Alexandre Kalil deixa prefeitura de BH
para se candidatar
ao governo de Minas
Político oﬁcializou saída em entrevista coletiva na
sede do Executivo na última sexta-feira (25). Pág 3.
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Invasão russa completa um mês e
expõe uma Ucrânia devastada
Na última quinta-feira (24) completou um mês que a Rússia invadiu a
Ucrânia. Os efeitos da guerra são devastadores. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), perto de 7 milhões de pessoas estão
deslocadas internamente, e o número dos que fugiram para países vizinhos está se aproximando rapidamente de 4 milhões.
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Músico brasileiro
compõe hino com os
sons da guerra de
Putin na Ucrânia
Radicado em Nova York, Roger Leão produz música a
partir de áudios enviados

Os sons de ataques
aéreos, sirenes, explosões, gritos e choro de
crianças, que há um
mês transformaram a
rotina dos ucranianos,
estão registrados num
hino, uma espécie de
melodia da resistência. Em dois minutos e
25 segundos, “The Anthem of True Russia”
transporta o ouvinte
para a realidade da
guerra de Putin e causa
desconforto.

Produzido
pelo
músico brasileiro Roger Leão, a partir dos
áudios registrados por
uma agência publicitária de Kiev, o hino foi
postado há 9 dias nas
plataformas musicais.
Teve 120 mil visualizações no YouTube e 100
mil plays no Spotify –
audiência espalhada
por Europa, Ucrânia e
até a Rússia, que vem
surpreendendo Leão,
radicado há sete anos
em Nova York, indicado ao Multi-Grammy e
premiado pela MTV.
POR SANDRA COHEN
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Prefeitura melhora via do
Eldorado com obra de drenagem e amplia operação
tapa-buraco



ATLÉTICO 114 ANOS

De volta ao coreto:
torcedores dos Consulados parabenizam Atlético pelos
114 anos

A Prefeitura de Contagem dá prosseguimento a diversas ações
diárias pela cidade que
melhoram a vida dos
moradores. Nesta semana, a subsecretaria
de Manutenção está
executando uma obra
em rede de drenagem
na rua das Acácias, no
Eldorado, e ampliando
a operação tapa-buraco nos bairros da região.
A intervenção foi
necessária após um
rompimento da rede
causar uma erosão na
via. O subsecretário de
Manutenção, Leonardo Lopes, detalhou as
etapas que estão sendo
realizadas no local. “O
trabalho que está sendo executado é a recuperação da rede em

um trecho da rua das
Acácias e a recomposição do piso. Estamos
com a intervenção em
andamento e a previsão é que seja ﬁnalizada até semana que
vem”, disse.
Além desta ação, as
equipes seguem realizando a operação tapa-buraco nas vias dos
bairros Água Branca,
Eldoradinho, Jardim
Bandeirantes,
Novo
Eldorado, Glória, Santa
Cruz Industrial e Eldorado.
Nesta semana, foram concluídas as
operações nas ruas Rio
Mossoró, Rio Parnaíba,
Rio Paraíba (Eldoradinho), Ruan (Conjunto
Água Branca), Sinval
Alves da Cunha, Capi-

baribe, Curral Del Rey
(Água Branca), Batista
Sampaio (Jardim Bandeirantes),
Palermo,
Tupã, Ubatiba, Guará,
Cambará,
Iguaraçu,
Capri (Novo Eldorado), Mário Vital, Madre
Margherita Fontaranosa (Eldorado), Bélgica, Portugal (Glória),
av. Santa Isabel e rua
Pompéia (Santa Cruz
Industrial).
As ruas São Lucas
e Cardeal Arco Verde
e Nossa Senhora das
Graças, no Água Branca; rua Santana, no
Jardim Bandeirantes;
13 de maio e av. Simão
Antônio, no Cincão;Norberto Mayer e José
Barra do Nascimento,
no Eldorado; Jaguará,
no Novo Eldorado; e
José Diniz e Silva, no

Bela Vista, tiveram os
serviços iniciados e serão concluídos nos próximos dias.
Além da operação
tapa-buraco,
outros
serviços como capina,
varrição e limpeza urbana também estão
acontecendo nas ruas
do Conjunto Água
Branca e na avenida
Teleférico, que passa
por obras de requaliﬁcação.
A Prefeitura reforça
que a população pode
solicitar os serviços de
zeladoria por meio da
Administração Regional Eldorado, nos telefones (31) 3352-5477 /
3352-5351.

