Depois do empate
no último jogo (21),
Galo treina intensivamente para a volta
contra o Palmeiras

www.jornalogiro.com.br

Jogando em casa, espera - se que a vitória decisiva venha com folga, para avançar na competição
e conquistar novamente o sabor da Libertadores.
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Prefeitura chama
beneficiários do Bolsa Família
para recadastramento.
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Belo Horizonte recebe
a exposição “A Tensão”

Foto: CCBB/Divulgação

Estimular o imaginário, essa é a intenção do artista Leandro Erlich com a
exposição em cartaz no CCBB

Os belo horizontinos têm até o dia 22 de
novembro para visitar
a exposição “A Tensão”, do artista argentino Leandro Erlich, em
cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil.
Separado em 20
obras, a exposição reúne trabalhos feitos
durante 30 anos, o artista traz com elas a
intenção de deixar o
nosso imaginário livre,
trazendo também uma
ilusão de ótica. Segundo o curador da mostra, Marcello Dantas as
obras do artista articulam a imagem e a presença do público dentro da obra. “Ele cria
uma situação em que a
obra só existe quando
o visitante alimenta,
“comentou o curador
em uma postagem no
Instagram do CCBB.
Belo Horizonte foi
a primeira parada da

exposição, que segue
em janeiro para o Rio
de Janeiro. Os paulistas não precisam ﬁcar
com ciúme, por lá a exposição vai tomar forma em abril de 2022.
Criada em 1999,
“Swimming pool” é a
mostra mais procurada pelo público, é uma
piscina onde o público
mergulha, porém sai
do local sem se molhar. O visitante consegue ter dois pontos
de vistas dessa obra de
arte.
Por conta da Covid-19, para visitar a
exposição os interessados precisam retirar
o ingresso por meio do
site Eventim e fazer a
reserva do horário da
visitação.
Lembrando que a
entrada é gratuita.

POR FERNANDA SOUZA
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Prefeitura chama beneficiários do
Bolsa Família para recadastramento

Com o intuito de
evitar que beneﬁciários do Bolsa Família
e do CadÚnico percam
seus respectivos benefícios, a Prefeitura de
Contagem, por meio
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança
Alimentar realiza o
recadastramento periódico para atualização e conﬁrmação de

dados. Para continuar
recebendo as parcelas
do Bolsa Família, os
beneﬁciários devem
realizar uma atualização cadastral a cada
dois anos. As alterações também são necessárias em caso de
alguma mudança nos
dados
informados,
como endereço e/ou
morte de membro da
família. A novidade é

que as pessoas também poderão encaminhar a documentação
por e-mail ou procurar
as regionais Industrial,
Sede, Riacho, Eldorado,
Petrolândia e Nacional,
além do Centro de Integração Social.
É importante ressaltar que, apesar das
medidas de enfrentamento à Covid-19, as
unidades estão aber-

tas para atendimento
em casos especíﬁcos,
sempre respeitando às
normas sanitárias e de
distanciamento social.
O Cadastro Único é porta de entrada
para vários programas
sociais. É um instrumento que identiﬁca
as famílias de baixa
renda, permitindo que
o governo conheça
melhor a realidade socioeconômica de cada
uma delas. Nele, são
registradas as características da residência,
a identiﬁcação de cada
pessoa, a escolaridade,
a situação de trabalho
e renda, entre outras
informações.
A inscrição também
permite que o beneﬁciário tenha acesso a
programas como Tarifa Social de Energia
Elétrica, Carteira do
Idoso, entre outros. Famílias de beneﬁciários

do BPC já inscritas no
Cadastro Único devem
atualizar dados sempre que houver modiﬁcações como mudança
de endereço e alteração na composição familiar.
Como atualizar o
cadastro do Bolsa Família?
Deve se acessar
o site da Prefeitura
de Contagem, no endereço
http://www.
contagem.mg.gov.br/
cadastrounico/ fazer
o download do arquivo do formulário para
atualização do CadÚnico, preencher todos os
campos e encaminhar
com a documentação
solicitada para o e-mail
para cadastrounico@
contagem.mg.gov.br.
A documentação deve
ser digitalizada.
Os documentos e
as informações são
autodeclaratórias e de

responsabilidade do
titular do cadastro e
devem ser iguais à realidade familiar atual.
Após enviar o e-mail,
haverá retorno se a
documentação foi encaminhada de forma
completa e se foi possível a atualização,
não sendo necessário
comparecer aos postos
de atendimento para
obter informações. Os
documentos
devem
ser encaminhados em
único e-mail e conter
telefone para contato.

