Minas Gerais investiga novo caso de
raiva humana; já há
dois confirmados
Segundo secretária de saúde, um paciente, de 5
anos, morreu no último dia 17. Pág 2.
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A NOVA EDIÇÃO
DO CONCURSO COMIDA DI BUTECO
TEVE INÍCIO DIA 8
DE ABRIL ATÉ 8 DE
MAIO EM BH, GO,
RJ, SP E SSA E NAS
DEMAIS CIDADES
DE 08 DE ABRIL
ATÉ 01 DE MAIO,
MOSTRANDO QUE
ESSA CULTURA
DE RAIZ SEMPRE
VIVE.

O Comida di Buteco
nasceu em 2000 com
o objetivo de resgatar
os butecos autênticos,
aqueles que todo mundo tem no coração. Ao
longo desses anos, com
legitimidade deﬁnimos
nossa razão de ser:
TRANSFORMAR VIDAS
ATRAVÉS DA COZINHA
DE RAIZ – BUTECO EXTENSÃO DE SUA CASA.
Ao longo dos nossos 21
anos, estamos desenvolvendo um impor-

tante papel de fomento
à cultura e à cozinha
de raiz.

MAS POR QUE
“BUTECO”?
Buteco, com “U”, é
como os mineiros chamam carinhosamente
seus bares. Signiﬁca
acima de tudo SIMPLICIDADE E AUTENTICIDADE. Sempre foi
sinônimo de comida

boa, ambiente democrático e descontração,
e esse formato não mudou nada! Ao longo dos
anos, o Concurso foi
caindo no gosto da galera de outras regiões
e fomos conquistando
nosso espaço entre esses 21 CIRCUITOS. A
consequência disso foi
que os “butecos” ganharam o Brasil. E o
número só cresce!
POR REDAÇÃO JG
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Minas Gerais investiga novo
caso de raiva
humana; já há
dois confirmados
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ATLÉTICO APAGÃO

Hulk não consegue
explicar queda de
rendimento do Galo:
‘Responsabilidade é
toda dos jogadores’
TIME ALVINEGRO ABRIU 2 A 0 NO CORITIBA
NO PRIMEIRO TEMPO, MAS FOI MAL NA ETAPA
FINAL E SOFREU EMPATE

AS DUAS CRIANÇAS
CONFIRMADAS COM
A DOENÇA FORAM
MORDIDAS POR UM
MORCEGO
Mais um caso suspeito de raiva está
sendo investigado pela
Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Trata-se
de uma menina, de 11
anos, que reside na
área rural de Bertópolis, no Vale do Mucuri.
Além disso, a morte de
um menino, de 5 anos,
que ocorreu no último
domingo (17), também
está sendo investigada
pela pasta.
Até este sábado
(23), dois casos da doença foram conﬁrmados pela secretaria

após exames laboratoriais. O primeiro paciente é um menino de
12 anos, que morreu
no dia 4 deste mês. Já
o segundo caso, que foi
conﬁrmado na última
terça-feira (19), trata-se
de uma menina, de 12
anos.
O caso foi notiﬁcado
no dia 5 de abril e, na
ocasião, a criança foi
internada. No dia 13,
ela apresentou piora
clínica e precisou ser
levada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segue
internada e tratada de
acordo com o protocolo de raiva humana.
Todas as ocorrências
foram registradas na
área rural de Bertópolis e são relacionadas à

mordida de morcego.
A criança, de 5 anos,
não apresentava sintomas clínicos de raiva e
nem sinais de mordedura ou arranhadura
de morcego. No entanto, devido à proximidade geográﬁca, a pasta
optou por investigar o
óbito. “Amostras foram
coletadas e enviadas
para exame laboratorial e aguarda-se o resultado”, diz a nota.
O segundo caso
suspeito em investigação, notiﬁcado na última quinta-feira (21),
trata-se de uma menina, de 11 anos, que
apresentou sintomas
como febre e cefaléia.
“Devido ao parentesco
com o segundo caso
conﬁrmado, foi notiﬁ-

cada como suspeita e
encaminhada para o
hospital de referência,
onde foram coletadas
amostras laboratoriais.
A paciente segue em
leito clínico, estável e
em observação”, destacou a pasta.
“A SES-MG destaca
a importância de se
procurar a Unidade de
Saúde mais próxima
para avaliação da necessidade de adoção de
medidas proﬁláticas
(administração de vacina e/ou soro) em caso
de qualquer incidente
com mamíferos silvestres ou domésticos,
sobretudo morcegos,
cães e gatos”, disse.
POR: PATRÍCIA MARQUES

Em Belo Horizonte, onze bairros vão ficar sem água na terça-feira; veja quais
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AO TODO, ONZE
BAIRROS TERÃO O
FORNECIMENTO
DE ÁGUA
INTERROMPIDO

O SERVIÇO
DEVE SER
NORMALIZADO
NO MESMO DIA
Onze bairros de
Belo Horizonte terão o
abastecimento de água
interrompido na próxima terça-feira (26).
São eles: Barreiro, Brasil Industrial, Cardoso,
Diamante, Olaria, Santa Cecília, Santa Helena, Solar do Barreiro,

