BH é a capital brasileira com mais de 1
milhão de pessoas com
menor risco de morte
de COVID - 19
Uma das cidades mais populosas do país, e ainda
sim com controle exemplar de contaminação na
pandemia do coronavírus. Pág 2.
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A PARTIR DE HOJE (14), AS PESSOAS
NASCIDAS ENTRE 1968 E 1983 OU
EMPRESAS ABERTAS NESSE PERÍODO
PODERÃO PEDIR O SAQUE DE RECURSOS ESQUECIDOS EM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. O PROCESSO DEVE
SER FEITO NO SITE VALORES A RECEBER, CRIADO PELO BANCO CENTRAL
(BC) PARA CONSULTA E AGENDAMENTO DA RETIRADA DE SALDOS
RESIDUAIS.

A consulta foi aberta na noite de 13 de
fevereiro. Na ocasião,
o próprio sistema informou a data e o horário em que usuários
com recursos a sacar
devem retornar ao
site para fazer o agendamento. O processo
vai até sexta-feira (18).
Quem perder o prazo
ou o horário poderá
fazer uma repescagem
no sábado (19), das 4h
às 24h. O usuário que

perder a repescagem
só poderá retornar a
partir de 28 de março.
Após o pedido de
saque, a instituição
ﬁnanceira terá até 12
dias úteis para fazer a
transferência. A expectativa é que pagamentos realizados por meio
de Pix ocorram mais
rápido.
Para agendar o saque, o usuário deverá
ter conta nível prata ou
ouro no Portal Gov.br.

Identiﬁcação segura
para acessar serviços
públicos digitais, a conta Gov.br está disponível a todos os cidadãos
brasileiros. O login tem
três níveis de segurança: bronze, para serviços menos sensíveis;
prata, que permite o
acesso a muitos serviços digitais; e ouro, que
permite o acesso a todos os serviços digitais.
Segundo o BC, cerca
de 114 milhões de pes-

soas e 2,7 milhões de
empresas acessaram
o sistema de consultas
criado para o resgate do dinheiro. Desse
total, 25,9 milhões de
pessoas físicas e 253
mil empresas descobriram que têm recursos
a receber.
POR REDAÇÃO
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Copasa anuncia rodizio de água em BH e
região metropolitana

 MEDIDA TEMPORÁRIA

Uber e 99 reajustam
ganhos dos motoristas para compensar
alta da gasolina
Na última terça-feira (8) a Copasa anunciou que fará rodiEMPRESAS VÃO AUMENTAR REPASSES AOS
PARCEIROS; 99 DIZ QUE MEDIDA NÃO AFETARÁ PREÇO DAS CORRIDAS DOS PASSAGEIROS
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zio de abastecimento de água em bairros de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Contagem, Santa Luzia e Betim.

Segundo informações da companhia, a
medida foi pensada
para equilibrar o fornecimento de água
nas regiões. O rodízio
irá funcionar da seguinte forma, os bairros serão abastecidos
durante três dias e
vão ﬁcar um dia sem
abastecimento. Isso
irá ocorrer de forma
escalonada até o dia
19/03.
Em entrevista coletiva o presidente da
Copasa, Carlos Eduardo Tavares disse
que a escolha pelo
rodizio não é uma
das mais simpáticas,
mas necessárias para
que todos possam ter
o abastecimento regular.

“Optamos
pelo
rodízio para darmos a garantia que
as pessoas saibam,
com antecedência,
que não terão água
naquele dia e depois
terão água pelos dias
seguintes, até que a
gente consiga restabelecer”, comentou
o presidente da Copasa.

OS BAIRROS AFETADOS EM CADA
CIDADE SÃO:
REGIÃO1 - DIAS:
08/03/2022,
12/03/2022 E
16/03/2022
•

Contagem: Centro, Santa Helena
e Instancia do
Hibisco

Betim: Imbiruçu,
São Luiz (Petrópolis / Simonésia)
e Petrolândia
BH: Venda Nova
e Landi (VSP Sta Vitória)
Ribeirão das Neves: Justinópolis
Santa Luzia: São
Benedito, Santa Clara
e São Cosme

18/03/2022

REGIÃO 2 - DIAS:
09/03/2022,
13/03/2022 E
17/03/2022

•

•

•
•
•
•

Contagem: Cabral e Nacional
Lagoa Santa
Vespasiano
São José da Lapa

REGIÃO 3 - DIAS:
10/03/2022,
14/03/2022 E

•

Belo Horizonte:
Barreiro, Betânia
e Buritis
Contagem: Riacho
das Pedras, Eldorado,
Cidade Industrial e
Industrial

REGIÃO 4 - DIAS:
11/03/2022,
15/03/2022 E
19/03/2022

•
•

Betim: Centro,
Angola, Ouro Negro e Montreal,
Petrópolis e PTB
Contagem: Água
Branca e Ressaca
Belo Horizonte:
Alípio de Melo,
Caiçara e Ouro
Preto

POR: FERNANDA ALEXANDRE

Aplicativos anunciam aumento dos
ganhos de motoristas
após alta dos combustíveis
A partir desta semana, os motoristas
parceiros dos aplicativos 99 e Uber terão os
ganhos reajustados. O
objetivo é amenizar os
impactos do aumento
de 18,77% no preço da
gasolina nas reﬁnarias
da Petrobras. A estatal
também aumentou os
valores do diesel e do
gás de cozinha.
Segundo a Uber, o
valor das corridas será
elevado em 6,5%, de
maneira temporária.
A plataforma também
promete investir R$
100 milhões no Brasil
em iniciativas “voltadas ao aumento nos
ganhos e redução dos
custos dos motoristas
parceiros”.
No caso da 99, os
motoristas receberão
5% a mais no valor do
quilômetro
rodado.
Segundo a empresa,
o reajuste será válido

para todas as cidades
em que opera no Brasil. Segundo a plataforma, o aumento para os
proﬁssionais do volante não aumentará os
custos para os passageiros.

