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o conjunto arquitetônico da Pampulha, principal cartão postal de 
Belo Horizonte, já está concorrendo ao título de Patrimônio Cultural 
da Humanidade. A candidatura foi oficializada no último dia 12, no 
Museu de arte da Pampulha. um dossiê com mais de 500 páginas 

Bike BH chega 
à Pampulha

No último dia 12, a Prefeitura 
de Belo Horizonte concluiu o 
projeto de bicicletas compartilha-
das (Bike BH), totalizando agora 
400 bicicletas em 40 estações já 

em funcionamento na cidade. 
Lançado em junho de 2014, as 
estações estão distribuídas pela 
Área Central e na orla da lagoa 
da Pampulha.

Candidata a 
Patrimônio Cultural 

da Humanidade
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Réveillon na lagoa 
para vários bolsos

foi entregue ao instituto do Patrimônio Histórico e artístico Nacional 
(iphan), que irá formalizar a candidatura junto ao secretariado da 
Convenção do Patrimônio Mundial, em Paris. a resposta quanto a 
concessão do título será dada em 2016.

Orçamento 
Participativo

 2015 na reta final
Centenas de moradores da Região da Pampulha 

participaram, no último dia 6, da 2ª rodada do Orçamento 
Participativo 2015/2016, quando foram pré-selecionadas as 
25 obras apontadas como prioritárias
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O JORNAL DO CASTELO também pode ser encon-
trado na Drogaria Serrano (Av. Serrano, 115, Serrano), 
a mais tradicional drogaria do bairro, na Imobiliária 
Dorgival, na padaria Mixpão (Av. Miguel Perrela, 29, 
Castelo), na padaria Kidelícia (Rua Romualdo Lopes 
Cançado, 10, Castelo) e na Cerveja & Cia Distribuidora 
de Bebidas, na Av. Engenheiros, 1510. Pelo menos 
150 exemplares estarão à disposição dos moradores 
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 parcerias inteligentes, levando 
informação séria e de credibilidade ao alcance de mais 
pes soas. Boa leitura a todos!

P E G U E  S E U  J O R N A L !P E G U E  S E U  J O R N A L !

CEL: (31) 9581-1035

RUA DOS MÉDICOS, 904, 
ALÍPIO DE MELO

CEP 30840/020, BH-MG
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Belo Horizonte - Minas gerais  Telefone: (31) 2511-1200  

Email: jornaldocastelo@gmail.com  

Os artigos assinados não refletem 
necessariamente a  opinião do jornal, 
sendo de inteira responsabilidade de 

seus respectivos autores.
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nota

o terminal Rodoviário 
de Belo Horizonte, na Região 
Central, e a Estação de Inte-
gração José Cândido da Silvei-
ra, no bairro santa inês, terão 
operação especial nos feriados 
de fim de ano. O trabalho será 
realizado pela BHtras, guarda 
Municipal e pelas polícias Civil 
e Militar. isto porque, mais de 
130 mil pessoas devem embar-
car nos dois terminais neste pe-
ríodo. Na Estação de Integração 
José Cândido, no período de 19 
a 31 de dezembro, espera-se 
cerca de 31 mil pessoas. En-
tre os locais mais procurados 

estão cidades do Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e interior de 
Minas Gerais. Para o Réveillon, 
já estão confirmados 2,6 mil 
embarques, apenas no domin-
go, dia 28. O embarque e o 
desembarque das viagens com 
destino ao Nordeste, Espírito 
Santo, Belém, Brasília, Cam-
pos dos Goytacazes (RJ) e São 
João da Barra (RJ) acontecem 
na Estação de Integração José 
Cândido da Silveira. Outras in-
formações podem ser obtidas 
nos telefones 3271-3000 ou 
3271-8933 (Rodoviária) ou no 
site www.pbh.gov.br/rodoviaria

os aposentados e pensio-
nistas do instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) têm até 
o dia 31 de dezembro para fa-
zer o recadastramento junto à 
entidade e permanecer com o 
direito de receber o dinheiro 
da aposentadoria. de acordo 
com o INSS, dos 32 milhões de 
beneficiários no país, dois mi-
lhões ainda não fizeram o pro-
cedimento. 