Teixeira Dias, Urucuia
e Vila Castanheira.
Segundo a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (Copasa), o desabastecimento será necessário para
manutenção na rede
de água.
A previsão é de que
no decorrer da noite
do mesmo dia o abastecimento seja normalizado gradativamente.
POR REDAÇÃO JG

Foto: Pedro Souza / Atlético

Segundo secretária de saúde, um paciente,
de 5 anos, morreu no último dia 17

Após um grande
primeiro tempo, quando abriu 2 a 0 no Coritiba e poderia ter feito
mais, o Atlético caiu
de rendimento na etapa ﬁnal e viu a equipe
paranaense empatar
o duelo, na noite deste
sábado, no Independência, pela terceira
rodada do Campeonato Brasileiro. Ao ﬁm do
jogo, o atacante Hulk
lamentou o resultado,
não conseguiu explicar
o que aconteceu com o
time e responsabilizou
os atletas pelos dois
pontos perdidos em
casa.
“Responsabilidade
é toda nossa, dos jogadores. Sabíamos da
importância do jogo,
queríamos assumir a
liderança hoje. Fizemos um grande primeiro tempo, acho que
só erramos três vezes,
quando tomamos três
contra-ataques. Fora

isso, tivemos o controle no primeiro tempo”,
analisou.
“No segundo tempo, não sei o que aconteceu. A nossa equipe
deu uma caída grande.
Como falei, a responsabilidade deste empate,
perder dois pontos em
casa, é toda nossa, dos
jogadores. Mas lembrando que o time está
muito focado, todos os
jogadores estão muito
bem psicologicamente
e concentrados para
fazer um grande ano”,
completou.
Hulk voltou ao Atlético no duelo deste sábado, após ﬁcar dois
jogos fora para acompanhar o nascimento
da ﬁlha nos Estados
Unidos. No entanto, o
retorno do camisa 7
não foi com o resultado que ele queria.
POR: FÁBIO ROCHA

GIRO

Vôlei, peteca e xadrez fazem parte do
programa ‘BH é da
Gente’ que acontece neste domingo
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Inep divulga
resultado de
pedidos de isenção
para o Enem 2022

Foto: Reprodução / PBH / Vila Tomaz

vôlei, peteca, damas e
xadrez.
Na rua Araribá, na
Região Noroeste, no
trecho entre as ruas
Marcazita e Carmo do
Rio Claro, a brincadeira é aprender a tocar
pandeiro, chocalho e
ﬂauta.
Já na avenida Silva
Lobo, na Região Oeste,
a atração é a cama elástica, brinquedos infantis e piscina de bolinha.
A “festança” será entre
os trechos das ruas
Xapuri e Garret, nos

bairros Grajaú e Nova
Granada.
Na avenida Guarapari, no trecho entre
Portugal e rua das Canárias, no bairro Santa Amélia, Região da
Pampulha, as crianças
poderão curtir brincadeiras antigas, como
amarelinha e corda.
Elas poderão se divertir com trabalhos
manuais como dobraduras de papéis e desenhos.

POR: GABRIELA SALES
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Quatro regionais terão atividades lúdicas e
esportivas para a criançada.

Neste domingo (24),
o programa “BH é da
Gente” será realizado
em quatro regiões de
Belo Horizonte. Oﬁcinas esportivas e recreativas fazem parte das
atividades. Elas vão
das 9h às 13h. A iniciativa é da Secretaria
Municipal de Esportes
e Lazer.
Na avenida Getúlio
Vargas com Cristóvão
Colombo, na Savassi,
Região Centro-Sul da
capital, a meninada
poderá jogar futebol
em tamanho gigante,
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 Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais
(Inep)
divulgou hoje (22) os
resultados dos pedidos
de isenção para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). Eles estão disponibilizados na Página
do Participante.
As pessoas que tiveram os pedidos negados
podem entrar com recurso. O procedimento
deve ser feito entre a
próxima segunda-feira (25) a sexta-feira da
outra semana (29). Os
resultados das análises
dos recursos serão divulgados dia 6 de maio.
Puderam entrar com
solicitação de isenção os
que estão no último ano
em escola pública, que
ﬁzeram todo o ensino
médio em instituições
públicas ou que cursaram o ensino médio
como bolsistas integrais
em escolas privadas.
Renda

 @dukechargista
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Outra condição é
que a família tenha renda per capita [renda por
cabeça] menor do que o
valor equivalente a um
salário mínimo e meio.
Têm direito também os
alunos de famílias inscritas no Cadastro Único
de programas sociais do
governo federal.
Também
foram
divulgados os resultados das solicitações de
quem conseguiu isenção para o Enem 2021,
mas não fez a prova,
procedimento denominado justiﬁcativa de ausência.
A concessão da isenção ou a aceitação da
justiﬁcativa de ausência
não garantem inscrição na prova. O aluno
nessas situações deve
realizar a inscrição na
página do participante,
de acordo com os requisitos apresentados no
site do Inep.
POR: KLEBER SAMPAIO

4

PUBLICIDADES

 Belo Horizonte, 24 de abril de 2022

