UFMG abre inscrições para vacinação contra Covid-19
para crianças com
autismo
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A Universidade Federal de Minas Gerais, por meio
do Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo (Praia/UFMG), promove na próxima quarta-feira
(09) a vacinação contra Covid-19. Pág 2.
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Comércio poderá funcionar durante dois
dias no Carnaval

UFMG abre inscrições para vacinação contra Covid-19
para crianças com
autismo

Foto:Agência Brasil

Foto: reprodução internet

Após o cancelamento do Carnaval um certo impasse ficou
no ar, o comércio funcionará ou não durante esse período?

Na última segunda-feira (31), a prefeitura apresentou uma
proposta para os comerciantes, visando a
abertura das lojas em
dois dias desse período de carnaval, terça-feira e quarta-feira de
cinzas. E o fechamento
nos dias 27 e 28 de fevereiro, em contrapartida ao fechamento
no domingo (27), o co-

mércio abriria normalmente no feriado de 21
de abril.
“Durante o Carnaval, BH historicamente sempre esteve com
o comércio fechado.
Sempre negociamos
o Dia do Comerciário
na segunda-feira. Mas,
quando o prefeito falou em abrir o comércio e cancelar o feriado,
imediatamente inicia-

mos uma conversa.
Foi muito positivo ele
chamar os presidentes dos sindicatos para
um diálogo”, aﬁrmou o
presidente do Sindilojas, Nadim Donato em
entrevista ao Estado de
Minas.
Já Pedro Periard,
presidente do SECBHRM ressalta que
a proposta precisa
ser negociada com os

Goleada em fora
de casa: Atlético
MG vence de 4x0
do Uberlândia
COM A VITÓRIA,
O ATLÉTICO
ASSUMIU A
LIDERANÇA DO
CAMPEONATO
MINEIRO, COM
SETE PONTOS.

funcionários. “É algo
regulamentar que tem
de ser feito. A assembleia vai nos autorizar
a assinar o acordo.
Eles vão formular uma
proposta e, talvez, na
semana que vem tudo
esteja deﬁnido”.

POR: FERNANDA ALEXANDRE

A temporada 2022
não começou com
muito destaque, mas
o time alternativo do
Atlético mostrou que
veio pro jogo na noite
da última quarta-feira
(2/2). O Galo teve grande atuação contra o
Uberlândia, no Parque
do Sabiá, e alcançou
mais uma goleada no
Campeonato Mineiro.
Os gols da vitória por
4 a 0 foram marcados
por Eduardo Sasha,
Guilherme Arana, Fábio Gomes e Ademir.
Ademir e Fábio Gomes são dois dos três
reforços
acertados
pelo Galo até agora
para a temporada de
2022. Além deles, chegou o zagueiro Godín,

A Universidade Federal de Minas Gerais,
por meio do Programa
de Atenção Interdisciplinar ao Autismo
(Praia/UFMG), promove na próxima quarta-feira (09) a vacinação contra Covid-19. A
ação Vacine Bem será
destinada a crianças
com Transporto do Espectro do Autismo de
5 a 11 anos que ainda
não vacinaram contra
o Coronavírus.
As vagas são limitadas, por esse mo-

como reposição à saída de Junior Alonso
para o futebol russo.
O volante Otávio (ainda não anunciado) é
aguardado nesta quinta-feira em BH para
fechar contrato de empréstimo até o meio do
ano, quando assina em
deﬁnitivo.
Com a vitória, o
Atlético assumiu a liderança do Campeonato Mineiro, com sete
pontos. Já o Uberlândia
permanece com três
pontos e ocupa a oitava posição.

MUDANÇAS TÁTICAS
NO GALO
O técnico Mohamed
propôs uma mudança

tivo os responsáveis
devem se inscrever
até o próximo domingo (6), através do link
:
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCjBsXctj-x6EKcUGjwyHkW94YJ7DfsRallOaglH7EtUSaw/
viewform
Para se vacinar é
necessário que o responsável leve a caderneta de saúde da criança e a identidade.
POR: FERNANDA ALEXANDRE

tática considerável em
relação ao padrão visto
sobretudo no último
ﬁm de semana, contra
o Tombense. Segundo
Mohamed, uma alteração também momentânea, instruída aos
atletas após uma análise do adversário.
A ideia é que agora,
o time use e abuse das
ligações diretas, fazendo com que a chegada
até o gol seja mais rápida e mais difícil do adversário invadir para
defender. Foi assim
que o atacante Sasha
fez o primeiro gol, com
2 minutos de jogo.

