Programa de incentivo aos profissionais autônomos
está com inscrições
abertas
O programa é uma oportunidade para que proﬁssionais autônomos divulguem os serviços. Pág 2.
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PBH vai pagar incentivo
financeiro a hospitais por
internações por síndrome
respiratória aguda grave
decorrente de gripe

Belo Horizonte tem mais
de 2,8 mil crianças de 5 a
Remuneração complementar já era paga por internações de 11 anos vacinadas contra
urgência de pacientes com SRAG causada pela Covid-19 e, a covid-19

agora, será ampliada devido ao aumento de infecções pelo
vírus Influenza.

Capital mineira realizará ações de repescagem nesta semana e aguarda mais doses para ampliar imunização. Pág. 2

Belo Horizonte volta a
receber a 47ª Campanha
de Popularização do Teatro e da Dança
Depois de dois anos sem acontecer na cidade, teve
início nesta quinta-feira (13), a tão amada Campanha
de Popularização do Teatro e da Dança, que chega a sua
47ª edição. Pág. 3
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Belo Horizonte tem mais de
Programa de incentivo aos
2,8 mil crianças de 5 a 11 anos profissionais autônomos
vacinadas contra a covid-19
está com inscrições abertas

Foto:Agência Brasil

Capital mineira realizará ações de repescagem nesta semana e aguarda mais doses
para ampliar imunização

BH vacina crianças contra covid-19 com imunizante da Pfizer
Belo Horizonte vacinou, no sábado (15),
2.843 crianças com a
vacina contra a Covid-19. O balanço foi
divulgado na manhã
deste domingo (16).
A capital mineira
iniciou a imunização
infantil contra a doença no público de 5 a
11 anos com comorbidades, deﬁciência permanente, indígenas ou
quilombolas.
A capital mineira, até o momento,
recebeu 10 mil doses
da primeira remessa
entregue ao Brasil do
imunizante pediátrico
da Pﬁzer. Uma nova
entrega está prevista
para chegar em território nacional neste domingo (16). Com isso,
o município deve ter
mais doses disponíveis
nos próximos dias e
poderá abrir postos em
escolas.

REPESCAGEM
Nesta segunda-feira
(17) e terça-feira (18),

o município realizará ações de repescagem em nove escolas
municipais da capital
mineira. “Ampliações
para outras unidades
podem ser feitas conforme o recebimento
de novas remessas de
vacina e o chamamento de novos públicos”,
explicou a prefeitura.
Os horários de imunização nas escolas serão distintos nas duas
datas. Na segunda-feira, as aplicações serão
feitas das 10h às 16h.
Já na terça-feira, das 9h
às 16h. Os endereços
podem ser veriﬁcados
no portal da Prefeitura.
Para serem vacinadas, as crianças
precisam estar acompanhadas de pais ou
responsáveis e apresentar documento de
identiﬁcação com foto
ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e
cartão de vacina.
Caso o acompanhamento seja por tercei-

ros, haverá a necessidade de apresentar o
termo de autorização
de para vacinação, disponibilizado no portal
da Prefeitura, devidamente preenchido e
assinado pelos pais ou
responsáveis.

ACAMADOS
Já a imunização das
crianças acamadas ou
com mobilidade reduzida terá início na
segunda-feira, dia 17
de janeiro. As equipes
entrarão em contato
com as famílias que
têm cadastro nos Centros de Saúde para o
agendamento. A vacinação dessas crianças
será realizada ao longo
da semana por equipes
volantes. Caso a criança não tenha cadastro,
os pais ou responsáveis devem entrar em
contato com a unidade mais próxima para
agendar a data da vacinação.
POR REDAÇÃO

Para fortalecer a nova política de
integração entre desenvolvimento
social e práticas de trabalho e geração de renda, a Prefeitura de Contagem, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Trabalho
e Segurança Alimentar, criou o Programa “Central de Serviços Autônomos: Tá Combinado?”.
O programa é uma oportunidade
para que proﬁssionais autônomos
divulguem os serviços e consigam
despertar o interesse daqueles que
buscam proﬁssionais para a realização de determinadas atividades.
A prefeita Marília Campos aprovou a medida e destacou a importância do programa. “Essa é uma
forma da Prefeitura garantir mais
oportunidade. Isso é fundamental
para se construir uma cidade com
mais justiça social”.
A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar, Viviane França, explica que
o programa catalogará todos esses
prestadores de serviços, fazendo
uma grande central de divulgação
no site da Prefeitura. As pessoas
poderão acessar a plataforma para
procurar o serviço que desejar. Em
contrapartida, o prestador informará as suas referências na ﬁcha de cadastro de serviços prestados, tanto
em empresas quanto em casas de
pessoas físicas. “É Contagem trabalhando para Contagem. Os cidadãos
poderão contratar serviços ofertados aqui dentro da nossa cidade. A
contratação dos serviços será feita
diretamente pelo cidadão que buscar pelo serviço. A Prefeitura dará
o suporte de catalogar esses proﬁssionais facilitando a consulta pela
população”, explicou.
O processo é simples. O proﬁssional deverá acessar o banner que está
disponível no site da Prefeitura, pre-

encher e anexar a documentação
exigida. Após o envio, é só aguardar
a aprovação do cadastro que ﬁcará
disponível na plataforma.

