
po
rt

a
l 

d
a

 c
o

pa
 / 

d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

jornaldocastelo@gmail.com              Belo Horizonte - Ano 7 - Nº 85 - Junho de 2014              Telefones (31) 2511-1200 / 9581-1035
Distribuição gratuita nos bairros Castelo - Ouro Preto - Alípio de Melo - Serrano - Condomínio Fazenda da Serra                                       

ACESSE O SITE
www.jornaldocastelobh.com.br

Alegria e     
   ousadia

 Estas são as características que fizeram do atacante Neymar o artilheiro do Brasil na 
primeira fase da Copa 2014. Confira ainda nesta edição outros momentos marcantes 

deste grande evento que mudou a cara da cidade.

VOluNTáriO
Morador do 

bairro Castelo 
está ajudando os 

turistas que chegam 
a Belo Horizonte 

para a Copa

SEGurANÇA
Grupo da igreja 

Nossa Senhora de 
Guadalupe promove a 
primeira Conferência 
de Segurança Pública 

do Castelo
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Ritmo dE CoPa: as alunas da academia fe-
minina curves, no bairro ouro preto, participaram 
de aulas temáticas no mês de junho, dias antes do 
início da copa do Mundo de Futebol FiFa 2014. de 
acordo com a proprietária, débora demétrio, foi uma 
maneira encontrada para estimular as alunas e, ao 
mesmo tempo, mandar uma energia positiva para a 
seleção. “Mulheres unidas em uma só torcida fazem 
a diferença”, explica.

Bernardo Sabino em programa de incentivo à leitura

venho através deste e-mail 
pedir a vocês do Jornal do 
Bairro caStElo uma ajuda 
para conseguir um espaço desti-
nado as crianças (bebês) dentro 
do parque ursulina andrade 
de Melo, no bairro castelo. É 
que os brinquedos existentes 
lá são para crianças maiores e 
os “pequetitos” não têm como 
brincar. Fiz um pedido à pre-
feitura, mas ainda não obtive 
resposta. conto mais uma vez 

Reunião do Consep 8

Brincadeiras no Parque Ecológico

Conexão BH durante a Copa
os encontros entre diferen-

tes culturas não acontecerão ape-
nas nos estádios de Belo Horizon-
te. acontece na capital, até o dia 
13 de julho, a 14ª edição do cone-
xão BH, um dos mais importantes 
programas de difusão da música 
brasileira. artistas do Brasil e do 
Mundo participam do evento, 
que terá mais 130 atrações. a 
programação completa está no 

site facebook.com/conexoeslivres. 
dentre os artistas confirmados 
estão tulipa ruiz (Sp), B negão 
e os Seletores de Frequência (rJ), 
otto (pE), além de muitos artistas 
locais e os dJ’s franceses agoria 
(Fra) e Joris delacroix (Fra), 
que participam do conexão BH 
através do projeto French touch 
coupe du Monde, iniciativa do 
governo francês.

o parque Ecológico da pam-
pulha está recebendo, desde o 
dia 15 de junho, um circuito 
sociocultural pela comemoração 
dos 90 anos do escritor Fernan-
do Sabino. o evento promete 
imortalizar as obras do escritor 
mineiro com atividades gratuitas, 
entre elas oficinas, teatro, mos-
tra de filmes, shows e leituras 
poéticas. a atração recreativa e 
cultural é uma opção a mais para 
crianças e adultos durante a copa 
do Mundo 2014. as atividades 

acontecem até o dia 11 de julho. 
a mostra será encerrada no dia 
12 de julho, com o show do 
compositor multi-instrumentista 
léo Brasil; a poesia e as cantigas 
da trupe Maria Farinha; trio 
cristopher Martinez e a cia Sala 
B. o interessado em participar 
de qualquer workshop deverá se 
inscrever na página do facebook 
(www.facebook.com/encontro-
marcadocomfernandosabino). 
Basta inserir o nome completo e 
a oficina selecionada.

o presidente da associação 
de Moradores do bairro castelo 
e do conselho de Segurança 
pública (consep 8), dorgial 
Modesto, está convocando os 
moradores e comerciantes do 
bairro e do entorno para a pró-
xima reunião do consep 8, que 
será realizada no próximo dia 31 
de julho,  às 19hs, na 8ª com-
panhia da polícia Militar (rua 

leonil prata, 221, no bairro 
alípio de Melo. o aumento da 
violência no bairro castelo e re-
gião será o principal assunto do 
dia. também serão abordados 
temas como a parceria da co-
munidade com as polícias civil 
e Militar e as formas preventivas 
de segurança. outras informa-
ções pelos telefones 3476-8080 
e 3476-6036.

com a ajuda do Jornal do Bairro 
castelo. obrigada!

