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Enem e Educação

Diante do aumento de 
casos de covid-19, UFPE 
decide retomar uso 
obrigatório de máscaras

A comunidade acadêmica da UFPE é formada por cerca 
de 47 mil pessoas, entre professores, alunos, técnicos e 
terceirizados. Segundo semestre letivo de 2022 começa 
segunda-feira (28) 

COLUNA ENEM E EDUCAÇÃO

D
i a n t e  d o  a u -
mento de casos 
de covid-19,  a 

Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) 
decidiu voltar a exigir o 
uso de máscara de pro-
teção contra a covid-19 
em ambientes fechados. 
Portanto,  a  part i r  do 
próximo semestre leti-
vo, que começa segun-
da-feira (28),  alunos, 
professores, servidores 
e terceirizados terão que 
usar o equipamento nos 
locais fechados.

No Estado, a Univer-
sidade de Pernambuco 
(UPE) já havia decidido 
o mesmo. Desde o últi-
mo dia 18 de novembro, a 
comunidade acadêmica 
da instituição estadual 
foi informada da obriga-
toriedade de usar más-
caras em salas de aulas, 
laboratórios e clínicas, 

além de outros espaços 
fechados da instituição.

A Universidade Católi-
ca de Pernambuco (Uni-
cap) igualmente passou 
a  exigir  máscaras  em 
locais fechados desde o 
último dia 21.

AVALIAÇÃO DA UFPE
A UFPE é formada por 

cerca de 47 mil pessoas, 
entre professores, alu-
nos, técnicos e terceiri-
zados. 

A decisão de retomar 
as máscaras foi tomada, 
segundo a universidade, 
após reunião do Grupo 
de Trabalho de Enfren-
tamento à Covid-19, rea-
lizada na última quarta-
-feira (23).

A obrigatoriedade da 
proteção será reavaliada 
no dia 15 de dezembro, 
com observância em cri-
térios epidemiológicos 
para convívio social com 
preservação da saúde.

MARGARIDA AZEVEDO

Servidores, alunos e 
professores da UFPE 

voltarão a usar máscaras 
em ambientes fechados

FILIPE JORDÃO/JC IMAGEM

Prefeitura Municipal de Itambé - PE
Aviso de Licitação - Edital Republicado

O Município de Itambé-PE, torna público a Republicação da Abertura do 
Processo Licitatório nº 033/2022 – Tomada de Preços nº 003/2022, que 
tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de obras de engenharia, para execução de restauração e reforma 
do antigo imóvel localizado na Rua Januário Filizola, nº 186, Centro, neste 
município, para a instalação do Centro de Formação dos Professores, 
descrito e especificado no edital e seus anexos. Reabertura da Sessão 
Pública: Dia 14 de dezembro de 2022, às 09h00mim (nove horas). Local 
de realização da sessão pública: Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na Rua Josué de Castro, 84, Centro, Itambé-PE. Valor 
Estimado: R$ 769.382,60 (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e 
oitenta e dois reais e sessenta centavos). O edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no seguinte endereço: http://www.itambe.pe.gov.br/ ou pelo 
e-mail comissaopl@hotmail.com.  Demais informações pelo telefone (81) 
3635-1156/1409, Ramal 236 e/ou por e-mail: comissaopl@hotmail.com, 
no horário das 08:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira. 

Itambé-PE, 25 de novembro de 2022.
Maria das Graças Galindo Carrazzoni

Prefeita


