BH tem um aumento de quase 20% nos
casos de dengue em
uma semana
Não houve nenhum óbito pela doença na cidade
até o momento neste ano. Pág 2.

 terça-feira 10 de maio de 2022 - Edição nº 20 - ano 2

Foto: reprodução internet

www.jornalogiro.com.br

Com 70 mil
votos na
final, Atlético
anuncia
vencedor do
‘Manto da
Massa’ 2022

PROJETO DESENHADO
PELO TORCEDOR WILL
RIOS FOI O ELEITO
O CAMPEÃO DESTA
TEMPORADA
O Atlético anunciou
nesta terça-feira (10)
o vencedor da terceira edição do concurso
‘Manto da Massa’ que,
em 2021, rendeu mais
de R$ 8 milhões (líquidos) aos confres do
clube e 120 mil peças

comercializadas. Em
2020, foram 100 mil
camisas vendidas em
tempo recorde.
Com mais de 900
projetos enviados na
primeira fase desta
temporada, apenas 13
desenhos foram escolhidos para esta reta
ﬁnal, com quase 70 mil
votos. Por meio de live
no canal oﬁcial do clube,com direito a show
ao vivo da cantora Ali-

ne Calixto e presença
de Flávio Markiewicz e
Lucas Adriano, ganhadores das primeiras
edições, o ilustrador
belo-horizontino Will
Rios foi oﬁcializado
como o dono do projeto mais votado. Como
prêmio, ele embolsará
R$ 13 mil.
Curiosamente, Will
já teve participação ativa na vida do clube. Na
ﬁnal da Copa do Brasil

do ano passado, quando o alvinegro derrotou o Athletico-PR por
4 a 0 na primeira partida, ele teve um desenho personalizado do
Galo estampado para
toda Massa, em forma
de bandeira
POR: HENRIQUE ANDRÉ E
CLÁUDIO REZENDE

 atletico
 jornalgiro
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INSCRIÇÕES PARA O ENEM 2022
BH tem um
COMEÇAM NA TERÇA-FEIRA
aumento de quase
CASOS DE DENGUE

20% nos casos de
dengue em uma
semana

Foto: Reprodução internet

NÃO HOUVE NENHUM ÓBITO PELA DOENÇA NA
CIDADE ATÉ O MOMENTO NESTE ANO

As
provas
serão
realizadas
nos dias
13 e 20 de
novembro
Já os interessados
em fazer o Enem
2022 que obtiveram
a isenção da taxa
devem realizar a
inscrição na Página
do Participante, mas
não precisam efetuar
o pagamento para
confirmar a participação.
As inscrições para
o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
começam nesta terça-feira (10) e podem ser
realizadas até o dia 21
de maio.
Pela primeira vez,
os interessados em
participar do exame

poderão efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio de
PIX e cartão de crédito.
O resultado dos recursos para isenção
da taxa de inscrição já
está disponível na Página do Participante.
O Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais
Anísio
Teixeira (Inep) ressalta
que a aprovação dos
pedidos não garante a
inscrição no exame.
A taxa de inscrição
para o Enem 2022,
versões digital ou impressa, foi mantida no
valor de R$ 85. O período para efetuar o
pagamento se encerra
em 27 de maio. A participação no exame
apenas será garantida
apenas após a conﬁrmação do pagamento
da taxa.
O pagamento da
taxa de inscrição também poderá ser feito
por meio do tradicional boleto, que deve
ser gerado na Página
do Participante e pago
em qualquer banco,
casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios

estabelecidos por esses
correspondentes bancários e respeitando os
horários de compensação.
Já os interessados
em fazer o Enem 2022
que obtiveram a isenção da taxa devem realizar a inscrição na
Página do Participante,
mas não precisam efetuar o pagamento para
conﬁrmar a participação.

PROVAS
As provas serão realizadas nos dias 13
e 20 de novembro. A
aplicação dos testes
impressos seguirá o
horário de Brasília. A
abertura dos portões
será às 12h, e o fechamento às 13h. O início das provas será às
13h30. No primeiro
dia de Enem, o término
das provas será às 19h.
No segundo dia de testes, às 18h30.
O exame será constituído de quatro provas objetivas e uma
redação em língua portuguesa. Cada prova
objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia
do exame, serão aplicadas as provas de
linguagens, códigos e
redação (língua Portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes,
educação física e tecnologias da informação e comunicação); e
de ciências humanas e
suas tecnologias (história, geograﬁa, ﬁlosoﬁa
e sociologia).
A aplicação terá 5
horas e 30 minutos de
duração, contadas a
partir da autorização
do chefe de sala para o
início das provas.
No segundo dia do
exame, serão aplicadas
as provas de ciências
da natureza (química,
física e biologia) e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá
5 horas de duração,
contadas a partir da
autorização do chefe
de sala para o início
das provas.
Os gabaritos das
provas objetivas serão
divulgados no Portal
do Inep, até o terceiro
dia útil após o último
dia de aplicação.

POR: VALÉRIA AGUIAR

A capital mineira
registrou um aumento
de 18,77% no número
de casos de dengue em
uma semana, de acordo com os dados da Secretaria de Estado de
Saúde (SES). Já foram
mais de 38 mil casos
notiﬁcados em Minas
em 2022.
Belo Horizonte tem
1.809 casos de dengue
conﬁrmados
desde
o início deste ano, de
acordo com o último
boletim divulgado pela
Secretaria de Estado
da Saúde no último 4
de maio. O último balanço divulgado pela
pasta foi, em 27 de
abril, mostrou o registro 1.523 registros de
dengue contabilizados.
Não houve nenhum
óbito pela doença na
cidade até o momento
neste ano.
De acordo com
a Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH), a
ocorrência de casos
de outras arboviroses
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti
é monitora de forma
contínua.
Para a identiﬁcação
das áreas mais vulneráveis, são utilizados
os resultados obtidos
e monitoramentos técnicos e o levantamento
rápido de índice para
Aedes aegypti, associa-

dos, segundo a prefeitura, à notiﬁcação de
casos suspeitos e conﬁrmados da doença
em cada território da
capital mineira.