Para  ter direito ao benefí-
cio o aposentado ou pensionista 

Rodoviária terá operação especial de fim de ano

deve ir ao banco onde recebe o 
pagamento (não precisa ir até as 
agências do iNss) levando um 
documento pessoal com foto 
(carteira de identidade, motoris-
ta ou trabalho). o cadastro será 
atualizado e ele já estará apto a 
receber o benefício, sem pro-
blemas, em 2015.

aqueles que recebem por 
meio de cartão magnético e 
ainda não realizaram o proce-
dimento também têm até 31 
de dezembro para fazê-lo. Até 

14 de janeiro, mais de 26,3 mi-
lhões de segurados já haviam 
realizado a renovação de senha/
fé de vida.

ainda de acordo com o 
iNss, quem não poder ir ao 
banco porque tem dificuldade 
de locomoção ou problema de 
saúde, pode fazer o recadas-
tramento por procuração, mas 
é preciso cadastrar o represen-
tante legal em uma agência do 
iNss. o iNss informou que irá 
realizar uma força-tarefa com 

Recadastramento no INSS termina dia 31 de dezembro
os bancos para que esses segu-
rados façam o procedimento 
dentro do novo prazo.

O recadastramento, além 
de atualizar os dados dos segu-
rados, também funciona como 
uma fiscalização. O objetivo do 
Governo é evitar que pessoas 
que não têm direito continuem 
recebendo os pagamentos dos 
aposentados que já morreram, 
como acontece de forma frau-
dulenta em várias partes do 
país. 
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Pampulha é candidata a Patrimônio 
Cultural da Humanidade

A decisão final sobre a titularidade só será conhecida em 2016
o complexo arquitetônico da 

Pampulha – principal cartão postal 
de Belo Horizonte – já está con-
correndo ao título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade. a can-
didatura foi oficializada no último 
dia 12, no Museu de Arte da Pam-
pulha (MaP), quando a Prefeitura 
de Belo Horizonte apresentou o 
dossiê de candidatura ao instituto 
do Patrimônio Histórico e artístico 
Nacional (ipanh).

Com a entrega do dossiê a can-
didatura será formalizada junto ao 
secretariado da Convenção do Pa-
trimônio Mundial, em Paris. o dos-
siê tem mais de 500 páginas e tem 
por objetivo apresentar ao comitê 
um levantamento completo sobre 
os aspectos relevantes do conjunto 
arquitetônico da Pampulha. após 
esta etapa, será realizada uma missão 
de avaliação ao local, em 2015, por 
especialistas indicados pelo Conse-
lho internacional de Monumentos e 
Sítios (ICOMOS). Em seguida, será 
elaborado um parecer técnico pela 
unesco, que será apresentado ao Co-
mitê do Patrimônio Mundial. a deci-
são final sobre a titularidade só será 
conhecida em 2016.

a Pampulha está na lista indi-
cativa do Brasil desde 1996 e sua 
candidatura à Patrimônio Cultural 
da Humanidade foi retomada pela 
Prefeitura de Belo Horizonte em 
dezembro de 2012. Participaram 
do evento o Prefeito de Belo Hori-
zonte, Márcio lacerda, o secretá-
rio Regional Pampulha, Humberto 
Martins, a presidenta do Iphan, Ju-
rema Machado, representantes da 
unesco no Brasil, do itamaraty, do 
Ministério da Cultura e do Comitê 
Técnico formado por especialistas 
das esferas federal, estadual e muni-
cipal e que participaram do processo 
de formulação do dossiê.

durante a entrega do dossiê to-
dos assistiram a um vídeo especial-
mente produzido para a candidatura, 
que tem como apresentador principal 
o autor das grandes obras de arte da 
Pampulha, o arquiteto oscar Nie-
meyer. Na ocasião também foi lança-
da a marca que vai simbolizar a cam-
panha rumo ao título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

