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Belotur prevê público de 
140 mil pessoas durante os 
sete dias do Arraial de Belo 
Horizonte 
Evento está na 43ª edição e tem premiações para grupos 
quadrilheiros vencedores.Pág 3.

Covid-19: Minas tem apenas 
13% das doses necessárias 
para vacinação de crianças de 
3 a 5 anos

Botafogo x Atlético 
Galo volta ao Rio precisando vencer, e tem o téc-
nico Turco  Mohamed pressionado no cargo

Há cada 100 crian-
ças de 3 a 5 anos, o 
estado de Minas de 
Gerais conseguiria 
vacinar contra a Co-
vid-19 apenas 13. Atu-
almente, a Secretaria 
de Estado de Saúde 
(SES-MG) possui em 
estoque 13% das doses 
necessárias para imu-
nização da faixa-etária 
e, sem a chegada de 

novas vacinas, a data 
de aplicação ainda está 
indefinida. A p e -
sar da recomendação 
da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) para a 
vacinação do público 
com Coronavac, até 
então, não será possí-
vel incluí-lo no crono-
grama de imunização 
por falta de doses.

Além disso, segun-
do a pasta, há nego-
ciação em andamento 
para aquisição de mais 
lotes de Coronavac jun-
to ao Instituto Butan-
tan. Após o cronogra-
ma ser estabelecido, as 
doses adicionais serão 
entregues.

POR REDAÇÃO

Falta de doses 
atrasa vacinação 
de crianças com 
esta faixa-etária  

I
Fo

to
: r

ep
ro

du
çã

o

Vivenciando os úl-
timos dias de turbu-
lência, após a derrota 
para o Flamengo que 
culminou com a elimi-
nação na Copa do Bra-
sil, o Atlético entra em 
campo pressionado 
para enfrentar o 
Botafogo, nes-
te domingo, 
às 18h, no En-
genhão, pela 
17ª rodada do 
Campeo-
n a t o 

Brasileiro. O técnico 
Antonio ‘Turco’ Moha-
med está ameaçado 
no cargo e poderá ser 
demitido se o Galo não 
ganhar.

O Galo ocupa a 
quinta posição, 

com 28 pontos, 
e foi beneficia-

do pelo em-
pate sem 
gols entre 

Athletico-PR e 
Internacional, 
e da derrota 

do Corinthians 
para o Ce-

ará, na 
abertura 
da 17ª 

rodada, nesse sábado 
(16). Assim, o time al-
vinegro pode assumir 
a liderança do Brasilei-
rão neste domingo em 
caso de vitória sobre o 
Botafogo, já que o líder 
Palmeiras só joga na 
segunda-feira (18) con-
tra o Cuiabá, no Allianz 
Parque.

POR FÁBIO ROCHA
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O Ministério da 
Saúde decidiu reco-
mendar a aplicação 
da vacina CoronaVac, 
contra covid-19, para 
crianças de 3 a 5 anos. 
Em nota divulgada 
hoje (15), a pasta infor-
mou que os estoques já 
existentes nos estados 
e municípios devem 
ser utilizados também 
nesse novo público. 

No entanto, o ministé-
rio informou que “se-
gue em tratativas para 
aquisição de novas do-
ses”.

A decisão do Mi-
nistério da Saúde veio 
após ouvida a Câmara 
Técnica de Assessora-
mento em Imunização 
da Covid-19 (CTAI), e a 
autorização da Agência 
Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) na 
mesma direção. Em 
reunião da diretoria 
da Anvisa, em Brasília, 
na última quarta-feira 
(13), a agência seguiu 
recomendação das 
áreas técnicas e autori-
zou a imunização com 
duas doses da vacina, 
com intervalo de 28 
dias entre elas. A apro-
vação vale somente 
para crianças que não 
têm problemas com a 
imunidade

A decisão da agên-
cia, na qual o Ministé-
rio da Saúde se baseou, 
foi fundamentada em 
diversos estudos na-
cionais e internacio-
nais sobre a eficácia 
da vacina em crianças. 
As pesquisas foram 
realizadas pela Fun-
dação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e pelo Insti-
tuto Butantan, além de 
entidades internacio-

nais. Também foram 
levados em conta pa-
receres de sociedades 
médicas e das áreas de 
farmacovigilância e de 
avaliação de produtos 
biológicos da Anvisa.

Um dos estudos clí-
nicos, feito no Chile, 
mostrou efetividade 
de 55% da CoronaVac 
contra a hospitaliza-
ção de crianças que 
testam positivo para a 
covid-19. Além disso, 
as crianças que parti-
ciparam dos estudos 
clínicos apresentaram 
maior número de an-
ticorpos e menos re-
ações à vacina em re-
lação aos adultos. No 
Brasil, dados mostra-
ram que reações gra-
ves após a vacinação 
foram consideradas 
raras e raríssimas.

