
Pelé se recupera 
de maneira sa-
tisfatória após 
retirar tumor
O tricampeão mundial Pelé segue internado na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido 
submetido a cirurgia no último sábado (4) para a 
retirada de um tumor no cólon direito, mas está se 
recuperando de maneira satisfatória, informou o 
boletim médico do hospital Albert Einstein nesta 
sexta-feira (10).

Caixa termina de depositar 
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O GOLPE
COMEÇOU
Uma insurreição 
nunca precisou da 
maioria da popula-
ção para impor sua 
vontade. Ela preci-
sa de uma minoria 
substantiva, aguer-
rida, unificada e in-
timidadora, pois po-
tencialmente
armada

Quem conhece a história 
do fascismo italiano sabe a 
quantidade inumerável de 
vezes que Mussolini, em sua 
ascensão ao poder, foi dado 
como politicamente morto, 
isolado, acuado, fragilizado. 
No entanto, apesar das fi nas 
análises de comentaristas 
da vida política italiana, ape-
sar das sutis leituras que pa-

reciam ser capazes de pegar 
as mais inusitadas nuances, 
Mussolini, o bronco Mus-
solini chegou onde queria 
chegar. Isso ao menos deve-
ria servir para lembrarmos 
da existência de três erros 
que levam qualquer um a 
perder uma guerra, a saber, 
subestimar a dedicação de 
seu oponente, subestimar 

sua força e, por fi m, sua ca-
pacidade de pensar estrate-
gicamente.

O mínimo que se pode 
dizer é que a oposição brasi-
leira é exímia em praticar os 
três erros contra Bolsonaro 
e seus adeptos. Ela parece 
animada pela capacidade 
de tomar seus desejos por 
realidade, de justifi car sua 

paralisia como se fosse a 
mais madura de todas as 
astúcias. Agora, a isso ela 
acrescentou uma patologia 
que, nos antigos manuais de 
psiquiatria, chamava-se “es-
cotomização”, ou seja, a ca-
pacidade de simplesmente 
não ver um fenômeno que 
ocorre na sua frente. Mes-
mo tendo 600.000 mortes 

nas costas por negligencia 
de seu governo em relação à 
pandemia, Bolsonaro conse-
guiu um 7 de setembro para 
chamar de seu, com mais de 
100.000 pessoas na Paulista 
e quantidade semelhante na 
Esplanada dos Ministérios.

POR VLADIMIR SAFATLE

Manifestantes apoiadores de Jair Bolsonaro na avenida Paulista no último 7 de setembro.

https://jornalogiro.com.br/
https://www.instagram.com/institutoblackcentrobh/
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A nota de recuo do 
presidente Jair Bolso-
naro, dois dias após 
afi rmar a manifestan-
tes, nos atos de Sete 
de Setembro, que não 
respeitaria eventuais 
ordens do Supremo 
Tribunal Federal, ge-
rou repercussão entre 
os poderes e o merca-
do. O gesto foi comen-
tado pelos presidentes 
da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), e do Se-
nado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), que fi ze-
ram declarações sobre 
a importância da har-
monia e respeito entre 
poderes. Já a Fiesp (Fe-
deração das Indústrias 
do Estado de São Paulo) 
fi nalmente divulgou 
seu manifesto em que 

defende a democracia 
—um ensaio de oposi-
ção do PIB aos gestos 
autoritários do Gover-
no que foi adiado após 
temor de repercussão 
negativa—, mas afi r-
ma que não se dirige 
especifi camente “a ne-
nhum dos Poderes”. 
Também nesta sexta, a 
ato de caminhoneiros 
em apoio ao presidente 
segue perdendo força, 
com concentração em 
apenas três Estados. 
Enquanto isso, a pan-
demia de covid-19 ul-
trapassou a marca de 
585.000 óbitos no país, 
com a média móvel de 
mortes em tendência 
de queda.

