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Inscrições para 
o Sisu começam 
amanhã 
Começam nesta terça-feira (28) as inscrições para 
o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema 
de Seleção Unifi cada (Sisu). Os candidatos às 
vagas que serão oferecidas pelas instituições 
públicas de ensino superior deverão fi car atentos 
porque o prazo é curto, e terminará no dia 1º de 
julho.Pág 3.
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MP-SP apura violação de sigi-
lo profissional de enfermeira 
que ameaçou e vazou dados de 
Klara Castanho
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DE SANTO ANDRÉ INFORMOU QUE 

TODO O PROCEDIMENTO DE ENTREGA DO RECÉM-NASCIDO PARA ADOÇÃO SEGUIU 

INTEGRALMENTE O TRÂMITE PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCEN-

TE (ECA). EM REDE SOCIAL, ATRIZ RELATOU VIOLÊNCIAS QUE SOFREU E DISSE 

QUE PROFISSIONAIS DE HOSPITAL VAZARAM HISTÓRIA SEM SEU CONSENTIMEN-

TO.TO.
O Ministério Públi-

co de São Paulo (MP-
-SP) informou nesta 
segunda-feira (27) que 
está apurando a vio-
lação de sigilo profi s-
sional de enfermeira 
que ameaçou e vazou 
dados da atriz Klara 

Castanho. As in-
v e s t i g a ç õ e s 
correrão em 
sigilo.

No sábado 
(25), a atriz 
de 21 anos, 
publicou um 
relato em 
suas redes 

sociais e revelou que 
foi estuprada, engravi-
dou e decidiu entregar 
o bebê diretamente 
para adoção.

A Promotoria de 
Justiça da Infância e 
de Santo André infor-
mou que todo o pro-
cedimento de entrega 
do recém-nascido para 
adoção seguiu inte-
gralmente o trâmite 
previsto no Estatuto da 
Criança e Adolescente 
(ECA).

POR G1 SP

Atlético x Emelec: Hulk faz ‘in-
tensivão’ para estar 100% no 
duelo da Libertadores

 “Se Deus quiser. Tenho que 
estar 100%”. Estas foram as pa-
lavras do atacante Hulk, ao ser 
perguntado pela Itatiaia se esta-
ria totalmente pronto para en-
carar o Emelec, nesta terça-feira 
(28); o camisa 7 do Galo trata um 
edema no pé direito.

Durante o desembarque do 
Atlético em Guayaquil, no Equa-
dor, muitos jornalistas locais es-
tiveram no aeroporto da cidade. 
A delegação chegou neste do-

mingo (26) ao local do primeiro 
confronto das oitavas de fi nal da 
Libertadores.

Mariano, que cuida de pro-
blemas particulares, Jair, recém-
-operado de uma lesão na mão, 
e Zaracho, em reta fi nal de re-
cuperação, são os desfalques do 
técnico Antonio Mohamed para 
este compromisso.

POR HENRIQUE ANDRÉ CLÁUDIO 
REZENDE
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ECONOMIA

Abastecer tem fi ca-
do cada dia mais com-
plicado para o motoris-
ta em Belo Horizonte e 
região metropolitana 
e uma ligeira queda 
no preço do etanol im-
pulsiona o consumo 
no lugar da gasolina. 
Conforme pesquisa do 
Mercado Mineiro, en-
tre os dias 21 e 25 de ju-
nho, o preço do etanol 
volta a cair na Grande 
BH, enquanto a gasoli-
na está mais cara.

O menor preço do 
etanol encontrado en-

tre os postos pesqui-
sados foi de R$ 4,28 
e o maior de R$5,35, 
com uma variação de 
25%. Na comparação 
realizada entre os pre-
ços médio no dia 10 
de junho de 2022, foi 
apontando que o preço 
médio do etanol caiu 
3,78% (R$0.20), sendo 
que o valor médio era 
de R$ 5,17 e passou a 
ser de R$ 4,97. O etanol 
é viável para o bolso do 
consumidor quando 
correspondendo a 65% 

do preço médio da ga-
solina comum.

Entre os postos na 
Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, o 
menor preço encontra-
do da gasolina comum 
foi R$ 7,14 e o maior R$ 
7,89 variando 10,50%. 
Em comparação rea-
lizada entre os preços 
de 10 de junho, consta-
tou-se que o preço mé-
dio da gasolina comum 
subiu 1,57% ou R$0.12, 
tendo antes o valor de 
R$ 7,44 e atualmente 
R$ 7,56.

DIESEL
Já o diesel está mais 

bem caro na região 
metropolitana do e 
preço dispara fi cando 
mais cardo do que a 
gasolina pela primeira 
vez na história. Con-
forme a pesquisa o 
preço médio do litro 
do Diesel subiu 10,78% 
(R$0,75) nos últimos 30 
dias,  passando de R$ 
6,94 para R$ 7,69.