 AriádnA 
– MorAdorA do CAstelo

n  rESpoSta: ariádna, sua 
sugestão foi encaminhada 
para a Secretaria regional 
pampulha e também para a 
Fundação Municipal de par-
ques e Jardins, que disseram 
não haver um projeto dessa 
natureza para o parque ursu-
lina andrade de Melo.

O JORNAL DO CASTELO 
também pode ser encontra-
do na Drogaria Serrano (Av. 
Serrano, 115, Serrano), a 
mais tradicional drogaria do 
bairro, na Imobiliária Dorgi-
val, na padaria Mixpão (Av. 
Miguel Perrela, 29, Castelo), 
na padaria Kidelícia (Rua Ro-
mualdo Lopes Cançado, 10, 
Castelo) e na Cerveja & Cia 
Distribuidora de Bebidas, na 
Av. Engenheiros, 1510. Pelo 
menos 150 exemplares esta-
rão à disposição dos mora-
dores e comerciantes, todos 
os meses, sempre à partir do 
último dia de cada mês. O 
jornal será colocado em um 
expositor, onde poderá ser 
retirado gratuitamente. È 
o nosso jornal fazendo par-
cerias inteligentes, levando 
informação séria e de credi-
bilidade ao alcance de mais 
pes soas. Boa leitura a todos!

P E G U E  S E U 
J O R N A L !
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além de maior es-
petáculo futebolísti-
co da terra, a copa 
do Mundo de Futebol 
FiFa 2014 também é 
uma grande oportuni-
dade para “engordar” a 
poupança e aperfeiçoar 
outros idiomas. Foi 
pensando nisso que o 
vendedor autônomo 
christian douglas de 
Souza, 35, decidiu se 
inscrever num proces-
so seletivo, com cerca 
de 20 candidatos por 
vaga, que iria escolher 
motoristas para a copa. 
depois de passar por 
seis etapas bem demo-
radas ele está transportando a 
equipe de marketing da FiFa.

o trabalho é aparente-
mente simples: pegar os pas-
sageiros no hotel e levar para 
o Mineirão nos dias de jogos 
(ou quando for necessário) 
e, ao final da partida, fazer 
o trajeto de volta. trabalha de 
sábado a segunda, de 7h às 20h, 
por um salário de r$ 3.200, 
mais as horas extras. Ele fi-
cou sabendo da oportunidade 
por meio da internet.

“Fui atraído pelo salário 
oferecido e pela experiência 
única de vida. Estou gostan-
do, mas acho a carga horária 

O vendedor autônomo Christian Souza 
está trabalhando como motorista para a 

equipe de marketing da FIFA

o cirurgião dentista Elson 
vasconcellos, morador do bairro 
castelo (região da pampulha) 
tem a disposição que falta a 
muitos jogadores que disputam, 
no Brasil, a copa do Mundo 
de Futebol FiFa 2014. aos 74 
anos ele é um dos 15 mil vo-
luntários escolhidos, em todo 
o país, pelo programa de vo-
luntários da FiFa, para atender 
os turistas em pontos de grande 
concentração, como aeroportos, 
rodoviárias e regiões de acesso 
aos estádios.

de acordo com o portal da 
copa, site criado pelo governo 
federal para a copa do Mundo 
de 2014, mais de 152 mil pesso-
as se inscreveram no programa 
de voluntários. Segundo vas-
concellos, foram três meses de 
testes até ser aprovado, e depois 
mais três semanas de provas e 
aulas práticas no aeroporto de 
Confins e nos outros pontos da 

morador do Castelo é 
voluntário na Copa do mundo

Aos 74 anos, cirurgião dentista está irradiando energia nas ruas da Savassi

cidade onde ele ia trabalhar.
“decidi trabalhar como 

voluntário porque haveria a 
oportunidade de usar meu co-
nhecimento em inglês e porque 
já tive oportunidade de fazer 
esse tipo de trabalho quando 
morava no rio de Janeiro. lá, 
conduzia  alguns turistas a 
diversos locais. deu vontade 
de agir da mesma forma com 
os turistas que viriam a BH”, 
explica vasconcellos.