ALTA DOS COMBUSTÍVEIS
Desde
quando
anunciado o reajuste,
na última quinta-feira (10), motoristas de
aplicativos se reuniram para reclamar das
altas dos combustíveis.
A categoria acredita
em uma debandada de
proﬁssionais das plataformas.
Conforme a Pebrobras, a alta, válida desde sexta-feira (11), encareceu o preço médio
da gasolina para as distribuidoras de R$ 3,25
para R$ 3,86 por litro,
aumento de 18,8%. No
caso do diesel, o preço
médio aumentou de R$
3,61 para R$ 4,51 por litro, alta de 24,9%.
POR REDAÇÃO
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BH é a capital brasileira com mais
de 1 milhão de
pessoas com menor risco de morte de COVID - 19
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Uma das cidades mais populosas do país, e
ainda sim com controle exemplar de contaminação na pandemia do coronavírus.

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.

Belo Horizonte é
uma das maiores capitais brasileiras, e mesmo sendo uma cidade
turística e comercial,
conseguiu ser a menor
taxa dentre as capitais
com mais de 1 milhão
de habitantes. Os resultados mostram que, se
as capitais brasileiras
tivessem as mesmas
taxas de mortalidade,
por idade, do município, 70.330 óbitos não
teriam ocorrido, uma
redução de 36,18%,
segundo dados de 9 de
março.
“As restrições sanitárias adotadas em
Belo Horizonte desde
o início da pandemia
apresentaram
re-

sultados positivos. A
vida sempre foi nossa
prioridade e o estudo
reforça que optamos
pelo caminho certo. O
comprometimento de
grande parte da população foi essencial e
precisamos que todos
continuem mantendo
as medidas de prevenção”, disse o secretário
municipal de Saúde,
Jackson Machado Pinto.
As taxas de mortalidade de BH, por idade,
comparadas aos Estados e ao Brasil, apenas Maranhão e Bahia
teriam aumento no
número de óbitos por
Covid-19. “Mesmo assim, se o Brasil tivesse

as taxas de mortalidade de Belo Horizonte,
dos 653.712 óbitos por
Covid-19, 23% teriam
sido evitados, salvando 150.629 vidas. Além
disso, se Minas Gerais
tivesse as taxas, por
idade, de mortalidade
de Belo Horizonte, o estado teria 5,4% menos
óbitos por Covid-19,
evitando 3.252 mortes”, explica Reinaldo
dos Santos, demógrafo da Subsecretaria
de Modernização da
Gestão, da Secretaria
Municipal de Planejamento Orçamento e
Gestão, que consolidou
os dados.
POR: CLER SANTOS
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Presidente sanciona
PL da cobrança
única de ICMS de
combustível
Medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da
União
Na noite desta sexta-feira (11), o presidente
Jair Bolsonaro sancionou, na íntegra, o Projeto de Lei Complementar
(PLP) nº 11, de 2020, que
prevê a cobrança em
uma só vez do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre combustíveis, inclusive importados. O ICMS único
também valerá para
o gás natural e para a
querosene de aviação.
A sanção foi publicada
em edição extra do Diário Oﬁcial da União.
Atualmente, a alíquota do imposto é um
percentual
cobrado
em cima do preço ﬁnal
do litro na bomba, que
sofre variações do dólar e do preço internacional, onerando ainda
mais o valor ﬁnal cobrado dos consumidores. O PL sancionado
determina que a cobrança do ICMS ocorra
sobre o preço na reﬁnaria ou no balcão de
importação, quando
o combustível vier do
exterior. Os novos valores, pela proposta, serão deﬁnidos por meio
do Conselho Nacional
de Política Fazendária
(Confaz), que reúne
representantes da área
econômica de todos
estados e do Distrito
Federal.
O diesel é o único
combustível que adotaria uma regra de
transição emergencial.
Segundo essa sistemática, enquanto não for
adotada a cobrança

única – e correspondente uniﬁcação de alíquota – do diesel, o valor de referência para
estipulação do tributo
será a média móvel
dos preços médios praticados ao consumidor
ﬁnal nos 60 meses anteriores a sua ﬁxação.
Na deﬁnição das
novas alíquotas, deverá ser previsto um intervalo mínimo de 12
meses entre a primeira
ﬁxação e o primeiro reajuste dessas alíquotas
e de seis meses para os
reajustes subsequentes, devendo-se observar o prazo de 90 dias
no caso de um novo
aumento.
A medida também
reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Coﬁns e
da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e
da Coﬁns-Importação,
garantindo a manutenção dos créditos vinculados às pessoas jurídicas da cadeia produtiva.
Desse modo, a proposição não apenas
preserva a autonomia dos estados e do
Distrito Federal, mas
também simpliﬁca a
incidência do ICMS sobre os combustíveis e
lubriﬁcantes, confere
maior uniformidade
e dilui o peso da carga
tributária
incidente
sobre estes produtos
para enfrentar o súbito
aumento do petróleo
decorrente da guerra
na Ucrânia.
POR: AGEBCIA BRASIL
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