REGIÃO METROPOLITANA
Na Grande BH, foram registrados aumentos nos casos em
relação ao ano passado. Em Nova Lima,
até o momento, foram
86 casos notiﬁcados e
quinze conﬁrmados,
enquanto em todo o
ano de 2021 foram 95
casos notiﬁcados de
dengue, sendo 27 conﬁrmados na cidade. 71
casos neste ano ainda
seguem em investigação.
Em Ribeirão das
Neves, a cidade tem 38
casos conﬁrmados de
dengue até o momento. Em todo o ano de
2021 foram 42 casos
conﬁrmados sendo 31
casos entre janeiro e
abril em todo o estado.

NO SUL DE MINAS
A dengue avança
pelo Sul de Minas e o
número de casos tem
surpreendido moradores de cidades bem
pequenas.

POR: FÁBIO ROCHA
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Ciclo de aperto
monetário deve
avançar “significativamente”,
diz Copom
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DIREITOS HUMANOS

QUASE 57 MIL RECÉM-NASCIDOS FORAM REGISTRADOS
SEM O NOME DO PAI

Comitê afirma que inflação ao consumidor
está mais persistente
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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.
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O Comitê de Política Monetária (Copom)
considera ser “apropriada” a manutenção do ciclo de aperto
monetário diante das
projeções observadas
e do “risco de desancoragem das expectativas” para prazos mais
longos. A ata da última
reunião do comitê foi
divulgada nesta terça-feira (10), em Brasília.
Entre as avaliações
apresentadas na ata da
última reunião do comitê, que elevou a taxa
básica de juros (Selic)
em um ponto percentual para 12,75% ao
ano, estão também
considerações sobre a
continuidade da alta
do petróleo; a continuidade da inﬂação no
país e no ambiente externo; a nova onda da
covid-19 na China; e a
reorganização das cadeias de produção globais em decorrência da
guerra na Ucrânia.
“A inﬂação ao consumidor segue elevada, com alta disse-

minada entre vários
componentes se mostrando mais persistente que o antecipado.
A inﬂação de serviços
e de bens industriais
se mantém alta, e os
recentes choques levaram a um forte aumento nos componentes
ligados a alimentos e
combustíveis”, informou o Copom.
“As leituras recentes vieram acima do
esperado e a surpresa ocorreu tanto nos
componentes mais voláteis como nos mais
associados à inﬂação
subjacente”, acrescentou ao destacar, entre
os itens mais voláteis,
o aumento do preço da
gasolina, “com impacto maior e mais rápido
do que era previsto”.
As expectativas de
inﬂação para 2022 e
2023 apuradas pela
pesquisa Focus encontram-se em torno de
7,9% e 4,1%, respectivamente. A meta do
Banco Central é de
encerrar o ano com

inﬂação de 3,5%, com
tolerância de 1,5 ponto
percentual para mais
ou para menos.
Ainda segundo o
comitê, diante de suas
projeções e do risco
de desancoragem das
expectativas para prazos mais longos, “é
apropriado que o ciclo
de aperto monetário
continue avançando
signiﬁcativamente em
território ainda mais
contracionista”, diz o
comitê ao aﬁrmar que
vai continuar com a
estratégia até que se
observe resultados nos
índices inﬂacionários,
na busca por se aproximar das metas.
Essa convergência
da inﬂação na direção
das metas, no entanto,
depende, segundo o
Copom, da evolução da
atividade econômica,
do balanço de riscos e
das projeções e expectativas de inﬂação para
o horizonte relevante
da política monetária.
POR: KLEBER SAMPAIO

NÚMERO É O MAIOR JÁ IDENTIFICADO PARA O
ACUMULADO DO ANO
Os cartórios brasileiros
registraram,
no início deste ano, o
maior número de recém-nascidos identiﬁcados somente com
o nome da mãe. De
janeiro a abril, foram
registrados 56,9 mil
bebês por mães solo,
o maior número em
comparação com o
mesmo período de
anos anteriores.
De acordo com o levantamento, em 2018,
foram registrados 51,1
mil
recém-nascidos
somente como o nome
materno. No ano seguinte, foram 56,3 mil.
Em 2020, o número diminuiu e passou para
52,1 mil. Em 2021, 53,9
mil crianças não tiveram o pai reconhecido
na certidão de nascimento.
O estudo também
aponta diminuição do
total de nascimentos
de recém-nascidos nes-

te ano, totalizando 858
mil. Em 2018, foram
954,9 mil.
Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas
Naturais (Arpen-Brasil) e obtidos a partir do
Portal da Transparência do Registro Civil. Na
plataforma, é possível
acessar o módulo Pais
Ausentes, que mostra
os registros realizados
nos 7,6 mil cartórios do
Brasil.
De acordo com regras determinadas pelo
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), caso o pai
não queira reconhecer
o ﬁlho, a mãe pode indicá-lo com genitor no
cartório, que deverá
comunicar o fato aos
órgãos
competentes
para início do processo
de investigação de paternidade.
POR: LÍLIAN BERALDO
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