Para leônidas oliveira, presiden-
te da fundação Municipal de Cultura, 
o Conjunto Moderno da Pampulha “é 
exemplo de interação universal que 
resulta em apropriações particula-
res desse diálogo intercultural e que, 
depois, passa a influenciar práticas 
arquitetônicas e culturais em várias 
partes do mundo”,

segundo ele, a Pampulha foi 
e continuará sendo referência. “as 
trocas cruzadas no avanço das artes 
e da arquitetura que se realizaram no 
momento de concepção da Pampulha 
promoveu debates, contestações e in-
fluências recíprocas entre os centros 
europeu e norte-americano e a peri-
feria latino-americana. As influências 
duradouras podem ser observadas 
no desenvolvimento da obra de le 
Corbusier e, mesmo em décadas 
mais tarde, mas ainda contemporane-
amente, no trabalho de vários arqui-
tetos que utilizam as possibilidades 
expressivas da curva”, ressalta.

Pampulha
formado pela igreja de são 

francisco de assis, Casa de Baile, 
iate tênis Clube, pelo Cassino (atu-
al Museu de arte da Pampulha) e 
pela Casa Kubitscheck, esse impor-
tante conjunto arquitetônico e paisa-
gístico foi inaugurado, em 1943, na 
região da Pampulha, na gestão de 
Juscelino Kubitscheck, então prefei-
to de Belo Horizonte. o complexo 

Igreja de São Francisco de Assis
Casa do Baile

Iate Tênis Clube

Museu de Arte da Pampulha

Casa Kubitischek

foi projetado pelo arquiteto oscar 
Niemeyer, que trouxe ainda o pai-
sagismo de Roberto Burle Marx, os 
painéis de Cândido Portinari e as es-
culturas de alfredo Ceschiatti.

 a igreja de são francisco de 
assis, incluindo suas obras de arte, 
foi tombada em 1947 e se destaca 
como o primeiro monumento mo-
derno a receber proteção federal no 
país. todo o conjunto foi tombado 
pelo Iphan em 1997. As formas 
curvas e as qualidades plásticas do 
concreto armado que compõem as 
construções da Pampulha represen-
tam a materialidade de um momen-
to histórico para a arte e a arquite-
tura no Brasil.

Conservação
o título de Patrimônio Cultural 

da Humanidade garantirá a conser-
vação do complexo arquitetônico 
da Pampulha. Ele é concedido pela 
organização das Nações unidas 
para a Cultura, Ciência e Educação 
(unesco) a monumentos, edifícios, 
trechos urbanos e até ambientes na-
turais de importância paisagística 
que tenham valor histórico, estéti-
co, arqueológico, científico, etnoló-
gico ou antropológico. o objetivo 
da Unesco não é apenas catalogar 
esses bens culturais valiosos, mas 
ajudar na sua identificação, prote-
ção e preservação.



4 Dezembro de 2014

GEral

Centenas de moradores da Re-
gião da Pampulha participaram, no 
último dia 6, da segunda rodada do 
Orçamento Participativo 2015/2016, 
quando foram pré-selecionadas as 
25 obras apontadas como prioritá-
rias pela comunidade. Na ocasião, 
também foram escolhidos os res-
pectivos delegados de cada bairro, 
que são os responsáveis pelas Ca-
ravanas de Prioridades – visitas às 
obras pré-selecionadas.

 de acordo com a Regional 
Pampulha, as caravanas devem 
acontecer em maio de 2015, logo 

depois dos fóruns Regionais de 
Prioridades orçamentárias. apenas 
14, das 25 obras escolhidas vão 
fazer parte do Plano de Empreendi-
mentos do orçamento Participativo 
2015/2016.

 os recursos liberados para a re-
gião da Pampulha são da ordem de 
R$ 11,9 milhões e serão investidos 
em obras espalhadas pelos quatro 
territórios da gestão Compartilha-
da. o secretário adjunto de gestão 
Compartilhada, gelson antônio 
leite, destacou o orçamento Par-
ticipativo como uma importante 

ferramenta de participação popular:
 “Essa ação se consolidou como 

uma política que potencializa a par-
ticipação da sociedade, envolvendo 
os cidadãos nas decisões sobre a 
destinação de parte dos investimen-
tos públicos no município”, disse.