POR: RÔMULO ABREU
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RADICADOS FORA DO PAÍS OU EM OUTROS ESTADOS, ATLETICANOS FALAM DA IMPORTÂNCIA DA ITATIAIA PARA SE MANTEREM ‘PERTO’
DO ALVINEGRO

Em 25 de março
de 1908, um grupo de
jovens atletas matou
as aulas da manhã,
rumou até o Parque
Municipal de Belo Horizonte e, no coreto,
fundou um novo clube na capital mineira,
criado para brilhar entre os outros existentes.
Nascia assim o Atlético
Mineiro Futebol Clube,
herdando o nome do
extinto Athlético. Na

última sexta-feira (25),
o Clube Atlético Mineiro - nome adotado desde 1913 - comemora
114 anos desde aquele
dia.
Para homenagear o
atual melhor time do
país, campeão do Campeonato Brasileiro, da
Copa do Brasil e da Supercopa.
POR HENRIQUE ANDRÉ
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 AGORA É LEI

PROJETO
DE LEI QUER
OBRIGAR
MOTORISTAS
A SOCORRER
ANIMAIS
ATROPELADOS
Político oficializou saída em entrevista co- EM BH
letiva na sede do Executivo na última sexta-feira (25)

Foto: Divulgação / Prefeitura de Belo Horizonte

EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO, O CONDUTOR PODE SOFRER SANÇÕES ADMINISTRATIVAS; TEXTO AINDA SERÁ VOTADO EM 1º
TURNO

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.

O prefeito de Belo
Horizonte Alexandre
Kalil (PSD) anunciou
nesta sexta-feira, em
discurso na sede do
executivo municipal,
sua saída do cargo para
concorrer ao governo
de Minas Gerais. Em
tom emocionado, Kalil
disse ter sentimento
de ‘dever cumprido’
à frente da prefeitura
nos cinco anos e três
meses que esteve no
cargo e comparou a votação que teve na última eleição com o título
da Copa Libertadores
que conquistou como
presidente do Atlético.
“Se digo um até
breve a Belo Horizonte, me dirijo ao meu

Estado: me aguardem.
Sem promessas e sem
mentiras, vamos levar
essa forma humana de
cuidar de gente para
todo esse povo abandonado, entorpecido por
promessas e mentiras”, discursou Kalil já
em tom de campanha.
Eleito vice-prefeito
par ao segundo mandato de Kalil, o economista Fuad Noman, de
74 anos, assume o Executivo municipal. Fuad
foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República
no governo de Fernando Henrique Cardoso.
No governo Aécio Neves, foi secretário da
Fazenda entre 2003 e

2007 e depois assumiu
a pasta de Transportes
e Obras Públicas.
Com Kalil, saem da
prefeitura de Belo Horizonte os secretários
Jackson Machado e
Maria Caldas, responsáveis pelas pastas da
Saúde e de Políticas
Urbanas, além do procurador-geral Castellar
Guimarães.
Kalil terá como
principal adversário
na corrida eleitoral o
atual governador de
Minas Gerais, Romeu
Zema (Novo), candidato à reeleição.

POR: REDAÇÃO

Quem
atropelar
animais e não prestar
socorro pode ter que
pagar multa e sofrer
outras sanções administrativas, em Belo
Horizonte. O projeto de
lei é de autoria do vereador Wanderley Porto
(Patriota) e está para
ser votado em primeiro
turno pelo plenário da
Câmara Municipal.
Conforme o texto, a
medida, caso aprovada,
será válida para motociclistas, ciclistas, carros e
passageiros. “Tem sido
recorrente na nossa
cidade atropelamento
de animais e os mesmos ﬁcarem sofrendo à
mercê da própria sorte,
às vezes com fratura.
Quando esses cães ou
gatos, principalmente,
têm a sorte de serem socorridos por algum munícipe, essa conta ainda
ﬁca cara para o munícipe que resgatou”, disse

