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CBF divulga 
regulamento e 
calendário da Copa 
do Brasil de 2022
Torneio, que inicia 23 de fevereiro, reunirá 92 clu-
bes. Pág 3.

Cuca se reúne com 
diretoria do Galo e 
comunica que não vai 
ficar no clube em 2022

Treinador de 59 anos alegou problemas familiares 
e prometeu não assumir o comando de nenhuma outra 
equipe. Pág. 2

Brasil terá nova carteira 
de motorista em 2022: 
saiba como será o novo 
modelo 

Emissão do documento vai atender os condutores 
que precisarem de segunda via, os recém habilitados e 
quem renovou a CNH. Pág. 3

https://lets.events/e/parador-beach-club-tiee-domingo-09-01/
https://jornalogiro.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531998159742&text=Se%20voc%C3%AA%20esta%20aqui%20%C3%A9%20porque%20esta%20querendo%20saber%20valores%20de%20anuncio%20no%20Jornal%20o%20Giro%3F
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Cuca se reúne com 
diretoria do Galo e 
comunica que não 
vai ficar no clube 
em 2022

ESPORTE E ECONOMIA

Treinador de 59 anos alegou pro-
blemas familiares e prometeu não 
assumir o comando de nenhuma 
outra equipe

VOCÊ VIU?

Uma bomba caiu 
sobre Belo Horizonte 
no fi m de noite desta 
segunda-feira (27) e 
início de terça (28). O 
técnico Cuca, campeão 
estadual, da Copa do 
Brasil e também do 
Campeonato Brasilei-
ro, em 2021, não se-
guirá no comando do 
Atlético na próxima 
temporada. A Itatiaia 
apurou com fontes li-
gadas ao alvinegro e 
detalha a seguir todos 
os pormenores do des-
ligamento do coman-
dante de 59 anos.

Na tarde desta se-
gunda (27), por volta de 
18h, Cuca fez reunião 
online com os 4R’s (Re-
nato Salvador, Rubens 
Menin, Rafael Menin e 
Ricardo Guimarães) e, 
também com a presen-

ça do presidente Sérgio 
Coelho e do diretor de 
futebol Rodrigo Cae-
tano, para comunicar 
que, por motivos fami-
liares, não comandará 
a equipe em 2022. Um 
dos compromissos do 
técnico, inclusive, foi 
o de não assinar com 
nenhum outro time 
na temporada que se 
aproxima.

Ainda de acordo 
com apuração da rá-
dio de Minas, a notícia 
não causou espanto na 
cúpula atleticana, já 
que o treinador já es-
tava comentando com 
várias pessoas deste 
desejo e pouco partici-
para do planejamento 
para 2022.

POR: HENRIQUE ANDRÉ

Salário mínimo será de 
R$ 1.212 a partir de janeiro, 
anuncia presidente Jair 
Bolsonaro

IPVA 2022: sem reajuste, imposto 
será cobrado, em Minas, a partir 
de março

Anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) 
em live nesta quinta-feira (30) em suas redes sociais: 
reajuste já era previsto

O salário mínimo 
será reajustado em R$ 
112 a partir do próxi-
mo sábado (1º). O novo 
valor de R$ 1.212 foi 
confi rmado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro 
(PL) em live na noite 
de quinta-feira (30) em 
suas redes sociais, e 
uma medida provisó-

ria indicando o reajus-
te no valor será publi-
cada no Diário Ofi cial 
da União. A proposta 
do orçamento 2022 
aprovado na última 
semana já estabelecia 
em R$ 1.210 o salário 
mínimo. 

POR REDAÇÃO

Donos de auto-
móveis com placa 
registrada em Minas 
Gerais podem pagar 
o IPVA 2022 a partir 
de março. A decisão é 
do governo estadual, 
que ofi cializou, nes-
ta quinta-feira (30), 
o congelamento nos 
valores do Imposto so-
bre a Propriedade de 
Veículo Automotor no 
mesmo patamar do 
que foi cobrado neste 
ano. 

De acordo com o 

Governo de Minas, o 
proprietário pode op-
tar pelo pagamento à 
vista ou parcelado em 
até três vezes. Caso a 
opção seja pela quita-
ção do IPVA em parce-
la única, o vencimen-
to do tributo será em 
março e terá desconto 
de 3%. A data ainda 
será divulgada pela 
Secretaria de Estado 
de Fazenda. Se, além 
disso, o optante pela 
opção à vista não tiver 
atrasado o pagamento 

dos débitos tributá-
rios relacionados ao 
veículo nos anos de 
2021 e 2020 também 
terá um desconto adi-
cional de mais 3%

CONGELAMENTO
O governador de 

Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo), sancio-
nou, nesta quinta-fei-
ra (30), o projeto de lei 
que congela os valo-
res do IPVA em 2022.