Ele está atuando na Savassi 
e no Aeroporto de Confins du-
rante quatro horas e pode esco-
lher o dia que deseja trabalhar. 
a prazerosa tarefa consiste em 
ajudar os turistas com infor-
mações em inglês e espanhol. 
para desempenhar o trabalho 
voluntário ele recebeu um cartão 
de ônibus para se deslocar para 
onde for necessário e outro de 
alimentação no valor de r$20 
ao dia. as informações sobre a 

cidade estão em um livro que 
todos os voluntários receberam.

“confesso que estou gostan-
do. Há muita coisa interessante: 
a alegria contagiante, disciplina, 
educação e, principalmente, a 
maneira gentil de agradecimento 
dos turistas. através da impren-
sa estamos sabendo da gratidão 
e satisfação dos turistas com o 
acolhimento do povo mineiro 
e dos voluntários.  com certeza 
nosso trabalho ajudará o con-
ceito que farão de nossa pátria”, 
conta vasconcellos.

para as pessoas que têm a 
mesma idade dele e também aos 
mais jovens o cirurgião dentista 
que virou voluntário na copa 
deixa um sábio recado: “nós, da 
terceira idade, precisamos saber 
que  há muita importância em 
agir da forma que eu faço, pois 
para nós não haverá mau tempo 
em agir de forma a ajudar. Há 
muita felicidade e alegria como 
recompensa. a cada ato de amor 
há a recompensa de deus”.

vendedor de carros vira 
motorista da FiFa

de trabalho puxada. além do 
dinheiro, a grande vantagem 
é aperfeiçoar o inglês e tra-
balhar com pessoas de outros 
países, conhecer outras cul-
turas. Eles nos tratam muito 
bem e o relacionamento é 
muito tranqüilo. Sempre que 
entram no carro conversam 
sobre o dia de trabalho”, 
conta Souza.

para ele, o maior pro-
blema é ficar sem assistir os 
jogos do Brasil. “a nossa sala 
só ficou pronta após o primei-
ro jogo e não tem tv, o que 
não permite acompanhar as 
partidas.”

Elson Vasconcellos trabalha como voluntário 
na Savassi e no aeroporto de Confins
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A vida virtual e 
nem tão real...

o colégio de líderes da as-
sembleia legislativa de Minas 
gerais referendou, no dia 11 
de junho, emenda de autoria do 
deputado estadual Fred costa 
(pEn), sugerida pela ordem 
dos advogados do Brasil de 
Minas gerais (oaB/Mg), que 
assegura férias aos advogados 
de 7 a 20 de janeiro de cada 
ano, sendo suspensos os prazos 
processuais no período, exce-
tuando-se os casos urgentes, 
bem como sessões de julga-
mento, sem que haja prejuízo 

advogados terão direito a férias

a vida está muito corrida! os dias estão cada vez menores para que 
possamos realizar todas as tarefas que precisamos ou desejamos. Muitas 
horas têm sido perdidas no trânsito. as refeições estão mais rápidas e 
temos menos tempo para dormir e descansar. a falta de tempo é um 
problema que acomete a maior parte da população mundial. com isso, 
a interação entre as pessoas está cada vez mais virtual. o pouco tempo 
que se tem livre é um dos motivos que diminui ainda mais a disponibi-
lidade das pessoas para saírem e se encontrar.

o mundo virtual é mais rápido, mais direto e imediato. além disso, 
a todo o momento um novo dispositivo de relacionamento virtual é 
criado, o que facilita e estimula esse tipo de interação social. Há 
uma variedade grande de meios de comunicação virtual que facili-
tam a vida moderna e rápida a qual estamos inseridos. São capazes 
de diminuir distâncias entre pessoas que vivem longe. aceleram a 
comunicação tanto no trabalho, quanto no campo pessoal. geram 
oportunidades de reencontros.

