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Minas Gerais inves-
tiga 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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O comida 
di buteco

A NOVA EDIÇÃO 
DO CONCURSO CO-
MIDA 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 mun-
do tem no coração. Ao 
longo desses anos, com 
legitimidade defi nimos 
nossa razão de ser: 
TRANSFORMAR VIDAS 
ATRAVÉS DA COZINHA 
DE RAIZ – BUTECO EX-
TENSÃO DE SUA CASA. 
Ao longo dos nossos 21 
anos, estamos desen-
volvendo um impor-

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

MAS POR QUE 
“BUTECO”?

Buteco, com “U”, é 
como os mineiros cha-
mam carinhosamente 
seus bares. Signifi ca 
acima de tudo SIM-
PLICIDADE E AUTEN-
TICIDADE. Sempre foi 
sinônimo de comida 

boa, ambiente demo-
crático e descontração, 
e esse formato não mu-
dou nada! Ao longo dos 
anos, o Concurso foi 
caindo no gosto da ga-
lera de outras regiões 
e fomos conquistando 
nosso espaço entre es-
ses 21 CIRCUITOS. A 
consequência disso foi 
que os “butecos” ga-
nharam o Brasil. E o 
número só cresce!

POR REDAÇÃO JG
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Segundo secretária de saúde, um paciente, de 5 
anos, morreu no último dia 17. 



2  Belo Horizonte, 24 de abril de 2022

Fo
to

:: P
ix

ab
ay

/B
an

co
 d

e 
Im

ag
en

s

Fo
to

: P
ed

ro
 S

ou
za

 / 
At

lé
tic

o

Fo
to

: g
hz

Hulk não consegue 
explicar queda de 
rendimento do Galo: 
‘Responsabilidade é 
toda dos jogadores’

NOTÍCIA 

Minas Gerais in-
vestiga novo 
caso de raiva 
humana; já há 
dois confir-
mados TIME ALVINEGRO ABRIU 2 A 0 NO CORITIBA 

NO PRIMEIRO TEMPO, MAS FOI MAL NA ETAPA 
FINAL E SOFREU EMPATE

   ATLÉTICO APAGÃO

Após um grande 
primeiro tempo, quan-
do abriu 2 a 0 no Cori-
tiba e poderia ter feito 
mais, o Atlético caiu 
de rendimento na eta-
pa fi nal e viu a equipe 
paranaense empatar 
o duelo, na noite deste 
sábado, no Indepen-
dência, pela terceira 
rodada do Campeona-
to Brasileiro. Ao fi m 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 jo-
gadores. Sabíamos da 
importância do jogo, 
queríamos assumir a 
liderança hoje. Fize-
mos um grande pri-
meiro tempo, acho que 
só erramos três vezes, 
quando tomamos três 
contra-ataques. Fora 

isso, tivemos o contro-
le no primeiro tempo”, 
analisou. 

“No segundo tem-
po, não sei o que acon-
teceu. A nossa equipe 
deu uma caída grande. 
Como falei, a responsa-
bilidade deste empate, 
perder dois pontos em 
casa, é toda nossa, dos 
jogadores. Mas lem-
brando que o time está 
muito focado, todos os 
jogadores estão muito 
bem psicologicamente 
e concentrados para 
fazer um grande ano”, 
completou. 

Hulk voltou ao Atlé-
tico no duelo deste sá-
bado, após fi car dois 
jogos fora para acom-
panhar o nascimento 
da fi lha nos Estados 
Unidos. No entanto, o 
retorno do camisa 7 
não foi com o resulta-
do que ele queria. 

POR: FÁBIO ROCHA

   

AS DUAS CRIANÇAS 
CONFIRMADAS COM 
A DOENÇA FORAM 
MORDIDAS POR UM 
MORCEGO

Mais um caso sus-
peito de raiva está 
sendo investigado pela 
Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Ge-
rais (SES-MG). Trata-se 
de uma menina, de 11 
anos, que reside na 
área rural de Bertópo-
lis, 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 do-
ença foram confi rma-
dos pela secretaria 

após exames labora-
toriais. O primeiro pa-
ciente é um menino de 
12 anos, que morreu 
no dia 4 deste mês. Já 
o segundo caso, que foi 
confi rmado na última 
terça-feira (19), trata-se 
de uma menina, de 12 
anos. 

O caso foi notifi cado 
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 Uni-
dade de Terapia Inten-
siva (UTI), onde segue 
internada e tratada de 
acordo com o protoco-
lo de raiva humana. 
Todas as ocorrências 
foram registradas na 
área rural de Bertópo-
lis e são relacionadas à 

mordida de morcego. 
A criança, de 5 anos, 

não apresentava sinto-
mas clínicos de raiva e 
nem sinais de morde-
dura ou arranhadura 
de morcego. No entan-
to, devido à proximida-
de geográfi ca, a pasta 
optou por investigar o 
óbito. “Amostras foram 
coletadas e enviadas 
para exame laborato-
rial e aguarda-se o re-
sultado”, diz a nota.