POR ALINE LEAL
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Mais de 80% dos passa-
geiros que trabalham 
à noite reclamam de 
atraso dos ônibus me-
tropolitanos, aponta 
pesquisa

SAÚDE

Levantamento aponta relato de 
usuários de que os ônibus não 
passam ou demoram a passar 
nos pontos.

Ministério recomenda 
vacinação de crianças de 
3 a 5 anos com CoronaVac
Postos já podem usar estoques no novo público Ministério re-
comenda vacinação de crianças de 3 a 5 anos com CoronaVac

2

Uma pesquisa mos-
tra que 83% dos traba-
lhadores que precisam 
do transporte noturno 
em Belo Horizonte e 
Região Metropolitana 
- a partir das 22h - têm 
dificuldade em conse-
guir ônibus para voltar 
para casa.

As reclamações dos 
usuários são sobre o 
tempo de espera e tam-
bém a falta de ônibus 
no período da noite.

Foram ouvidas 532 
pessoas, que respon-
deram um formulário 
informando o trajeto 
de origem e destino. 
Dessas, 83% relataram 
que esbarram em pro-
blemas logo no primei-
ro ônibus.

Após pagamento de 
1ª parcela de subsídio, 
passageiros ainda en-
frentam filas e ônibus 
superlotados em BH

Mais de um coletivo
Do total, 225 uti-

lizam somente uma 
linha de ônibus, en-
quanto 231 usuários 
recorrem a dois coleti-
vos, e 76 precisam de 
três ônibus.

Para os que pre-
cisam de dois ônibus 
o resultado é ainda 
pior: das 307 pessoas 
que responderam que 
precisam do segundo 
coletivo, 281 (92%) têm 
problemas de horário 
com ele.

Já os moradores 
que usam três ônibus, 
86% disseram que têm 
em dificuldades nos 
horários do terceiro 
ônibus, ou seja, esses 
ônibus não passam ou 
demoram a passar.

A pesquisa foi or-
ganizada pela Asso-
ciação Brasileira de 
Bares e Restauran-
tes em Minas Gerais 
(Abrasel-MG), Asso-
ciação Mineira de Su-
permercados (Amis), 
Associação Mineira da 
Indústria de Panifica-
ção (Amipão), Câmara 
de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte 
(CDL-BH) e Federação 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio-MG).

POR JORDÂNIA 
ANDRADE

PBH consegue liminar que garante pro-
teção provisória da Serra do Curral
Com a decisão, fica retomada a proteção provisória da Serra do 
Curral pelo Iepha, até o posicionamento definitivo do Conep

O presidente do 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), 
desembargador José 
Arthur de Carvalho Pe-
reira Filho, concedeu, 
nesta sexta-feira (15), 
uma liminar a favor 
da Prefeitura de Belo 
Horizonte, que garante 
proteção provisória da 
Serra do Curral.

A liminar reverte 
a decisão anterior do 
juiz Rogério Santos 
Araújo Abreu, da 5º 
Vara de Fazenda Pú-
blica e Autarquias, que 

suspendeu, na última 
quarta, a deliberação 
do Conselho Estadual 

do Patrimônio Cultural 
(Conep) sobre o tomba-
mento da Serra do Cur-

ral - o que poderia im-
pedir a instalação de 
um empreendimento 
minerário da empresa 
na região.

O entendimento de 
Araújo Abreu benefi-
ciava a mineradora Ta-
misa, interessada em 
atuar no local.

Com a decisão, fica 
retomada a proteção 
provisória da Serra do 
Curral pelo Iepha, até o 
posicionamento defini-
tivo do Conep.

POR ITATIAIA
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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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Cidades se prepa-
ram para receber 
voto em trânsito

A partir de hoje 
(15), municípios 
com eleitorado su-
perior a 100 mil pes-
soas devem habili-
tar locais de votação 
convencionais ou 
específicos para  o 
recebimento do voto 
em trânsito, permiti-
do somente nessas 
localidades. A data 
está prevista no ca-
lendário eleitoral. 

A medida deve 
ser cumprida para 
permitir que o elei-
tor possa solicitar 
o voto em trânsito, 
cujo prazo começa 
na próxima segun-
da-feira (18) e vai até 
o dia 18 de agosto. 
Na ocasião, o cida-
dão poderá indicar 
o local, fora de seu 
domicílio eleitoral, 
onde pretende vo-
tar. 

