Andar de carro por
aplicativo é mais barato que usar o próprio
veículo em BH, mostra
levantamento
Um levantamento mostra que o transporte por
aplicativo ﬁcou mais barato nos últimos meses em
Belo Horizonte.. Pág 2.
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Candidatos brincam
as
com nota de corte do Abertas
inscrições para
SISU para ingressar na aulas de natação no
clube dos servidores
UFMG
municipais
 OPORTUNIDADES
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Os candidatos não
resistiram e fizeram
vários memes achando
graça da situação.

Universidade
Federal de Minas Gerais
chegou a ﬁcar entre os
assuntos mais comentados do Twitter, após
candidatos considerarem que as notas de
corte para ingressar na
universidade por meio
do SISU estão mais altas que o ano passado.
Os candidatos não
resistiram e ﬁzeram
vários memes achando
graça da situação.

“A nota da UFMG
tá maior que a do ano
passado e é apenas o
primeiro dia, aparentemente o SISU acha
que eu sou uma piada
não é possível” diz Biaromanini em uma postagem no Twitter.
BHAZ fez um comparativo com as notas
de 2021 e constatou
que as notas estão bem
próximas as do ano
passado, e em muitos

VERGONHA

Pais e escolas
particulares de BH
travam nova queda
de braço sobre venda
de material escolar
PAIS ALEGAM QUE ESCOLAS ESTÃO FAZENDO
VENDA CASADA, O QUE IMPEDE A REUTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS
Mais um round na queda
de braço entre pais e escolas

particulares de Belo Horizonte sobre o reaproveita-

cursos as notas de corte estão menores que o
1ª semestre de 2021.
No curso de Medicina, que é o mais
concorrido da Universidade, a nota de
corte no Sisu 2021
ﬁcou em 813,76 para
as vagas de ampla
concorrência. Neste
ano, até a atualização nesta quinta-feira
(17), a nota exigida é
de 812,12.

mento do material didático.
Os Procons de todo o país
têm alertado e advertido as
instituições sobre exigências
consideradas absurdas.
Algumas escolas já
chegaram a exigir a compra
de materiais de determinadas
marcas e apenas em locais
indicados por elas. No
momento, escolas na capital
mineira são acusadas de
praticar a venda casada.
Pais de alunos de pelo
menos cinco instituições
particulares afirmam que
foram informados que os

UFMG
ofereceu
para a primeira edição
do SISU deste ano 6.309
vagas, em 79 cursos de
graduação. Durante as
inscrições o candidato
pode mudar o curso
escolhido e a faculdade, possibilitando que
encontre uma que tenha uma nota de corte
menor.
POR: FERNANDA ALEXANDRE

filhos só terão acesso a
uma plataforma online que
complementa os estudos
caso comprem o material
didático indicado pela
instituição de ensino. A
prática, na análise desses
pais, constitui venda casada
e impede que alunos mais
novos reutilizem apostilas de
alunos mais velhos.
O Procon do Ministério
Público de Minas Gerais tem
o inquérito aberto para investigar as denúncias.
POR JOÃO FELIPE LOLLI

Aulas serão gratuitas e ofertadas pelo PELC – Programa
Esporte e Lazer da Cidade
A Prefeitura de Santa Luzia, por meio da
Secretaria Municipal
de Esportes informa
que estão abertas as
inscrições para os interessados em participar
das aulas de natação,
ofertadas pelo PELC –
Programa Esporte e Lazer da Cidade. As aulas
serão ministradas gratuitamente no clube
dos servidores municipais e a previsão para o
início das atividades é
no mês de março. Para
a participação nas aulas, é necessário levar
óculos para nadar. Os
menores de idade necessitam autorização
dos responsáveis.
As aulas de natação
serão ofertadas nas
terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras,
das 13h às 17h, sendo
que o público infantil,
de 5 a 12 anos, partici-

pará das 13h às 15h e
jovens e adultos com
idades entre 13 a 50
anos, o horário será
das 15h às 17h. O clube dos servidores não
dispõe de piscina aquecida, portanto a realização das aulas estará
sujeita as condições
climáticas.
Para manter a vaga
nas aulas, é necessário
ter 75% de frequência
durante o mês. O Clube
dos servidores ﬁca na
Rua Dona Inházinha
Castro, 07 – Chácaras
Del Rey. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone: 36426929. Os interessados
em participar das aulas devem preencher
o formulário eletrônico de pré-inscrição
através do link: bit.
ly/3oYBemm
POR: REDAÇÃO GIRO

EXPEDIENTE

SINDLOJAS busca novo acordo
para o comércio de BH abrir no
Carnaval 2022

Produtor Editorial
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O SINDICATO DE LOJISTAS DE BELO HORIZONTE (SINDILOJAS) DIVULGOU COMUNICADO NESTA TERÇA-FEIRA (15/2) INFORMANDO QUE FOI
AGENDADA UMA REUNIÃO COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES
NO COMÉRCIO, PARA ESTA QUARTA-FEIRA (16), ÀS 14H.
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O encontro terá
como objetivo principal discutir novamente
a possível abertura das
lojas na terça-feira de
carnaval e na quarta-feira de Cinzas com a
convocação dos trabalhadores do setor.
Até o momento, ﬁcou decidido que os
comércios podem sim
abrir, mas sem a mão
de obra dos trabalhadores.
O prefeito Alexandre Kalil sugeriu que
o comércio abra normalmente durante o
feriado, entretanto, o
Sindilojas já tinha in-

formado que sua programação de abertura
dos estabelecimentos
será baseada na convenção coletiva de
2022 e que apenas o sábado (26/02) será considerado dia normal de
trabalho para os funcionários.