O preço médio 
do Diesel s10 subiu 
99%(R$3,84) de janei-

ro  de 2021 a junho de 
2022. O preço médio 
que era R$3,85 foi para 
R$7,69. O menor pre-
ço do litro do Diesel 
é de R$7,34 e o maior 
R$8,09, uma variação 
de 10,22%.

GÁS DE COZINHA
O preço do botijão 

de gás de cozinha de 
13kg também subiu 
com variação de 39%, 
passando de R$ 104,00 
para R$ 145,00. O Bo-
tijão de 13kg entregue 
no próprio bairro tem 
variação de 32%. Já o 
Cilindro de 45kg varia 
entre R$ 415,00 até R$ 
580,00, uma variação 
de 40%.

PESQUISA
A pesquisa foi feita 

pelo Mercado Mineiro 
entre os dias 21 e 25 de 
junho. Foram consulta-
dos 182 postos de com-
bustíveis e 101 depósi-
tos de Gás de Cozinha 
na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte.

POR EDITORIA ITATIAIA
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Receita liberau na 
última quinta (23) 
a consulta sobre 
restituição do Im-
posto de Renda

ECONOMIA 

Cerca de 4,25 milhões de con-
tribuintes receberão R$ 6,3 bi-
lhões

O contribuinte que 
entregou a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física acertará as contas 
com o Leão. Neste ho-
rário, a Receita Federal 
liberará a consulta ao se-
gundo dos cinco lotes de 
restituição de 2022. O lote 
também contempla resti-
tuições residuais de anos 
anteriores.

Ao todo, 4.250.448 
contribuintes re-
ceberão R$ 6,3 bi-
lhões.  Desse total, R$ 
2.697.759.582,31 serão 
pagos aos contribuintes 
com prioridade legal, sen-
do 87.401 idosos acima de 
80 anos; 675.495 entre 
60 e 79 anos; 48.913 con-
tribuintes com alguma 
defi ciência física ou 
mental ou doença grave 
e 661.831 contribuintes 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério.

O restante do 
lote será destinado a 
2.776.808 contribuintes 
não prioritários que en-
tregaram declarações de 
exercícios anteriores até 
19 de março deste ano.

O dinheiro será pago 
em 30 de junho. A con-
sulta pode ser feita na 
página da Receita Federal 
na internet. Basta o con-
tribuinte clicar no campo 
Meu Imposto de Renda 
e, em seguida, Consultar 
Restituição. A consulta 
também pode ser feita no 
aplicativo Meu Imposto de 
Renda, disponível para os 
smartphones dos sistemas 
Android e iOS.

A consulta no site 
permite a verifi cação de 
eventuais pendências que 
impeçam o pagamento da 
restituição – como inclu-

são na malha fi na. Caso 
uma ou mais inconsistên-
cias sejam encontradas na 
declaração, basta enviar 
uma declaração retifi ca-
dora e esperar os próxi-
mos lotes.

CALENDÁRIO
Inicialmente prevista 

para terminar em 29 de 
abril, o prazo de entrega 
da Declaração do Impos-
to de Renda Pessoa Física 
foi adiado para 31 de maio  
para diminuir os efeitos 
da pandemia de covid-19 
que pudessem prejudicar 
o envio, como atraso na 
obtenção de comprovan-
tes. Apesar do adiamento, 
o calendário original de 
restituição foi mantido, 
com cinco lotes a serem 
pagos entre maio e setem-
bro, sempre no último dia 
útil de cada mês.

A restituição será 
depositada na conta 
bancária informada na 
Declaração de Imposto 
de Renda. Se, por algum 
motivo, o crédito não for 
realizado, como no caso 
de conta informada desa-
tivada, os valores fi carão 
disponíveis para resgate 
por até um ano no Banco 
do Brasil.

Neste caso, o cidadão 
pode reagendar o crédito 
dos valores de forma sim-
ples e rápida pelo Portal 
BB, ou ligando para a Cen-
tral de Relacionamento 
BB por meio dos telefo-
nes 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para defi cientes 
auditivos).

POR: KLEBER SAMPAIO

Etanol cai para R$ 4,97 e 
volta a ser vantajoso para 
abastecer em Belo Hori-
zonte
Pesquisa do Mercado Mineiro consultou 182 postos de com-
bustíveis e 101 depósitos de Gás de Cozinha na RMBH
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INFLAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
SOBE PARA 2,81% EM JUNHO
Em maio, ela foi de 1,49%, 
revela pesquisa da FGV

O Índice Nacional 
de Custo da Constru-
ção-M (INCC-M), me-
dido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
registrou infl ação de 
2,81% em junho deste 
ano. Ela é superior ao 
valor de maio (1,49%) 
deste ano e maior que 
os 2,30% de julho de 
2021.

