Feira do Mineirinho:
a reabertura em
novo formato atraiu
centenas de pessoas
Mesmo com 80% da capacidade de pessoas, a capacidade total da praça da alimentação, de 600
pessoas, foi atingida em poucos minutos. Pág.3
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Prefeitura anuncia mudanças e adota nova estratégia para
vacinação da população a partir dos 30 anos. Pág.2
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Prefeitura tenta
agilizar a vacinação da população
contra Covid-19
na capital
Prefeitura anuncia mudanças e adota nova estratégia para
vacinação da população a partir dos 30 anos
Para acelerar a vacinação da população de
Belo Horizonte, a prefeitura anunciou nesta
sexta (13), mudança no
processo de vacinação.
Os moradores da capital agora vão poder
vacinar em qualquer
posto que tenha imunizante disponível.
“Tendo a vacina, e a
pessoa está no público
eletivo da vacina, essa
vacina é disponibilizada porque nós precisamos vacinar a população de acordo com o
Programa Nacional de
Imunização, de acordo com toda a secretaria, de uma forma

mais ágil, considerando todo o público que
precisamos atingir e a
cobertura vacinal que
precisamos no município”, disse, a subsecretária de atenção à
saúde, Taciana Malheiro em entrevista à TV
Globo.
A prefeitura da capital iniciou também
nessa sexta, um teste
com o procedimento
de agendamentos para
vacinação contra Covid-19 para o público
de 30 anos. O agendamento poderá ser feito
pelo site da prefeitura.
Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde

serão ofertadas 140
vagas por dia, em dez
Centros de Saúde ﬁxos. Por enquanto as
marcações serão feitas
de segunda a sexta, e a
vacinação será no período da tarde.
No sábado (14), Belo
Horizonte vacina o público de 29 anos com a
primeira dose. Para se
vacinar é preciso apresentar o comprovante
de endereço e um documento de identiﬁcação com foto.
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APÓS A MORTE DE TARCÍSIO MEIRA, MÉDICOS REITERAM QUE A CORONAVAC
REDUZ CASOS GRAVES DE
COVID

Covid-19: Brasil registra 975
novos óbitos, e
média móvel de
mortes cai pelo
13º dia
Nas últimas 24 horas, foram registrados
35.571 novos casos da
doença: número total
ultrapassa 20 milhões
Com 975 novas
mortes por covid-19
registradas no Brasil
nas últimas 24 horas, a
média móvel de vítimas
da doença chegou nesta
quinta-feira, 12, a 884.
Além de permanecer em
queda, é o 13º dia consecutivo em que o índice
fica abaixo de 1 mil, em
patamar semelhante ao
observado em janeiro
deste ano.

O ator morreu nesta quinta, aos 85
anos, por complicações da Covid, mesmo já tendo obtido duas doses da CoronaVac. Com a notícia, muitas pessoas
voltaram a criticar a vacina. Especialistas, no entanto, explicam que todos
os imunizantes disponíveis são conhecidos, embora nenhum tenha 100% de
eﬁcácia. Entre idosos com até 79 anos,
um protegido de mortes de CoronaVac
em 87% dos casos. Acima dessa idade,
a efetividade cai para 49,9%, segundo
o grupo Vebra Covid-19, que reúne pesquisas de instituições como a Fiocruz,
o Incor e o Instituto Global de Saúde de
Barcelona.

BH vai receber mais de 62 mil
doses das últimas remessas de
vacina, diz governo

Para saber mais sobre a
campanha de vacinação na
cidade, acesse pbh.gov.br/
vacinacao-covid19
Para conhecer os protocolos de funcionamento da
cidade, acesse pbh.gov.br/
reabertura-de-atividades .

Lotes que chegaram na última sexta e na quarta-feira serão distribuídas aos municípios na segunda-feira (16). Há
expectativa de que a prefeitura amplie ainda mais os grupos a serem imunizados.
Belo Horizonte vai
receber 62.894 doses
de vacinas da Pﬁzer e
da Coronavac, segundo
informou o governo de
Minas na noite desta
sexta-feira (13).
Essas doses fazem
parte das duas últimas
remessas que o estado

recebeu do Ministério
da Saúde, na quarta e
na sexta-feira, e que só
começarão a ser distribuídas aos municípios
mineiros a partir de
segunda-feira (16). Ao
todo, são 628.490 imunizantes para Minas
Gerais.