POR: LUCAS PAVANELLI
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Brasil terá 
nova carteira 
de motorista 
em 2022: sai-
ba como será o 
novo modelo 

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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RIO — O novo mo-
delo de Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH) está com data 
marcada para come-
çar a circular no Bra-
sil: a partir de 1° de 
junho de 2022. O do-
cumento será emitido 
para quem precisar 
de segunda via, aos re-
cém habilitados e para 
quem renovar a CNH. 
Não haverá necessida-
de de troca imediata 
para o novo padrão.

Detalhes sobre a 
nova CNH constam 
na resolução nº 886 
do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), 
publicada em 13 de de-
zembro. O documento 
poderá ser expedido 
em meios físico, digital 
ou ambos. A escolha 
fi cará à critério do con-

dutor.
Nova CNH terá qua-

dro com os tipos de ve-
ículos que o condutor 
está apto a dirigir Foto: 
Reprodução

Nova CNH terá qua-
dro com os tipos de ve-
ículos que o condutor 
está apto a dirigir Foto: 
Reprodução

Com predominân-
cia das cores verde e 
amarelo, a nova CNH 
trará uma tabela para 
identifi car os tipos de 
veículos que o motoris-
ta está apto a conduzir. 
A primeira coluna terá 
a categoria da CNH, 
seguida por uma ima-
gem do automóvel e a 
indicação se o deten-
tor do documento está 
habilitado para dirigir 
aquele tipo de veículo.

Uma outra novida-

de será a inclusão da 
letra “P”, para indicar 
que o condutor tem 
permissão para diri-
gir, ou “D” para apon-
tar que o motorista 
tem CNH defi nitiva. O 
documento também 
mostrará se o condutor 
utiliza a CNH para o 
exercício de atividade 
remunerada e terá um 
campo para constar as 
restrições médicas.

A nova CNH man-
terá o QR Code, já dis-
ponível nos documen-
tos emitidos a partir 
de 2017. O código vai 
armazenar todas as 
informações do docu-
mento, inclusive a fo-
tografi a, com exceção 
da assinatura do moto-
rista.

POR: O GLOBO

GIRO

CBF divulga 
regulamento e 
calendário da 
Copa do Brasil 
de 2022

A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
divulgou nesta segunda-
-feira (27) o regulamento 
e o calendário da Copa do 
Brasil de 2022. A entidade 
reservou os dias 23 e 24 
de fevereiro para início da 
competição. A partida de 
volta da final será em 19 
de outubro. O campeão se 
garante na edição de 2023 
da Libertadores.

Os confrontos das duas 
fases iniciais serão dispu-
tados em jogo único. Na 
primeira, que reunirá 80 
clubes, o time pior coloca-
do no ranking da CBF será o 
anfitrião, enquanto a equi-
pe mais bem posicionada 
terá a vantagem do empa-
te. Na segunda, os desem-
pates serão nos pênaltis. 
A partir da terceira fase, os 
duelos terão partidas de 
ida e volta, também com 
decisão por penalidades em 
caso de igualdade no placar 
agregado.

Doze clubes serão so-
mados aos 20 que alcan-
çarem a terceira fase: os 
nove representantes do 
país na Libertadores deste 
ano (Atlético-MG, Palmei-
ras, Flamengo, Fortaleza, 
Corinthians, Red Bull Bra-
gantino, Fluminense, Amé-
rica-MG e Athletico-PR), os 
campeões das Copas Ver-
de (Remo) e do Nordeste 
(Bahia) e o vencedor da 

última Série B (Botafogo).
Os 26 estados brasilei-

ros e o Distrito Federal esta-
rão presentes, com as vagas 
distribuídas conforme a 
posição no ranking da CBF. 
As federações de São Paulo 
e Rio de Janeiro, que enca-
beçam a lista, terão cinco 
representantes cada. Os 
clubes têm até 4 de janeiro 
para confirmarem partici-
pação no torneio.

A Copa do Brasil é rea-
lizada desde 1989 e tem o 
Cruzeiro como maior vence-
dor, com seis títulos. O Atlé-
tico-MG é o atual campeão, 
com vitória sobre o Athleti-
co-PR na final de 2021. Os 
valores de premiação da 
próxima edição do torneio 
ainda não foram divulga-
dos.

DATAS DA COPA DO 
BRASIL

Primeira fase: 23/02, 
24/02, 02/03 e 03/03

Segunda fase: 09/03, 
10/03, 16/03 e 17/03

Terceira fase: 20/04 e 
21/04; 11/05 e 12/05

Oitavas de final: 22/06, 
23/06, 13/07 e 14/07

Quartas de final: 27/07, 
28/07 e 17/08 e 18/08

Semifinais: 24/08 e 
14/09

Final: 12/10 e 19/10

POR: ALINE LEAL   

Emissão do documento vai atender os con-
dutores que precisarem de segunda via, os 
recém habilitados e quem renovou a CNH

Torneio, que inicia 23 de 
fevereiro, reunirá 92 clubes
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