INSCRIÇÕES
O Programa “Central de Serviços Autônomos: Tá Combinado?”
permite o cadastro de prestadores
de serviços por meio do link: www.
contagem.mg.gov.br/ta-combinado.
Os empreendedores precisam residir em Contagem, ser maiores de 18
anos de idade.
A diretora do Programa “Central
de Serviços Autônomos: Tá Combinado?”, Joyce Delgado, explica que
as pessoas que precisarem de ajuda
para se inscrever, podem também
buscar as regionais e a sede da Secretaria de Desenvolvimento Social,
Trabalho e Segurança Alimentar
para se orientarem.
As inscrições para o programa
podem ser feitas até 22 de janeiro.
Para se inscreverem os interessados
devem observar os seguintes documentos:

PREENCHER O CADASTRO
ON-LINE;
apresentar comprovante de endereço atualizado;
apresentar atestado de Antecedentes Criminais emitido pela Polícia Civil de Minas Gerais;
apresentar cópia do CPF, do RG,
da CNH ou CNPJ, além de uma foto
3 x 4;
Os interessados também devem
estar inscritos no CadÚnico, conforme edital de chamamento publicado em novembro.

POR: FLÁVIA NUNES

GIRO

EXPEDIENTE

 Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2022

Produtor Editorial
 Junio Amaro
Jornalistas:
 Fernanda Souza
 Cler Santos
Projeto gráfico
e diagramação:
 Junio Amaro
Revisão:
 Flávia Nunes

Depois de dois anos sem acontecer na cidade, teve início nesta quinta-feira (13), a tão
amada Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, que chega a sua 47ª edição.

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.

Confira como será
o retorno das aulas
presenciais 2022
em Belo Horizonte e
regiões, mesmo com
a alta de casos de
covid com a variante
Ômicron
Com a alta de contágios, seja
por gripe, covid ou ambos; o
uso de máscaras permanecerá obrigatório.

Foto: Sinparc / Reprodução
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Belo Horizonte volta a
receber a 47ª Campanha de
Popularização do Teatro e da
Dança

3

Com ingressos custando R$20,00 cada
apresentação, o público vai poder assistir 87
espetáculos divididos
entre teatro infantil,
adulto, dança e espetáculos de rua, sendo
25 peças estreantes na
campanha.
Até o dia 27 de fevereiro o público poderá
prestigiar 87 espetáculos, entre eles a famosa
comédia que é sucesso
em todo o Brasil desde
1998 “O Espírito Baixou em Mim”. A peça
vai estar em cartaz em
datas especiﬁcas em
dois teatros da capital:
Cine Theatro Brasil e
Palácio das Artes.

Em entrevista à
Rádio Itatiaia Dilson
Mayron, coordenador
do Sinparc disse estar
com bastante expectativa, após dois anos
de pausa por conta
da pandemia. E torce
para que a campanha
seja de grande sucesso.
“ Depois de tanto tempo é um grande alívio
estarmos de voltar fazendo o que a gente
sempre gostou e ama
fazer. O teatro é a categoria que mais sofreu
durante a pandemia”,
comentou.
As vendas físicas
dos ingressos serão disponibilizadas em dois
pontos: Shopping Cida-

de, piso GG e no Pátio
Savassi. A programação completa da campanha está disponível
no site: https://www.
vaaoteatromg.com.br/

SERVIÇO
47ª Campanha de Popularização do Teatro e da
Dança
Valor: R$ 20,00
Compra: Piso GG Shopping Cidade, Pátio Savassi
Venda online: https://
www.vaaoteatromg.
com.br/

POR: FERNANDA ALEXANDRE

Por enquanto, o
estado e a Prefeitura de Belo Horizonte
não determinaram a
obrigatoriedade
de
comprovante de vacinação para a presença
dos alunos nas salas de
aula. Alguns estados,
como Paraíba e Bahia,
farão essa exigência.
Na rede municipal,
o ano letivo inicia - se
em 3 de fevereiro, com
aulas 100% presenciais
seguindo todos os critérios de segurança estabelecidos pela OMS.
Já a rede estadual,
seguirá as mesmas regras sanitárias, porém
começará em 7 de fevereiro.
A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) aﬁrmou ainda
que estará atenta a todos os decretos da Prefeitura, e que o modelo
pedagógico
adotado
dependerá do cenário
epidemiológico e dos
indicadores de contágio.
UFMG e outras universidades particulares de BH
Já para as universidades públicas e

particulares, o comprovante de vacinação
atualizado será exigido
em todo o estado, e sem
ele, o aluno corre risco
de não poder frequentar as aulas. Em casos
mais extremos, terá a
matrícula cancelada.
A Universidade Federal de Minas Gerais
anunciou, nesta quarta-feira (15), o retorno
das aulas totalmente
presenciais a partir de
março de 2022, com
o início do primeiro
semestre letivo. Os
funcionários do administrativo retornam ao
regime 100% presencial a partir de 10 de
janeiro.
A instituição de ensino anunciou o plano
de retorno presencial
dividido em quatro
etapas (0, 1, 2 e 3). Cada
etapa deﬁnia o número máximo de pessoas na Universidade. A
etapa zero signiﬁcava
a suspensão das aulas
e a 3 (que valerá a partir de 10 de janeiro) o
retorno pleno.

POR: CLER SANTOS
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