Os imunizantes serão encaminhados às
Unidades
Regionais
de Saúde (URSs) que,
posteriormente, farão
a entrega para os municípios.

POR G1 MINAS

Para informações gerais sobre Transparência
(contratos emergenciais
covid), acesse pbh.gov.br/
transparenciacovid .

AQUI VOCÊ VAI ENCONTRAR INFORMAÇÕES SOBRE O COMBATE À PANDEMIA DE
COVID-19 EM BELO HORIZONTE.

Para informações sobre
o funcionamento das escolas municipais, acesse pbh.
gov.br/funcionamentodasescolas .
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Feira do Mineirinho: a reabertura em novo formato atraiu
centenas de pessoas

Veja os endereços onde
foram instalados novos
radares em
BH nesta semana

Mesmo com 80% da capacidade de pessoas, a
capacidade total da praça da alimentação, de
600 pessoas, foi atingida em poucos minutos.
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Os equipamentos foram instalados na última segunda-feira (9).

Depois de cerca de
7 meses de portas fechadas, a tradicional
feira do Mineirinho foi
reaberta nesta quinta-feira (12). O evento
manteve os shows, exposições de artesanato
e as barraquinhas de
comida.
O horário foi das
17h às 23h na quinta-feira e, no domingo
(15), será das 8h às
18h. Entrada e estacionamento são gratuitos.
As recomendações
por conta da COVID
- 19 foi seguida rigidamente, com a capacidade reduzida para
1.200 pessoas. Antes,
mais de 7 mil pessoas
circulavam no espaço.

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.

De acordo com
o diretor do evento,
William Martins em
entrevista ao O Tempo,
tudo correu muito bem
e foi observado que as
pessoas seguirão os
protocolos.
DOMINGO
Quem estiver na
feira vai poder aproveitar o dia para fazer
compras e saborear os
petiscos nos postos em
formato de bar. Os portões serão abertos às
8h, e a música ao vivo
vai começar a partir
das 12h. As atrações
serão : grupo Diga Lá e
o cantor e compositor
Brigadeiro. No repertório, pagode, samba e
ritmos vibrantes.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
FEIRA DE ARTESANATO DO MINEIRINHO
PROGRAMAÇÃO DE
MÚSICA AO VIVO

Novos radares foram instalados em
nove pontos de Belo Horizonte nesta semana. São equipamentos de ﬁscalização eletrônica detectores de avanço de semáforo.
Os equipamentos foram instalados na
última segunda-feira (9). Segundo a BHTrans, os locais são áreas críticas quanto à
possibilidade de acidentes.

VEJA ABAIXO OS LOCAIS ONDE ESTÃO OS
NOVOS EQUIPAMENTOS.
 Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 1448, esquina
com Rua Colômbia - Sentido Centro / Bairro;
 Av. Raja Gabaglia, nº 1710, esquina com Rua
Principal – Sentido Centro / Bairro;
 Av. Raja Gabaglia, nº 1799 – Sentido Bairro /

Dia: 12/8 – (quinta) – a
partir das 19h – dupla sertaneja João Marcos & Maurinho
Dia: 15/8 (domingo) – a
partir das 12h – Diga Lá e Brigadeiro
Local: Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram,
1.000, São José, Pampulha)
Entrada e estacionamento: gratuitos
INFORMAÇÕES:
(31) 3017-0573

Centro;
 Av. Dom Pedro II, esquina com Rua Espinosa –
Sentido Centro / Bairro;
 Av. Dom Pedro II, esquina com Rua Espinosa –
Sentido Bairro / Centro;
 Av. Pres. Antônio Carlos, nº 1089 – Sentido Bairro
/ Centro;
 Av. Pres. Antônio Carlos, oposto ao nº 1089 –
Sentido Centro / Bairro;
 Av. Amazonas, esquina com Rua Pedra Bonita –
Sentido Bairro / Centro;
 Av. do Contorno, esquina com Avenida Afonso
Pena – Sentido Funcionários / Savassi
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