 a gerente do orçamento Par-
ticipativo na Pampulha, Miriam 
Félix Lobo, apresentou as próximas 
etapas do processo, ressaltando a 
importância da participação popu-
lar: “O papel das lideranças comu-
nitárias é fundamental para mobi-
lização da comunidade e escolha 

dos delegados, responsáveis pela 
aprovação dos empreendimentos no 
dia do fórum Regional de Priorida-
des orçamentárias.”

o secretário de administração 
Regional Municipal Pampulha, 
Humberto Pereira de Abreu Júnior, 
salientou a importância das lideran-
ças comunitárias na mobilização 
da comunidade: “Cada um aqui 
conhece melhor a necessidade de 
seu bairro, por isso, é necessário 
que vocês participem de forma efe-
tiva, sendo os protagonistas neste 
processo”, disse Martins.

ainda da tempo de escolher 
o melhor lugar para passar o 
Réveillon 2015. Em Belo Hori-
zonte, a Região da Pampulha é o 
local que oferece as mais diver-
sas opções por metro quadrado, 
sejam elas gratuitas ou a preços 
variados, nos tradicionais clubes 
da orla da lagoa da Pampulha. 
A melhor opção a custo zero é 
assistir ao 25º Show de Fogos 
da tv alterosa que, todos os 
anos, reúne milhares de pessoas 
no entorno da lagoa. de acordo 
com a organização do evento, as 
balsas com os fogos de artifício 
serão colocadas em cinco pontos 
diferentes da orla, compreendi-
dos entre a igreja são francisco 
e assis e a barragem.

um esquema especial de 
segurança e transporte será mon-
tado no dia. Barraquinhas com 
comidas e bebidas serão espalha-
das pelos pontos de visualização, 
entre eles o da Praça alberto 

OP 2015 está na fase final

Pampulha oferece boas 
opções para o Réveillon

dalva simão. a tv alterosa 
promete uma grande virada. de 
acordo com a organização, o 
show de fogos será o maior es-
petáculo pirotécnico embarcado 
em lagoa do Brasil e terá inéditos 
e inesquecíveis efeitos especiais. 
“As pessoas vão ficar fascinadas 
com as novidades desse ano”, 
garantiu a organização.

Clubes
Para quem gosta de passar 

a virada dançando e rodeado por 
centenas de pessoas, os clubes são 
as melhores opções. o iate tênis 
Clube, Belo Horizonte, labareda 
e PiC são os mais procurados 
por quem passa o Réveillon na 
capital.  os preços para passar a 
festa em um desses tradicionais 
endereços da orla são variados 
e podem chegar a R$ 1.000,00, 
dependendo do tipo de convite.

O Réveillon Privillege, do 

Clube Belo Horizonte (av. ota-
cílio Negrão de Lima, 4.288), 
terá como principal atração da 
virada a banda luxuria. Com-
pletam a festa Mc delano, a 
banda Papo di Bakana, o cantor 
Rafael tchor, dj Zezinho Mo-
rais e dj Cris. a festa tem in-
gressos que variam de R$ 90,00 
a pista, com bebida liberada, a 
R$ 950,00, a mesa para quatro 
pessoas, com bebidas, buffet 
de salgados e jantar liberados. 
Esse ano o Réveillon Privillege 
tem a produção da dM, uma das 
maiores produtoras de eventos 
do Brasil, que promete fazer a 
melhor festa de todos os tempos.

Já no Iate Tênis Clube (Ave-
nida otacílio Negrão de lima, 
1.350) a grande atração é o 
cantor Cristiano Araújo, o grupo 
Bartucada e a banda sunga de 
Pano. o evento tem comida e 
bebida liberados. os ingressos 
custam de R$90,00 (pista) a 

R$1.500,00 (mesa para cinco 
pessoas). A festa é  considerada 
uma das mais tradicionais e ani-
madas de Belo Horizonte.