POR EL PAÍS -SÃO PAULO
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Brasil cobra a fatu-
ra do desmatamen-
to na conta de luz

Não são apenas 
14,20 reais por cada 
100 quilowatt-hora 
que o brasileiro vai 
pagar a mais com a 
bandeira de escassez 
hídrica criada pelo 
Governo Bolsonaro 
para tentar contornar 
a ameaça de apagão. 
“O que está sendo pre-
cifi cado na conta de 
luz é o desmatamento 
da Amazônia”, explica 
Pedro Luiz Côrtes, pro-
fessor do Instituto de 
Energia e Ambiente da 
Universidade de São 
Paulo (IEE-USP). Num 
momento em que a 
economia ainda ensaia 
estratégias para se re-
cuperar da pandemia 
de covid-19, com in-

fl ação em alta e renda 
das famílias em queda, 
a iminência de uma 
crise energética acen-
de um alerta sobre o 
impacto que o descaso 
com o meio ambiente 
pode causar à econo-
mia do Brasil.

Analistas afi rmam 
que a crise hídrica era 
previsível e que o Bra-
sil teria melhores ins-
trumentos para con-
torná-la, caso tivesse 
começado a combatê-
-la no período certo. 
“Estamos praticamen-
te um ano atrasados. 
Em agosto de 2020 já 
sabíamos que a estia-
gem viria”, lamenta 
Côrtez.
POR REGIANE OLIVEIRA

Enquanto o Governo trata crise hídri-
ca como “fenômeno natural”, fantas-
ma do apagão de 2001 volta a rondar 
o país e já ameaça o resultado do PIB 
do terceiro trimestre

Incêndio atinge 
Serra do Elefante 
em Mateus Leme, 
na Grande BH

Notícias sobre a 
política no Brasil e 
a covid-19, Temer 
após articular 
carta de recuo de 
Bolsonaro: “Coloco 
as instituições acima 
dos homens”

Brigadistas da cidade já estão 
atuando no combate às chamas. 
Ainda não há informações a res-
peito do tamanho da área atin-
gida e das causas do incêndio.

Um incêndio atingiu parte da Serra do 
Elefante, localizada na cidade de Mateus 
Leme, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, na tarde desta sexta-feira (10).

O Corpo de Bombeiro foi acionado por 
volta das 14h50 e, segundo eles, uma equi-
pe está a caminho da serra.

Brigadistas da cidade já estão atuando 
no combate às chamas, ainda não há in-
formações a respeito do tamanho da área 
atingida e das causas do incêndio.

Três equipes dos bombeiros chegaram 
no local por volta das 16h46.

POR MARIA LÚCIA GONTIJO, G1 MINAS

https://www.instagram.com/claudiafleite/
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Caixa termina de depositar 
lucro do FGTS; veja como 
consultar

Os anúncios contidos, nesta 
edição, são de única e ex-
clusiva responsabilidade dos 
anunciantes, não tendo o 
Jornal o Giro qualquer res-
ponsabilidade sobre o con-
teúdo e veracidade de tais 
anúncios, inclusive pelo fato 
de que os espaços para tais 
são abertos a terceiros, em-
presários e/ou prestadores de 
serviços com os quais  Jornal 
o Giro não tem relaciona-
mento de qualquer espécie, 
e sobre os quais o Jornal o 
Giro não tem nenhuma con-
dição de exercer fiscalização 
e muito menos garantir a 
efetividade dos produtos ou 
serviços anunciados.
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Cerca de 88,6 mi-
lhões de trabalhado-
res receberam o rateio 
do lucro do Fundo de 
Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) em 
2020. A Caixa Econô-
mica Federal informou 
hoje (24) ter concluído 
os depósitos nas contas 
vinculadas.

No último dia 17, o 
Conselho Curador do 
FGTS decidiu distribuir 
aos trabalhadores R$ 
8,129 bilhões decor-
rentes do lucro líquido 
do fundo no ano passa-
do. O montante equi-
vale a 96% do ganho de 
R$ 8,467 bilhões obtido 
pelo FGTS em 2020. O 
depósito estava pre-
visto para ocorrer até 
o fi m do mês, mas foi 
concluído uma sema-
na antes do prazo.

CÁLCULO
O valor de referên-

cia corresponde ao sal-
do de cada conta em 31 
de dezembro de 2020. 
Quem tiver mais de 
uma conta receberá o 
crédito em todas elas, 
respeitando a propor-
cionalidade do saldo.