DÚVIDAS PODEM SER
SANADAS PELOS
 TELEFONES:
(31) 3352.5418 /
3352.5367

POR FLÁVIA NUNES

ESPORTES

EXPEDIENTE

 Belo Horizonte, 26 de setembro de 2021

Produtor Editorial
 Junio Amaro
Jornalistas:
 Fernanda Souza
 Cler Santos
Projeto gráfico
e diagramação:
 Junio Amaro
Revisão:
 Flávia Nunes

Depois do empate no
último jogo (21), Galo
treina intensivamente
para a volta contra o
Palmeiras

Cruzeiro: Moreno é convocado pela Bolívia para
jogos das Eliminatórias em outubro
ATACANTE DEVE
PERDER TRÊS RODADAS DA SÉRIE B
DO CAMPEONATO
BRASILEIRO
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Diego Costa é uma
das principais apostas
para o jogo. O jogador
será monitorado e reavaliado para atuar
na semiﬁnal de terça-feira, no Mineirão. O
Galo não divulgou o
resultado do exame de
imagem realizado pelo
atacante.
No último jogo, Diego sentiu uma ﬁsgada e
foi retirado do jogo em
São Paulo. Neste sábado, pelo Brasileirão, o
time retorna a SP, para
enfrentar o São Paulo
às 21h. O jogo tende a
ser menos tenso, já que
o Atlético lidera a competição e não corre riscos.
A volta contra o Palmeiras será no dia 23
(terça - feira), no Minei-

Os anúncios contidos, nesta
edição, são de única e exclusiva responsabilidade dos
anunciantes, não tendo o
Jornal o Giro qualquer responsabilidade sobre o conteúdo e veracidade de tais
anúncios, inclusive pelo fato
de que os espaços para tais
são abertos a terceiros, empresários e/ou prestadores de
serviços com os quais Jornal
o Giro não tem relacionamento de qualquer espécie,
e sobre os quais o Jornal o
Giro não tem nenhuma condição de exercer fiscalização
e muito menos garantir a
efetividade dos produtos ou
serviços anunciados.

rão. Jogando em casa,
espera - se que a vitória decisiva venha com
folga, para avançar na
competição e conquistar novamente o sabor
da Libertadores.
Um empate sem
gols (placar do jogo de
ida) leva a deﬁnição
para as penalidades.
Empate com gols classiﬁca o Palmeiras.

MUITA ESPERANÇA
PARA O ATLETICANO
Sábado, o Galo pode
chegar a 14 jogos com
vitória no Brasileiro,
como aconteceu em
2012 também sob comando de Cuca. Nessa segunda passagem
pelo clube, Cuca possui
a maior sequência in-

victa do Galo em pontos corridos do Campeonato Brasileiro.
Agora, o Atlético
acumula 13 partidas
de invencibilidade no
Campeonato Brasileiro. O Galo não perde
desde a sétima rodada.
Na oitava rodada,
começou a emplacar
vitórias. Foram nove
seguidas. Empatou os
dois jogos seguintes pulou o jogo da 19ª rodada, contra o Grêmio
(adiado para 3 de novembro).
O rendimento nesse
período impulsionou o
clube à liderança do
Brasileirão, com folga.
O aproveitamento foi
de 89,7%.
POR CLER SANTOS
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O atacante cruzeirense Marcelo Moreno
foi convocado pela
Bolívia para os jogos
das Eliminatórias da
Copa do Mundo que
serão disputados em
outubro. A seleção
boliviana enfrenta o
Equador, no dia 07 de
outubro, pela 11ª rodada, o Peru, no dia
10 de outubro, em
jogo atrasado da 5ª
rodada e o Paraguai,
no dia 14 de outubro,
pela 12ª rodada.
Com isso, Moreno
deve perder três jogos
do Cruzeiro pela Série
B do Campeonato Brasileiro: contra o líder
Coritiba, no dia 08 de
outubro, pela 29ª rodada e também diante
de Botafogo e Avaí,
nas rodadas 30 e 31.
Essas últimas duas
partidas ainda não
tiveram datas confirmadas, mas devem
acontecer dentro do
período de convocação do atacante celeste.

Marcelo Moreno
é o artilheiro das Eliminatórias com oito
gols. No entanto, a
Bolívia vive situação
delicadíssima na tabela, ocupando apenas
o nono lugar, com seis
pontos.
Para o próximo
jogo do Cruzeiro,
diante do Guarani, na
quarta-feira (29), em
Campinas, o técnico
Vanderlei Luxemburgo poderá contar com
Marcelo Moreno, que
cumpriu suspensão na
última rodada e retorna ao time.
No entanto, o treinador cruzeirense terá
uma lista importante
de desfalques para
a partida, incluindo
o
lateral-esquerdo
Matheus Pereira, suspenso com o terceiro
cartão amarelo e o volante Adriano, expulso
após o jogo contra o
CSA por ter agredido o
lateral Cristovam, do
time alagoano.
POR REDAÇÃO
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