O voto em trân-
sito é permitido so-
mente para eleito-
res que estão com o 
título regularizado. 
Quem estiver fora 
de seu estado pode-
rá votar somente 
para presidente da 
República. O eleitor 

que estiver fora de 
sua cidade, mas em 
um município lo-
calizado no mesmo 
estado, poderá votar 
para todos os cargos 
em disputa. 

Essa modalidade 
não vale para urnas 
eletrônicas instala-
das no exterior, po-
rém, o eleitor brasi-
leiro que mora fora 
do país, mas estará 
no Brasil no período 
de eleições poderá 
solicitar o voto em 
trânsito. 

O primeiro tur-
no será realizado 
no dia 2 de outubro, 
quando os eleitores 
vão às urnas para 
eleger o presidente 
da República, gover-
nadores, senadores, 
deputados federais, 
estaduais e distri-
tais. Um eventual se-
gundo turno para a 
disputa presidencial 
e aos governos esta-
duais será em 30 de 
outubro.

POR PAULA 
LABOISSIÈRE

ELEIÇÕES 2022

A partir de hoje, municípios de-
vem habilitar locais de votação

Belotur prevê público de 140 
mil pessoas durante os sete 
dias do Arraial de Belo Hori-
zonte

A Empresa Munici-
pal de Turismo da ca-
pital mineira (Belotur) 
informou, nesta sexta-
-feira (15), que espera 
um público de 140 mil 
pessoas no Arraial de 
Belo Horizonte. A festa 
será realizada nos dias 
29, 30 e 31 de julho e 6, 
7, 13 e 14 de agosto.

Após dois anos sus-
penso por causa da 
pandemia, Arraial de 
BH 2022 tem data mar-
cada

Com a suspensão 
do Arraial de BH pela 
pandemia, quadrilhas 
juninas são obrigadas 
a guardar figurinos 
e adiar coreografias 
para 2021

O presidente do ór-
gão, Gilberto Castro, 
disse, em coletiva de 
imprensa, que o arraial 
é um dos cinco maio-
res eventos juninos do 
país e, durante três fins 
de semana, BH será a 
capital nacional das 
quadrilhas.

Castro falou ainda 
que o investimento 
previsto é de em tor-
no de R$ 3,2 milhões, 
com patrocinadores, e 
que haverá cerca de 70 
danças.

Neste sábado (16), 
no Mercado da Lagoi-
nha, na Região Noroes-

te, haverá a seletiva fi-
nal dos pratos juninos 
– elaborados por cinco 
faculdades de gastro-
nomia. Os vencedores 
serão vendidos a pre-
ços populares durante 
o Arraial na Praça da 
Estação.

O prefeito de BH, 
Fuad Noman (PSD), 
acredita que o retorno 
do evento está chegan-
do em um bom mo-
mento.

“Por dois anos pe-
dimos para as pessoas 
pra ficarem em casa. 
Agora temos que pedir 
essas pessoas para vol-
tar para as ruas. As pes-
soas na rua aprovei-
tam mais, consomem 
mais. Esses eventos 
são muito importan-
tes. Nós precisamos re-
cuperar esse amor pela 
rua, esse amor pelo 
evento”, falou.

PREMIAÇÃO
As quadrilhas ven-

cedoras do Concurso 
Municipal receberão, 
além dos troféus, pre-
miações. Veja quais:

GRUPO ESPECIAL
1° lugar – R$ 14 mil
2° lugar – R$ 12 mil
3° lugar – R$ 10 mil

4° LUGAR – R$ 8 MIL
GRUPO DE ACESSO

1° lugar – R$ 12 mil
2° lugar – R$ 10 mil
3° lugar – R$ 8 mil
4° lugar – R$ 6 mil
5° lugar – R$ 5 mil

SOBRE O ARRAIAL DE 
BELO HORIZONTE

O Arraial de Belo 
Horizonte chega neste 
ano à sua 43ª edição. 
O evento é uma rea-
lização da Prefeitura 
de Belo Horizonte, 
por meio da Belotur, e 
conta com o apoio de 
parceiros públicos e da 
sociedade civil.

Na capital mineira, 
o Arraial é trabalhado 
a partir do conceito de 
“experiência junina 
completa”, com a apre-
sentação de quadri-
lhas, shows musicais 
e diversas atividades 
gastronômicas.

Dentro da progra-
mação, a festa conta 
com ações como corte-
jo junino, blitz junina, 
concurso municipal 
de quadrilhas, prosas 
juninas, shows de ar-
tistas com notoriedade 
regional e nacional, 
concurso de prato juni-
no e vila gastronômica.

POR ALEX ARAÚJO

Evento está na 43ª edição e tem premiações para 
grupos quadrilheiros vencedores.
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