No clube labareda o preço 
varia de R$ 90,00 a R$ 1.000,00, 
e a grande atração é o grupo baia-
no É o tchan. de acordo com a 
organização, um super show está 
sendo preparado para a noite da 
virada. o grupo que foi fenômeno 
na década de 90 vai agitar a vira-
da do ano com muito axé. Beto 
Jamaica e Compadre Washington 
voltaram aos palcos há três anos. 
a banda os Hawaianos será a 
outra atração da noite.

 Informações
iate tênis Clube  
(31) 3281-2737
Clube Belo Horizonte   
(31) 3284-7447
Labareda (31) 3284-7447
show de fogos a tv alterosa 
(31) 3263 – 5178

artiGo
Zaine Martins(*)

Zaine Martins é Psicóloga do núcleo do ser - consultório de Psicologia 
contatos: (31) 3474-7338 / (31) 8736-5671 - www.nucleodoser.coM.br 

Estes dias li uma mensagem de final de ano que me dei-
xou muito reflexiva! Gostaria de compartilhar com vocês par-
tes dela, onde vale a pena pensar o que estamos fazendo a nós 
mesmos em cada ano que se renova...

“(...)Vivemos num mundo tecnológico. O rio que corre 
aqui neste vale já não é mais rio - é esgoto. O vale não é 
mais vale - é cidade, com suas avenidas. E as pessoas nem 
lembram mais que são pessoas - são funcionários, empre-
sários, motoristas, estudantes.

Ao longo do último século, a humanidade embarcou na 
ilusão de que não fazíamos mais parte da natureza. Acre-
ditamos numa visão industrial do mundo, na qual pessoas 
são mão de obra e mercado consumidor, rios são canais de 
escoamento, espaço público é rede viária. Somos peças de 
uma grande e suja máquina global de produção, escoamen-
to e consumo.

Aí, quando a gente assiste a um bebê nascendo, e ouve 
os urros animais do parto, e vê a forma instintiva como ele 
suga o peito da mãe, é uma revelação. Somos bicho. Somos 
natureza. E também somos gente.

E gente é um ser social. Não somos meras engrenagens 
de um mecanismo. Somos, isso sim, partes de uma teia so-
cial. Nossa felicidade, nossa saúde, nossa sanidade depen-
dem das nossas relações com outros humanos perto de nós. 
É por isso que um bebê não ganha peso se não é abraçado. 
É por isso que morremos um pouco quando alguém pró-
ximo morre. É por isso que não somos capazes de pensar 
com clareza quando não há afeto em nossa vida.

Não somos peças mecânicas. Somos células de um or-
ganismo maior, que é a comunidade onde vivemos. Acredito 
que o trabalho da geração de minha filha, que tem seis me-
ses, será o de redescobrir a natureza que existe por baixo 
dessa casca de metal e lixo. Será o de reencontrar a huma-
nidade que escondemos sob a ilusão de que somos máqui-
nas.” ( Denis Russo Burgierman, Vida Simples-edição 140)
Pensando em tudo isso aí, que brilhantemente denis escre-

veu o que desejo mesmo para você, nesta virada de ano é: 
que seja menos tecnológico, menos máquina, menos engre-
nagem automática de uma vida consumista e materialista 
que o mundo vende e que tenha a coragem de ser mais você 
e ser mais feliz!!!

Que venha 2015 com a coragem de sermos mais hu-
manos!!!

Humanidade...