•

Não haverá expediente (compensação antecipada do
feriado de 21 de
abril)

•

28/02 - Segunda-feira - Não haverá
expediente (Dia do
Comerciário)

O ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO SERÁ O
SEGUINTE:

•

01/03 - Terça-feira
- Não haverá expediente

•

02/03 - Quarta-feira - Não haverá expediente antes das
12h

•

26/02 - Sábado Funcionamento
normal

•

27/02 - Domingo -

POR: CLER SANTOS

Galo recebe apoio da torcida
no embarque rumo a Cuiabá
para a Supercopa
TORCIDA ALVINEGRA PODE COMEMORAR O PRIMEIRO
TÍTULO DA TEMPORADA NESTE DOMINGO

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.

Andar de carro por
aplicativo é mais barato que usar o próprio veículo em BH,
mostra levantamento
USO DO CARRO INCLUI,
ALÉM DO COMBUSTÍVEL,
OUTROS GASTOS COMO
ESTACIONAMENTO
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A delegação do Atlético embarcou na tarde
deste sábado (19) no
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte,
em Conﬁns, em voo
fretado, rumo a Cuiabá, onde enfrentará,
às 16h deste domingo
(20), o Flamengo, na
Arena Pantanal, pela
Supercopa. Torcedo-

res foram ao Terminal
demonstrar apoio ao
time alvinegro, que poderá retornar a Minas
com o primeiro título
da temporada.
O técnico Antonio
Mohamed, ‘El Turco’,
levou os principais
atletas para Cuiabá,
até mesmo Zaracho
(dúvida com dores na

coxa) e Eduardo Vargas (ainda se recupera
de lesão no joelho). Foram relacionados para
a partida:
Everson; M. Mendes; Rafael; Arana;
Dodô; Guga; Mariano;
Godín; I. Rabello; Nathan Silva; Réver; Vitor
Mendes; Allan; Calebe;
Castilho; Dylan; Jair;
Nacho; Neto; Otávio;
Tchê Tchê; Zaracho;
Ademir; Fábio Gomes;
Hulk; Keno; L. Otávio
(Echaporã); Sasha; Savarino e Vargas.
POR: REDAÇÃO

Um levantamento
mostra que o transporte por aplicativo
ﬁcou mais barato nos
últimos meses em Belo
Horizonte. Segundo o
site Mercado Mineiro,
é melhor esquecer o
carro próprio na garagem.
O economista Feliciano Abreu, coordenador do Mercado
Mineiro, explica o levantamento.
“Continua valendo muito a
pena utilizar o aplicativo para se locomover
por Belo Horizonte.
Quando a gente compara que uma um trajeto simples, fazendo
a pesquisa no mesmo
horário, em torno de
16h numa quinta-feira, a gente notou que é
muito mais barato. Se
você pega a empresa
99 Táxi fazendo trajeto da Praça Marília de
Dirceu até a Praça Sete
dentro desse período
do horário eles oferecem o serviço por R$
5,32. Do Uber, no mais
simples, a R$ 9,98 e o
Coopertaxi a R$ 11,78.
Só pesquisando nas
três empresas você
tem uma diferença de
121% pelo mesmo serviço. A gasolina tem o
preço médio hoje de
R$ 6,90 e para ir em
uma distância dessa de
3 km e ainda chegar lá
e se tem estacionamento, a hora de estacionamento no Centro de
Belo Horizonte vai de
R$ 16 até R$ 21. Então
só somando a gasolina
ou etanol você vai gas-

tar mais, fora o risco
do carro, peças, seguro. Sem dúvida nenhuma o aplicativo é mais
vantajoso do que você
optar o pegar o seu
carro e fazer o mesmo
trajeto”, explica.
Abreu ressalta porém que ainda há déﬁcit de motoristas na
cidade, além de muitos
cancelamentos de corrida.
“Quando a gente
faz esse tipo de pesquisa a gente preocupa
também com saúde do
mercado, que é para
ver como que estão
os motoristas, por que
eles estão cancelando
tantas corridas curtas?
Quando ﬁzemos esta
mesma pesquisa, no
mesmo trajeto, no dia
7 de outubro ele custava R$ 11,90 no Uber,
R$ 8,40 no 99taxi e R$
11,41 no Coopertáxi, só
que a gasolina naquela época tinha o preço
médio de R$ 6,27, hoje
ela está R$ 6,92, então teve aumento de
10,32% no preço. Para
o proﬁssional está ﬁcando cada vez mais
difícil, a não ser que essas empresas tenham
dado algum tipo de
boniﬁcação, aumentado a participação. Se
continuar subindo os
custos a gente pode de
repente não ter uma
quantidade de oferta
de pessoas prestando
esse serviço.”
POR: POR AILTON DO
VALE
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