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PREFEITURA DE
BELO HORIZONTE
LIBERA ESTÁDIOS
PARA VOLTA DO
PÚBLICO
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Decisão foi tomada
em reunião do prefeito
Alexandre Kalil com os
três grandes clubes de
BH. Pág.3

Restaurante Popular de Nova Contagem passa a
servir o jantar por apenas R$ 1 real.
Pág.2
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RESTAURANTE POPULAR
DE NOVA CONTAGEM PASSA A SERVIR O JANTAR POR
APENAS R$ 1 REAL

Focado no delivery,
começa nesta sexta-feira
a 21ª Edição do Comida di
Buteco
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Após quatro adiamentos,
começa nesta sexta-feira
(30), o tradicional Comida
di Buteco

De 30 de julho a 29
de agosto, Belo Horizonte recebe a 21ª edição do Comida di Buteco. O maior concurso
de botecos do Brasil
será pela primeira vez
focado no delivery. O
público poderá prestigiar e participar o
tradicional concurso
de três formas, retirando o petisco direto do
bar participante, indo
ao local e reservando uma mesa ou por
meio do delivery, que
ganhou mais espaço
nesses tempos de pandemia.
A reserva da mesa
no buteco de sua preferência pode ser feita
por meio da plataforma Tagme, no próprio
site do Comida di Buteco.

Esse ano o tema escolhido para o concurso é cozinha de raiz, os
49 bares participantes
de Belo Horizonte têm
que ter na sua receita
um desses ingredientes: batata, mandioquinha, beterraba, cenoura. Os petiscos esse ano
terão um preço ﬁxo de
R$27,00.
O perﬁl do Comida
di Buteco é direcionado para negócios familiares, o concurso
ajuda de forma efetiva
toda a cadeia em que o
buteco está inserido.
Em entrevista ao
Portal O Tempo Maria
Eulália Araújo, diretora de operações e
uma das fundadoras
do Comida di Buteco
disse que o retorno
do concurso também

tem como objetivo reerguer os donos dos
estabelecimentos, que
foram duramente atingidos na pandemia
com o movimento Salve os Botecos, “para
levar ao público e aos
parceiros várias alternativas para contribuírem, trazendo não
apenas faturamento
adicional aos botecos,
mas também força e
pensamento positivo
para a recuperação”,
comenta.
Esse ano o concurso traz o movimento
Salve os Butecos, que
tem como objetivo ajudar a gerar ﬂuxo de
caixa para os botecos
para que eles possam
se reerguer em meio a
pandemia que fechou
vários deles. A meta é

arrecadar R$ 3 milhões
até o ﬁnal do concurso
e dividir igualmente
para todos os botecos
participantes.
Comida di Buteco
O concurso surgiu
durante uma festa da
antiga Rádio Geraes,
onde Eduardo Maya,
João Guimarães e Maria Eulália Araújo criaram um evento para
valorizar a cozinha de
raiz e os botecos da cidade de Belo Horizonte. A primeira edição
do concurso foi realizada no ano 2000 e teve a
participação de 10 butecos. Hoje o concurso
expandiu e é realizado
simultaneamente em
21 praças.
POR FERNANDA
ALEXANDRE

Dando continuidade
às ações que fortalecem
a segurança alimentar
e nutricional no município, a Prefeitura de
Contagem, por meio da
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social,
passou a servir jantar
para a população da
região de Nova Contagem, nesta quarta-feira
(14/7). A refeição é
servida de segunda a
sexta-feira, das 16h30 às
19h, pelo valor simbólico
de R$1 real. São balanceadas e preparadas com
produtos regionais e da
agricultura familiar da
região.
Para a superintendente de Segurança Alimentar, Cida Miranda, é
importante para a cidade a garantia do direito
humano à alimentação
adequada. Ela destaca
que a conquista desse
jantar faz parte do papel
do município para qualificar e ampliar o serviço
dentro de Nova Contagem. “O jantar é uma
ampliação apenas nesta
unidade por reconhecer a
importância desse equipamento para a região.
Com esse compromisso
assumido, vamos trabalhar dia e noite para melhorar o serviço e ofertar
o serviço”, reforçou.
A secretária de Desenvolvimento Social e
Segurança Alimentar,
Viviane França, afirmou

que o compromisso da
pasta é fazer com que a
política pública seja feita de forma efetiva para
o cidadão contagense.
“Trabalhamos pela garantia de direitos para
que ações como esta, voltem a ganhar a cidade”.
A moradora de Nova
Contagem há 35 anos,
Valdilena Brito, comemorou a novidade na
região. “Comunidade de
Nova Contagem, fiquem
felizes e venham tomar
uma sopinha por apenas
R$ 1 real ”, convidou.
Serviço:

Restaurante Popular de Nova Contagem

R. Maria José Chiodi, 37
– Nova Contagem
Horário do Almoço: De
10H30 as 14 Horas.
Horário do Jantar: De
16H 30 às 19 Horas.
Restaurante Popular Eldorado

R. Madre Margherita Fontanorosa, 420 – Eldorado, Contagem – MG
Telefone: 3352-2963
Restaurante Popular Ressaca

Alameda das Andorinhas, 265 – Cabral, Contagem – MG
Telefone: 3331-1375
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Decisão foi tomada em reunião do prefeito Alexandre Kalil com os três grandes
clubes de BH

Na última terça-feira (27), a prefeitura de
Belo Horizonte anunciou a volta parcial do
público aos estádios de
futebol da capital. A decisão foi tomada após,
reunião da prefeitura
com as autoridades da
Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros, representantes dos estádios
e presidentes dos clubes juntamente com os
membros do Comitê de
Enfrentamento à Covid.
Neste primeiro momento será permitida
a entrada de 30% dos
torcedores nos jogos
de futebol, e a venda
de bebida alcoólica
está proibida. “Os primeiros eventos serão
uma espécie de teste. À
medida que percebermos que a estratégia
obteve sucesso, podemos pensar em permitir um público maior.
Os torcedores devem
obedecer às regras de
distanciamento social
e, para poderem ir aos
estádios.” Explicou o
secretário municipal
de saúde Jackson MaOs 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.

chado Pinto.
Segundo o secretário os torcedores deverão apresentar o ingresso do evento junto
com o exame de negativa para Covid-19 de
um laboratório ou farmácia conﬁável. “Teste
de farmácia será aceito
desde que venha com
o papel timbrado do
local e assinado pelo
proﬁssional responsável pela liberação do
teste, “diz.
Durante coletiva de
imprensa o secretário
de saúde, disse que a
prefeitura não vai limitar por idade as pessoas que podem comparecer ao estádio, mas
recomenda que grávidas não compareçam.
Os estádios serão
responsáveis por identiﬁcar se os testes apresentados pelos torcedores são verdadeiros,
caso não seja eles que
irão tomar as medidas
cabíveis.
O primeiro jogo
aberto ao público será
entre Atlético e River
Plate, pelas quartas de
ﬁnais da Libertadores

no dia 18 de agosto, no
Mineirão.
A liberação dos estádios é válida somente
para torneios promovidos pela Conmebol,
em torneios nacionais
a CBF ainda não autorizou a presença do
público.
Regras
• Durante os jogos os
camarotes serão liberados somente para as
diretorias dos clubes
• Todos os portões
abertos
• Venda de ingresso
será exclusiva pela internet
• Uso da máscara é
obrigatório
• Distanciamento um
assento lateral e um
frontal
• Não haverá transporte público para o estádio
• 30% do público
• Proibido a venda de
bebida alcoólica
• Teste de Covid-19 negativo

POR FERNANDA
ALEXANDRE
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EXPEDIENTE

Prefeitura de Belo Horizonte libera
estádios para volta do público
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Alguns bairros de BH terão o fornecimento de água
interrompido no domingo
(01), das 6h ás 18h.
Segundo a COPASA, o abastecimento
será normalizado
de forma gradativa
pela
madrugada
de segunda - feira
(2), e melhora gradativamente pelo
dia. Além de BH,
bairros de Contagem, Betim, Ibirité,
Brumadinho,
Igarapé, Itatiaiuçu,
Mário Campos, São
Joaquim de Bicas
e Sarzedo sofrerão
interrupção do fornecimento de água
também.
A
paralisação
é necessária visto
que, serão feitos
alguns reparos entre a estação de
tratamento de Brumadinho e o reser-

vatório localizado
no bairro Bandeirantes, em Betim.
Será iniciada uma
operação na rede
de captação do Rio
Paraopeba. O novo
sistema trará mais
segurança no restabelecimento hídrico de BH e região.
A recomendação é que os moradores usem água
com consciência e
evitem usos desnecessários/ não urgentes, como lavagens de veículos de
grande porte e calçadas. Assim, não
faltará água para
ninguém.
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