Neste tipo de relacionamento podemos verificar que o contato físico 
entre as pessoas está diminuindo. cada vez mais escutamos histórias de 
namoros, amizades, encontros, que duram por bastante tempo até que 
as partes envolvidas  decidam se encontrar pessoalmente.

inúmeras também são as histórias de pessoas que se aproveitam da 
virtualidade para mentirem a respeito das suas informações pessoais, 
utilizando fotos falsas ou dados inverídicos para estimular o interesse 
e a curiosidade do outro. assim podemos pensar: até onde esse tipo de 
relacionamento pode ser considerado real?

outro aspecto relevante é perceber até onde alguém transfere, de 
forma prejudicial, seus relacionamentos pessoais para os virtuais. Há 
alguns sinais que podem demonstrar essa sutil diferença. o principal 
comportamento observado é uma diminuição da vida social, assim 
como a perda do interesse de realizar atividades que não sejam me-
diante um computador.

por trás dos relacionamentos virtuais podem existir pessoas com 
dificuldades nas relações interpessoais, como uma timidez excessiva, 
medo ou insegurança de se expor ao outro. por isso, a virtualidade se 
torna uma forma de refúgio.

devemos, portanto, ter cuidado de como utilizar as ferramentas 
virtuais. as amizades e os relacionamentos afetivos não devem ser base-
ados exclusivamente na forma virtual. as pessoas precisam de contatos 
pessoais, como abraços, sorrisos, beijos, toques. a interação direta com 
o outro permite que os indivíduos se sintam pertencentes a algum grupo 
real. a ausência disso gera relações cada vez mais distantes, impessoais 
e marcadas pela solidão.

para tudo existe um equilíbrio! a vida virtual promove inúmeras 
recompensas, porém, não deve se tornar uma fuga para aumentar o 
distanciamento entre as pessoas e, conseqüentemente, exacerbar as di-
ficuldades de cada um. O importante é sabermos utilizar, a nosso favor, 
os benefícios que cada tipo de relacionamento promove, de modo que 
possamos viver mais plenamente e próximos daqueles que amamos.

cerca de 50 moradores do 
bairro castelo e representantes 
do poder público debateram o au-
mento da violência na região, no 
último dia 31, durante a 1ª con-
ferência de Segurança pública. o 
evento teve entrada gratuita e foi 
realizado pelo grupo de Fé e po-
lítica da paróquia nossa Senhora 
de guadalupe, juntamente com 
o padre Júlio césar gonçalves 
amaral, na igreja de São Francis-
co de assis, no castelo.

Segundo a coordenadora 
do grupo, a conselheira tutelar 
adriana coutinho, a conferência 
foi proposta devido aos suces-
sivos casos de arrombamento, 
assaltos e roubos à mão armada 
no castelo. Ela explica que o 
objetivo do encontro é articular 
e envolver a sociedade civil e 
representantes do poder público 
em torno dos problemas que têm 
afligido os moradores.

“a situação está causando 
grande sensação de insegurança. 

Castelo tem 1a Conferência 
de Segurança Pública

A iluminação insuficiente e falta 
de policiamento contribuem para o 
aumento da violência no bairro que 
conta com aproximadamente vinte 
mil moradores”, disse adriana.

o secretário de administra-
ção Municipal regional pam-
pulha, Humberto pereira Junior 
e o presidente da Empresa de 
transporte e trânsito de Belo 
Horizonte (BHtrans) foram con-
vidados, mas não participaram 

e nem enviaram representantes. 
Estiveram presentes o coman-
dante da 8ª companhia de polí-
cia Militar, capitão rodrigo piassi 
do nascimento, representantes 
da cEMig, o presidente da as-
sociação comunitária do Bairro 
castelo e do conselho de Segu-
rança pública, dorgival Modesto 
Jorge e o professor e pesquisador 
do centro de Estudos de crimi-
nalidade e Segurança pública da 

universidade Federal de Minas 
gerais (uFMg), robson Sávio 
reis Souza.

os participantes avaliaram a 
conferência como positiva. várias 
ideias e propostas foram levan-
tadas e devem ganhar força nos 
próximos meses. a cEMig se 
comprometeu a fazer a poda das 
árvores com mais frequência e 
aumentar a iluminação em alguns 
pontos do bairro castelo. novos 
encontros entre as polícias Militar 
e civil com o grupo Fé e política 
foram agendados, assim como sua 
participação no consep.

Mas, segundo adriana, o 
evento poderia ter sido mais bem 
aproveitado se a participação de 
todos os setores da sociedade 
tivesse sido maior. “Ficamos 
decepcionados com algumas 
ausências e a pouca participação 
dos moradores. as mudanças só 
ocorrerão se estivermos unidos, 
pois combater a violência é uma 
ação conjunta”, ressalta adriana.