Com o resultado, o 
INCC-M acumula infl a-
ção de 7,20% no ano e 
de 11,75% em 12 me-

ses. Em julho de 2021, 
o INCC-M acumulado 
em 12 meses era de 
16,88%.

Em junho deste 
ano, a taxa relativa a 
materiais, equipamen-
tos e serviços fi cou em 
1,40%, abaixo do 1,55% 
de maio. Já o subíndice 
da mão de obra chegou 
a 4,37% em junho, ante 
1,43%, em maio. 

POR KLEBER SAMPAIO
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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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Ludmilla se emo-
ciona a caminho do 
BET Awards: ‘Maior 
celebração da cul-
tura preta’

Ludmilla está con-
correndo à categoria 
de Melhor Artista In-
ternacional no BET 
Awards, que acontece 
neste domingo, 26. Nas 
redes sociais, a cantora 
revelou estar emocio-
nada com a indicação.

Neste sábado, Lu-
dmilla chegou em Los 
Angeles, que será o lo-
cal do evento, e fez um 
post no Twitter sobre a 
empolgação. “Cheguei 
em Los Angeles pro 
BET Awards, a maior 
celebração da cultura 
preta no mundo. Mi-
nha primeira vez em 
um prêmio americano 
e pra aumentar a mi-
nha felicidade, como 
indicada”, escreveu.

“No voo pra cá, vim 
refl etindo sobre como 
minha música tem 
atravessado fronteiras. 

Confesso que chorei!. 
Só de ser indicada já 
fi co feliz, mas quero 
lembrar que essa indi-
cação não é só minha”, 
disse.

“É de Alcione, Elza 
Soares, Tati Quebra 
Barraco, Iza, Mano 
Brown Gilberto Gil, 
Mumuzinho, Emicida e 
todos os outros artistas 
pretos que em algum 
momento me tocaram 
e me inspiraram com 
sua arte”, completou. 
“Estou até sem pala-
vras para expressar 
o tamanho da minha 
felicidade. Obrigado 
a todos vocês que me 
acompanham e me 
dão tanta força pra ir 
cada vez mais longe”.

POR ESTADÃO 
CONTEÚDO

ENTRETENIMENTO

Cantora concorre à categoria de 
Melhor Artista Internacional

Inscrições para 
o Sisu começam 
amanhã

Começam nesta 
terça-feira (28) as ins-
crições para o segun-
do processo seletivo 
de 2022 do Sistema 
de Seleção Unifi cada 
(Sisu). Os candidatos às 
vagas que serão ofere-
cidas pelas instituições 
públicas de ensino su-
perior deverão fi car 
atentos porque o prazo 
é curto, e terminará no 
dia 1º de julho.

A consulta para as 
vagas neste segundo 
processo seletivo teve 
início no dia 15, por 
meio do Portal Único 
de Acesso ao Ensino 
Superior. Para acessá-
-lo, clique aqui.

Por meio da consul-
ta, é possível visualizar 
as vagas ofertadas por 
modalidade de concor-
rência, cursos e turnos, 
instituições e localiza-
ção dos cursos. Tam-

bém é possível acessar 
a íntegra do documen-
to de adesão de cada 
uma das instituições 
que aderiram ao Sisu.

O Sisu é o sistema 
informatizado do Mi-
nistério da Educação 
(MEC) no qual as ins-
tituições públicas de 
educação superior, 
sejam elas federais, 
estaduais ou munici-
pais, oferecem vagas a 
serem disputadas por 
candidatos inscritos 
em cada edição da se-
leção.

EXIGÊNCIA
Para participar do 

Sisu será exigido do 
candidato que tenha 
realizado o Exame Na-
cional do Ensino Mé-
dio (Enem), edição de 
2021, obtido nota su-
perior a zero na prova 

de redação e não tenha 
participado do Enem 
na condição de treinei-
ro.

O resultado do 
processo seletivo será 
divulgado no dia 6 de 
julho. A matrícula ou 
registro acadêmico de-
vem ser feitos de 13 a 
18 de julho. Já o prazo 
para os interessados 
manifestarem interes-
se em participar da lis-
ta de espera será de 6 a 
18 de julho.

Os candidatos são 
selecionados para as 
opções de cursos indi-
cados no ato de inscri-
ção, de acordo com a 
melhor classifi cação 
de nota obtida na edi-
ção mais recente do 
Enem, que, nesta edi-
ção, será a de 2021.

POR KLEBER SAMPAIO

Inscrições para o Sisu começam amanhã
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