada em primeiro turno, a proposta 
amplia o teto de gastos e permite a criação 

do auxílio Brasil no valor de r$ 400.

ao CB. Poder, o secretário de Cultura Bartolomeu 
rodrigues revelou que o DF investiu mais de 
r$ 200 milhões para minorar os problemas 

causados pela pandemia ao setor. 
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trabalho de 
excelência 
para novas 
conquistas
Perto de completar 10 anos, 
o Hospital da Criança de 
Brasília José de alencar (HCB) 
já é um importante centro 
do país no tratamento de 
doenças raras. Foram mais de 
5 milhões de atendimentos 
realizados. e a unidade de 
saúde prepara novos voos.  
“Queremos ser reconhecidos, 
até 2030, internacionalmente, 
como um centro de excelência 
em atenção pediátrica 
especializada e referência em 
ensino e pesquisa”, revela a 
superintendente executiva do 
HCB, valdenize tiziani  
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Os rumos 
da economia

Bolsonaro vai 
se filiar ao PL 

autoridades e representantes do setor 
produtivo local debatem, amanhã, no 
Correio Talks, os desafios do Distrito 
Federal no pós-pandemia.   

o presidente vai disputar 
a reeleição em 2022 pelo 

partido de valdemar Costa 
neto. Data da filiação ainda 

não está marcada.
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O beijo da 
despedida

Com um stories nas redes sociais, ruth 

moreira, mãe de marília mendonça, 

homenageou a filha, ontem. milhões de 

acessos nas plataformas digitais fizeram da 

rainha da sofrência, morta em acidente de 

avião, a cantora mais ouvida no mundo no 

último sábado. Página 5

Concursos PF e PRF lançaram edital para chamar até 1,5 mil aprovados, 
mas governo pode ampliar as vagas para 3 mil em cada certame. 

ana Maria Campos

Bolsonaro no Pl reforça 
projetos eleitorais de 

Flavia arruda. Página 14 

Denise Rothenburg

negociações de 
Bolsonaro com Pl já 

envolve 2023. Página 4 

Luiz Carlos Azedo

lira conversa com Fux 
em defesa das emendas 

secretas. Página 2 

Samanta Sallum

indústria do DF mostrará 
suas oportunidades na 
expo Dubai. Página 16 

amauri Segalla

5g levará robôs a 
dominar da manufatura 
ao agronegócio. Página 8 

ivan mattos/Zoológico de Brasília

 marcelo Ferreira/CB/D.a Press

 ed alves/CB

 ed alves/CB

liamara Polli