 @dukechargista

EXPEDIENTE
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o vereador.
“A gente quer garantir esse direito de
prestação de socorro.
E que tem que ser de
uma forma obrigatória.
O condutor tem que
ser sensibilizado a isso.
Então essa lei vem com
esse objetivo da gente
evitar o sofrimento dos
animais”, acrescentou.
Em caso de descumprimento, uma infração determinada pelo
poder Executivo pode
ser aplicada. “Então,
quando a lei for aprovada aqui na Câmara
Municipal e sancionada
pelo poder Executivo,
eles vão regulamentar a
questão dos valores das
multas a serem dadas
aqueles condutores que
atropelarem e não prestarem socorro e que forem identiﬁcados nessa
situação”, aﬁrmou.
POR MATHEUS OLIVEIRA
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 EMPREGO
SAIBA MAIS SOBRE RARO LABS
Pessoa Desenvolvedora NodeJs - (Analista
Desenvolvedor Nodejs) 1 vaga
Raro Labs Belo Horizonte - MG Publicado
em 25/03/2022

PAIXÃO POR TECNOLOGIA, diversidade
e pessoa em primeiro lugar! Somos motivados por promover transformações no
mundo digital de forma inovadora! Nossa
equipe traz no seu #DNARaro valores como
diversidade, liberdade e conﬁança. Isso
signiﬁca que as nossas #pessoasraras
respeitam e abraçam qualquer forma de
expressão! Somos um ti...
Salário. A combinar

ENGENHEIRO MECÂNICO - 1 VAGA
Engesult Tecnologia em Projetos
Belo Horizonte - MG Publicado em
25/03/2022 Elaboração de projetos industriais. Salário A combinar
Saiba mais sobre Engesult Tecnologia em
Projetos

PROJETISTA DE ESTRUTURAS METÁLICAS - 1 VAGA
Engesult Tecnologia em ProjetosBelo Horizonte - MG Publicado em 25/03/2022
Elaboração de projetos de estruturas metálicas. Salário A combinar
Conquiste o emprego que tanto busca!
Saiba mais sobre Engesult Tecnologia em
Projetos

PROJETISTA DE ELÉTRICA - 1 VAGA
Engesult Tecnologia em Projetos
Belo Horizonte - MG Publicado em
25/03/2022 -Elaboração de projetos de
elétrica. Salário A combinar
Saiba mais sobre Quorum Recursos Humanos

ATENDENTE DE PADARIA - SAVASSI (ATENDENTE) 1 VAGA
Quorum Recursos Humanos - Belo Horizonte - MG Publicado em 25/03/2022 - Atendimento a clientes, fritar salgados, preparar
lanches, limpeza da loja, reposição de mercadorias, fatiar frios entre outras atividades. Salário De R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 1 VAGA
Conﬁdencial Belo Horizonte - MG Publicado em 25/03/2022 - Realizar visitas técnicas em empresas para ﬁns de elaboração
e renovação de documentos relativos à segurança do trabalho; auxílio na elaboração
do PPRA, elaborar análise global, ministrar
treinamentos internos entre outras atividades do setor. Salário De R$ 1.001,00 a
R$ 1.500,00 - Saiba mais sobre Consultar
Gestão de Pessoas

OPERADOR DE CALL CENTER - 1 VAGA
Consultar Gestão de Pessoas
Belo Horizonte - MG Publicado em
25/03/2022 Atendimento telefônico;
Agendamento de consultas e exames;
Registro de informações essenciais no sistema; Esclarecimento de dúvidas dos pacientes; Conﬁrmação e acompanhamento
das agendas dos proﬁssionais e dos consultórios. Responder e-mails, mensagens,
etc; Resolver as demandas dos proﬁs...
Salário De R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00
Saiba mais sobre Consultar Gestão de
Pessoas

AUXILIAR FISCAL DE FATURAMENTO (AUXILIAR FISCAL) 1 VAGA
Consultar Gestão de Pessoas Belo Horizonte - MG Publicado em 25/03/2022
Auxiliar no Faturamento; Fazer apuração
ﬁscal de impostos; Atender as demandas
da contabilidade externa.

 QUER SABER MAIS SOBRE VAGS DE EMPREGO?

ACESSE:

https://agazetaempregosmg.com.br/