POR CLER SANTOS
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De acordo com a prefeitura, o reajuste de
11%, é previsto em contrato com os Consórcios Operadores

Atos contra o
assassinato do jovem
congolês Moïse
aconteceram neste
sábado (5)
ENTIDADES DO MOVIMENTO NEGRO, IMIGRANTES E COMUNIDADE CONGOLESA FARÃO
ATOS EM DIVERSAS CIDADES DO PAÍS E NO
EXTERIOR PEDINDO JUSTIÇA PELA MORTE
BRUTAL DO REFUGIADO, NO RIO DE JANEIRO
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Passagem de ônibus em
Contagem ficará mais cara
a partir deste domingo;
veja os valores
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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.

A partir deste domingo (6), a tarifa do
transporte coletivo em
Contagem, na região
metropolitana de BH,
ﬁcará mais cara. A passagem passará de R$
4,50 para R$ 5. De acordo com a prefeitura, o
reajuste de 11%, é previsto em contrato com
os Consórcios Operadores.
“As reuniões com as
empresas terão continuidade, uma vez que
a Prefeitura solicita a
ampliação de horários
e melhorias nos serviços prestados”, informou o município em
comunicado à imprensa.
Em Betim, também
na região metropolitana, usuários do transporte coletiva começaram a pagar mais caro
pelo serviço a partir
dessa terça-feira (1º).
Agora, a tarifa na cidade passa a ter preço
único, de R$ 5,20, independentemente da
forma de pagamento.
O novo valor represen-

ta um aumento de R$
0,55 para quem pagava R$ 4,65 com o Betim
Card, e de R$ 0,40 para
quem desembolsava
R$ 4,80 no pagamento
em dinheiro.
De acordo com a
Prefeitura do município, o reajuste é consequência do aumento
do custo do combustível e também de outros
insumos
provocado
pela alta da inﬂação.

ENTENDA
Desde o início da
semana, as passagens
de ônibus nos coletivos
metropolitanos de Belo
Horizonte também tiveram um aumento de
13%. De acordo com a
Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o preço médio das tarifas
passou de R$ 5,85 para
R$ 6,60. Cada linha possui uma passagem com
valores diferentes.
Conforme a Seinfra,
o percentual considera
a inﬂação para o perí-

odo e o valor de atualização do óleo diesel.
Por meio de um comunicado, o governo de
Minas informou, na
ocasião, que a atualização foi necessária para
garantir a operacionalização do sistema
e evitar que as empresas não cumpram as
linhas e os quadros de
horários deﬁnidos por
contrato.
Segundo Fernando
Marcato,
secretário
de Estado de Infraestrutura e Mobilidade,
o reajuste anual está
previsto em contrato e
não signiﬁca aumento
da tarifa pelo Governo
de Minas, mas sim a
recomposição da perda inﬂacionária. “Não
admitimos o pedido
das empresas e realizamos o nosso próprio
cálculo para aferição
do percentual”, disse
Marcato.

POR: LETÍCIA FONTES

O assassinato brutal a pancadas do jovem congolês Moïse
Kabamgabe, de 24
anos, que vivia no Brasil com a mãe e irmãos,
todos refugiados políticos, no dia 24 de janeiro, após cobrar o pagamento por dois dias
de serviços prestados
ao quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca,
causou revolta e indignação no Brasil.
A naturalidade de
como as autoridades
policiais trataram o
caso, inclusive, com a
família de Moïse sendo informada de sua
morte três dias depois
do ocorrido, e de estar
agora sendo intimidada pela polícia, reforça a necessidade dos
brasileiros não normatizarem as torturas
e assassinatos contra
a população negra do
país.
O primo dele, Yannick Kamanda, que
teve acesso aos vídeos do crime, diz que:

“Vieram e bateram
nele nas costas com
taco de beisebol. Veio
outro com uma corda,
amarrou ele, com as
mãos e as pernas para
trás. Passou a mesma
corda pelo pescoço.
Ficou amarrado no
mata-leão, apanhando,
tomando taco de beisebol nas costelas”.
O laudo do Instituto Médico Legal (IML)
aponta áreas hemorrágicas de contusão nos
pulmões e vestígios de
bronco aspiração de
sangue. Segundo os peritos, a causa da morte
foi traumatismo do tórax, com contusão pulmonar, causada por
ação contundente. O
enterro de Moise foi no
domingo (30/01). Depois da repercussão do
caso nas redes sociais,
as autoridades prenderam três pessoas.

POR: REDAÇÃO CUT EDITADO POR: ROSELY
ROCHA
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