 1 Praça Rui Barbosa Av. Santos Dumont, esq. com Rua da Bahia
 2 Mercado Central Av. Augusto de Lima, entre Rua Santa   
   Catarina e Praça Raul soares
 3 Praça Afonso Arinos Av. Álvares Cabral com Av. Augusto de Lima e  
   Av. João Pinheiro
 4 Praça da Liberdade Av. João Pinheiro, esquina com Rua Gonçalves Dias
 5 Rodoviária Praça Rio Branco, lateral da RisP, esquina com  
   Rua Paulo de frontin e av. Paraná
 6 Instituto São Rafael Av. Barbacena, lado oposto ao n.º 200, esquina  
   com av. augusto de lima
 7 fórum av. augusto de lima, esq.com Rua ouro Preto
 8 Praça Raul Soares Av. Augusto de Lima, 1036, esq. com Praça Raul Soares
 9 Santo Agostinho Av. Barbacena,  esquina com Av. Amazonas
 10 Diamond Av. Olegário Maciel, 1639, esq. com Rua Gonçalves Dias
 11 Aimorés Rua dos Aimorés, lado oposto ao n.º 1983, esquina  
   com av. Bias fortes
 12 SESC Palladium Rua Rio de Janeiro, 1129, esq. com Av. Augusto de Lima
 13 Tamoios Rua Tamoios, 489, esquina com Av. Amazonas
 14 Caetés Rua Rio de Janeiro, esquina com Rua Caetés
 15 Boa Viagem Rua Alagoas, oposto ao número 16, esquina com 
   av. afonso Pena
 16 Praça do Ciclista Av. Carandaí, 726, esquina com Av. Brasil
 17 Otoni Rua dos Otoni, 545, esquina com Av. Brasil
 18 Bernardo Monteiro Av. Bernardo Monteiro, 1563, esquina com   
   av. afonso Pena
 19 Professor Moraes Rua Professor Moraes, esquina com Rua Inconfidentes
 20 Colégio Sto Antônio Rua Pernambuco, 797, esq. com Rua Santa Rita Durão
 21 Pátio Savassi Rua Fernandes Tourinho, 126, esquina com   
   av. Cristóvão Colombo
 22 Sergipe Rua Sergipe, 1246, esq. com Rua Antônio de Albuquerque
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Está mais fácil pedalar pelas 
ruas de Belo Horizonte e nos 18 
quilômetros da orla da lagoa 
da Pampulha. No último dia 12, 
a prefeitura concluiu o projeto 
de bicicletas compartilhadas 
(Bike BH), totalizando agora 
400 bicicletas em 40 estações 
já em funcionamento na cidade. 
Lançado em junho de 2014, as 
estações estão distribuídas pela 
Área Central e na orla da lagoa 
da Pampulha.

atualmente o Bike BH pos-
sui 34.946 usuários cadastra-
dos e as bicicletas já foram 
utilizadas em mais de 34 mil 
viagens. Também já foram so-
licitados 16.140 passes (7.108 
diário, 8.162 mensal, 870 anu-
al) cujos dias mais utilizados 
são domingo, sábado e quinta-
-feira, sobretudo no horário 
entre 16h e 18h.

de acordo com a Prefeitu-
ra de Belo Horizonte (PBH), 
as bicicletas compartilhadas 
utilizam os 74 km de ciclovias 
implantados na cidade, além de 
promover a integração com o 
MOVE e o metrô. O Bike BH 
é viabilizado em parceria entre 
a PBH, por meio da BHtrans, 
com a serttel/samba transpor-
tes sustentáveis, e conta com o 
patrocínio do Itaú.

 o presidente da BHtrans, 
Ramon victor Cesar, disse que a 
ideia é promover a real integra-
ção entre bicicletas e os outros 
meios de transporte.. “Para dar 
certo, a população tem que se 

BIKE BH chega a Lagoa da Pampulha
As bicicletas compartilhadas utilizam os 74 km de ciclovias implantados na cidade 

apropriar dos modelos. E isso 
vem ocorrendo”, disse Cesar.

 Utilizar
 Para utilizar as bicicletas é 

preciso preencher um cadastro 
pela internet (www.mobilicida-
de.com.br/bikebh) e pagar um 
valor de R$ 3,00 (diário), de 
R$9,00 (mensal) ou anual de 
R$ 60,00. As bicicletas estão à 
disposição dos usuários todos os 
dias da semana, das 6h às 23h, 
para retiradas, e até meia-noite 
para devoluções.

 

Funcionamento
o sistema de Bicicletas 

Compartilhadas permite a uti-
lização da bicicleta por até 
60 minutos ininterruptos, de 
segunda-feira a sábado (exceto 
feriados), e por até 90 minutos 
ininterruptos, aos domingos e 
feriados, quantas vezes por dia 
o usuário desejar.