Policiais e estudiosos em segurança pública participaram do evento
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de autoria do tribunal de 
Justiça de Minas gerais (tJMg), 
o projeto de lei que trata da or-
ganização e revisão judiciárias 
foi protocolado na assembleia 
Legislativa no final de 2013. “A 
emenda atende aos advogados 
que, como todo profissional, 
têm direito a férias”, afirmou o 
deputado. com a aprovação da 
emenda, os advogados passarão 
a ter 30 dias de férias. atual-
mente, os profissionais contam 
com um recesso do dia 20 de 
dezembro a 7 de janeiro.Deputado Fred Costa e a Diretoria da OAB/MG 

satisfeitos com a vitória para os advogados

do funcionamento normal dos 
órgãos do poder Judiciário. a 
emenda integra o projeto de lei 

complementar nº59, de 2014, 
e é uma antiga demanda dos 
profissionais do direito.
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Ela é o carro-chefe de uma casa especializada em 
carnes nobres. A costela ao molho barbecue, com 

corte feito exclusivamente para o Boi Vindo, 
é a mais pedida pelos clientes. Assada 
na brasa, a iguaria chega à mesa com 
sabor inigualável, o que lhe garante o 
título de melhor costela ao barbecue 
do Brasil, como defendem os donos 
do estabelecimento. O ambiente bem 
decorado inovou no Sagrada Família 
quando foi aberto, em 2009, e até hoje 
é referência em gastronomia na região. 
O espaço é familiar, descontraído e 
agrada aos frequentadores, que são 
recebidos com produtos de qualidade 
e atendimento personalizado. Tanto 

capricho, faz do Boi Vindo uma excelente 
escolha para comemoração de aniversários, 

confraternizações e eventos. Cerca de 18 
mil pessoas vão ao Boi Vindo mensalmente. 

São atraídas pelo cardápio, que oferece os 
melhores cortes de carnes – filé, picanha, 
alcatra, além de aves e do salmão no braseiro. 

Há também deliciosas saladas, espetinhos, 
hambúrgueres e porções. 

A degustação fica mais saborosa ao som da música 
ao vivo e no espaço kids a diversão da criançada 
é garantida. O sucesso do negócio é resultado do 
serviço de alto padrão aliado à intensa dedicação 
da equipe. “Mais da metade dos funcionários 
estão na casa desde a inauguração. Temos a 
responsabilidade de atender bem sempre”, diz um 
dos sócios, Joaquim Nunes Filho. O administrador, 
especializado em marketing, também se formou 
em gastronomia e fez cursos na área fora do país. 
O cardápio leva sua assinatura.

“A melhor costela
do Brasil”

Ficha técnica

Casa: Boi Vindo Steakhouse
Proprietários: Joaquim Nunes Filho e Adélcio de Castro Coelho
Salão: São 1.300 m2 com capacidade para 700 pessoas e             
           playground para crianças
Endereço: Av. Petrolina, 875 - Sagrada Família
Contato: (31) 2512-8080 / 2512-5555
Email: contato@boivindo.com.br
Atrações: Música ao vivo e shows. 
Horário de funcionamento:
18h a 0h (terça à quinta-feira) / 18h a 1h (sexta-feira)
12h a 1h (sábado) / 12h às 23h (domingo)

gastronomia
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Profissionais do sexo e 
alunas da UFMG disputam 
partida de futebol na 
rua Guaicurús,  Centro 
de Belo Horizonte, para 
pedir reconhecimento e 
valorização da profissão

Brasileiros, Belgas 
e Argelinos se 
confraternizam na 
esplanada do Mineirão. 
“Nós somos os guerreiros 
do deserto”, diz a faixa do 
torcedor da Argélia

Gregos e Colombianos 
fizeram uma bela festa 
do lado de fora e nas 
arquibancadas do Mineirão, 
na partida que terminou em 
3x0 para a Colômbia

Jogadores 
comemoram o gol de 
Oscar na partida entre 
Brasil e Croacia, que 
terminou em 3x1 para 
a seleção brasileira

Pomba solta durante a 
cerimônia de abertura 
da Copa, em São Paulo, 
pousa na lente da 
máquina do fotógrafo 
mineiro Pedro Vilela

Torcedor vai para a 
Fan Fest BH com o 
rosto pintado para 
assistir a partida 
entre Brasil e México

Copa
20 14