Para saber a par-
cela do lucro que será 
depositada, o trabalha-
dor deve multiplicar 

o saldo de cada conta 
em seu nome em 31 de 
dezembro do ano pas-
sado por 0,01863517. 
Esse fator signifi ca 
que, na prática, a cada 
R$ 1 mil de saldo, o 
cotista receberá R$ 
18,63. Quem tinha R$ 
2 mil terá crédito de 
R$ 37,27, com o valor 
subindo para R$ 93,17 
para quem tinha R$ 5 
mil no fi m de 2020.

Na prática, a dis-
tribuição dos lucros 
elevou para 4,92% a 
rentabilidade do FGTS 
neste ano, 0,4 pon-
to percentual acima 
da infl ação ofi cial de 
4,52% acumulada pelo 
Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) em 2020. 
Pela legislação, o FGTS 
rende 3% ao ano mais 
a taxa referencial (TR). 
Desde 2017, a TR está 
zerada.

COMO CONSULTAR O 
SALDO

O trabalhador tem 
dois meios principais 
para verifi car o saldo 
do FGTS. O primeiro é 
o aplicativo FGTS, dis-
ponível para os telefo-
nes com sistema An-
droid e iOS. O segundo 
é a consulta do extrato 

do fundo, no site da 
Caixa.

Quem não puder 
fazer a consulta pela 
internet deve ir a qual-
quer agência da Caixa 
pedir o extrato no bal-
cão de atendimento. O 
banco também envia o 
extrato do FGTS em pa-
pel a cada dois meses, 
no endereço cadastra-
do. Quem mudou de 
residência deve pro-
curar uma agência da 
Caixa ou ligar para o 
número 0800-726-0101 
e informar o novo en-
dereço.

SAQUES
O pagamento de 

parte dos ganhos do 
FGTS não muda as 
regras de saque. O di-
nheiro só poderá ser 
retirado em condições 
especiais, como demis-
sões, compra da casa 
própria ou doença 
grave. Quem aderiu 
ao saque-aniversário 
pode retirar uma parte 
do saldo até dois meses 
após o mês de nasci-
mento, mas perde di-
reito ao pagamento in-
tegral do fundo no caso 
de demissão sem justa 
causa.

POR: LÍLIAN BERALDO

Caixa termina de depositar lucro do FGTS; veja como
consultar 

ECONOMIA

Trabalhadores in-
formais e inscritos no 
Cadastro Único para 
Programas Sociais do 
Governo Federal (Ca-
dÚnico) nascidos em 
junho podem sacar, 
a partir de hoje (10), 
a quinta parcela do 
auxílio emergencial 
2021. O dinheiro foi 
depositado nas con-
tas poupança digitais 
da Caixa Econômi-
ca Federal em 25 de 
agosto.

O calendário é or-
ganizado em ciclos 
de crédito em conta 
e de saque em espé-
cie, de acordo com o 
mês de nascimento. 
O saque pode ser fei-
to no caixa eletrônico 
das agências da Cai-
xa ou nas lotéricas. 
Os recursos também 
podem ser transferi-

dos para uma conta 
corrente, sem o paga-
mento de tarifas.

O dinheiro ain-
da pode ser movi-
mentado por meio 
do aplicativo Caixa 
Tem. Com ele é pos-
sível pagar boletos e 
contas, como água e 
telefone, fazer com-
pras pela internet e 
pelas maquininhas 
em diversos estabele-
cimentos comerciais, 
com o cartão de débi-
to virtual e QR Code.

Em caso de dú-
vidas, a central tele-
fônica 111 da Caixa 
funciona de segunda 
a domingo, das 7h às 
22h. Além disso, o be-
nefi ciário pode con-
sultar o site auxilio.
caixa.gov.br.

POR AGÊNCIA BRASIL

Trabalhadores nascidos 
em junho podem sacar 

auxílio emergencial

PARCELA FOI DEPOSITADA EM 25 DE AGOSTO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531989846879&text=Vi%20o%20seu%20anuncio%20no%20Jornal%20o%20Giro%2C%20e%20quero%20marcar%20um%20hor%C3%A1rio.
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