O segundo caso 
suspeito em investiga-
ção, notifi cado na úl-
tima quinta-feira (21), 
trata-se de uma me-
nina, de 11 anos, que 
apresentou sintomas 
como febre e cefaléia. 
“Devido ao parentesco 
com o segundo caso 
confi rmado, 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”, desta-
cou a pasta. 

“A SES-MG destaca 
a importância de se 
procurar a Unidade de 
Saúde mais próxima 
para avaliação da ne-
cessidade de adoção de 
medidas profi láticas 
(administração de va-
cina e/ou soro) em caso 
de qualquer incidente 
com mamíferos sil-
vestres ou domésticos, 
sobretudo morcegos, 
cães e gatos”, disse.

POR: PATRÍCIA MARQUES

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

Em Belo Horizonte, onze bairros vão fi-
car sem água na terça-feira; veja quais

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 pró-
xima terça-feira (26). 
São eles: Barreiro, Bra-
sil Industrial, Cardoso, 
Diamante, Olaria, San-
ta Cecília, Santa Hele-
na, Solar do Barreiro, 

Teixeira Dias, Urucuia 
e Vila Castanheira.

Segundo a Compa-
nhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copa-
sa), o desabastecimen-
to será necessário para 
manutenção na rede 
de água. 

A previsão é de que 
no decorrer da noite 
do mesmo dia o abas-
tecimento seja norma-
lizado gradativamente.

POR REDAÇÃO JG
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Vôlei, peteca e xa-
drez fazem parte do 
programa ‘BH é da 
Gente’ que aconte-
ce neste domingo

Os anúncios contidos, nesta 
edição, são de única e ex-
clusiva responsabilidade dos 
anunciantes, não tendo o 
Jornal o Giro qualquer res-
ponsabilidade sobre o con-
teúdo e veracidade de tais 
anúncios, inclusive pelo fato 
de que os espaços para tais 
são abertos a terceiros, em-
presários e/ou prestadores de 
serviços com os quais  Jornal 
o Giro não tem relaciona-
mento de qualquer espécie, 
e sobre os quais o Jornal o 
Giro não tem nenhuma con-
dição de exercer fiscalização 
e muito menos garantir a 
efetividade dos produtos ou 
serviços anunciados.
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Neste domingo (24), 
o programa “BH é da 
Gente” será realizado 
em quatro regiões de 
Belo Horizonte. Ofi ci-
nas esportivas e recre-
ativas fazem parte das 
atividades. Elas vão 
das 9h às 13h. A ini-
ciativa 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, 

vôlei, peteca, damas e 
xadrez.

Na rua Araribá, na 
Região Noroeste, no 
trecho entre as ruas 
Marcazita e Carmo do 
Rio Claro, a brincadei-
ra é aprender a tocar 
pandeiro, chocalho e 
fl auta.

Já na avenida Silva 
Lobo, na Região Oeste, 
a atração é a cama elás-
tica, brinquedos infan-
tis e piscina de bolinha. 
A “festança” será entre 
os trechos das ruas 
Xapuri e Garret, nos 

bairros Grajaú e Nova 
Granada.

Na avenida Guara-
pari, no trecho entre 
Portugal e rua das Ca-
nárias, no bairro San-
ta Amélia, Região da 
Pampulha, as crianças 
poderão curtir brinca-
deiras antigas, como 
amarelinha e corda. 
Elas poderão se di-
vertir com trabalhos 
manuais como dobra-
duras de papéis e dese-
nhos.

POR: GABRIELA SALES

GIRO

Inep divulga 
resultado de 
pedidos de isenção 
para o Enem 2022

O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) 
divulgou hoje (22) os 
resultados dos pedidos 
de isenção para a rea-
lização do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem). Eles estão dis-
ponibilizados na Página 
do Participante.

As pessoas que tive-
ram os pedidos negados 
podem entrar com re-
curso. O procedimento 
deve ser feito entre a 
próxima segunda-fei-
ra (25) a sexta-feira da 
outra semana (29). Os 
resultados das análises 
dos recursos serão di-
vulgados dia 6 de maio.

Puderam entrar com 
solicitação de isenção os 
que estão no último ano 
em escola pública, que 
fi zeram todo o ensino 
médio em instituições 
públicas ou que cur-
saram o ensino médio 
como bolsistas integrais 
em escolas privadas.

Renda

Outra condição é 
que a família tenha ren-
da per capita [renda por 
cabeça] menor do que o 
valor equivalente a um 
salário mínimo e meio. 
Têm direito também os 
alunos de famílias ins-
critas no Cadastro Único 
de programas sociais do 
governo federal.

Também foram 
divulgados os resulta-
dos das solicitações de 
quem conseguiu isen-
ção para o Enem 2021, 
mas não fez a prova, 
procedimento denomi-
nado justifi cativa de au-
sência.

A concessão da isen-
ção ou a aceitação da 
justifi cativa de ausência 
não garantem inscri-
ção na prova. O aluno 
nessas situações deve 
realizar a inscrição na 
página do participante, 
de acordo com os requi-
sitos apresentados no 
site do Inep. 

POR: KLEBER SAMPAIO

Quatro regionais terão atividades lúdicas e 
esportivas para a criançada.

  ENEM 2022
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https://www.instagram.com/jornalgiro/
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