 Para isso basta que, após 
estes prazos, o ciclista devolva 
o equipamento em qualquer 
estação por um intervalo de 15 
minutos. Para continuar utili-
zando a bicicleta, sem fazer a 
pausa, serão cobrados R$3,00 
pelos primeiros 30 minutos 
excedidos e, depois, R$5,00 
para cada novo intervalo de 
meia hora.  Para destravar a 
bicicleta basta o usuário usar 
o aplicativo Bike BH para 
smartphones ou ligar do celu-
lar cadastrado para o telefone 
4003-9847. O custo é de uma 
chamada local.

Bicicletas
 as bicicletas possuem a cor 

laranja, pesam em torno de 15 
quilos, têm quadro em alumínio 
com design diferenciado, três 
marchas, bancos com altura 
regulável, guidão emborracha-
do, acessórios de sinalização, 
sistema de identificação e trava 
eletrônica. Como uma ferramen-
ta de segurança para os ciclistas, 
as bicicletas do Bike BH têm os 
pneus largos para reduzir a velo-

 23 Minas Tênis Clube Rua da Bahia, 2626, esq. com Rua Fernandes Tourinho
 24 Praça da Assembleia Rua Rodrigues Caldas, em frente ao Edifício   
   CREA-MG, esquina com  Av. Álvares Cabral
 25 Praça da Savassi Rua Tomé de Souza, 853, esq. com Rua Pernambuco
 26 Marília de Dirceu Rua Marília de Dirceu, 134, esq. com Rua Felipe dos Santos
 27 Tomaz Gonzaga Rua Tomaz Gonzaga, oposto ao número 377,   
   esquina com Rua Rio de Janeiro
 28 Bárbara Heliodora Rua Bárbara Heliodora, 10, esquina com   
   Rua alvarenga Peixoto
 29 Conexão Aeroporto Canteiro Central da Av. Álvares Cabral, oposto ao  
   Belo Horizonte Plaza Hotel, esqu. com Rua dos timbiras
 30 Praça da Boa Viagem Rua Sergipe, 238, esquina com Rua dos Aimorés
 31 Praça Tiradentes Rua Paraíba, lateral ao número 433, entre   
   Rua Bernardo guimarães e av. afonso Pena
 32 Francisco Sales  Av. Francisco Sales, 1656, esq. com Av. Carandaí
 33 Pça Floriano Peixoto Canteiro Central da Av. Brasil, oposto ao   
   1º Batalhão, esquina com Rua Manaus
 34 Santa Efigênia Rua Levi Coelho, oposto ao número 97, esquina  
   com av. dos andradas
 35 Mirante do Sabiá Av. Otacílio Negrão de Lima, oposto aos n.º 11390/  
   11540, esquina com Rua Euclides Franco
 36 Zoológico Av. Otacílio Negrão de Lima, 8000, em frente à  
   Copasa, próximo ao acesso ao Zoológico
 37 Parque Ecológico da Av. Otacílio Negrão de Lima, 7111   
  Pampulha
 38 Marco Zero Av. Otacílio Negrão de Lima, próximo à portaria 01  
   do Parq.Ecológico da Pampulha, esq. com a Av. Novara
 39 Mirante do Bem-te-vi Av. Otacílio Negrão de Lima, oposto ao n.º 5497,  
   esquina com Rua Mondovi
 40 Pampulha Rua Versília, lateral do n.º 3500, esquina com Av.  
   otacílio Negrão de lima

FIQUE POR DENTRO DAS ESTAÇÕES
 Nº ESTAÇÃO LOCALIZAÇÃO  Nº ESTAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

cidade e as cores fortes ajudam 
na visualização.

 as bicicletas estão disponí-
veis em todas as 40 estações da 
cidade. as estações funcionam 
alimentadas por energia solar e 
são interligadas por sistema de 
comunicação sem fio, via rede 
gsM e 4g, permitindo que este-
jam conectadas com a central de 
controle da empresa por 24 horas. 
a central monitora, em tempo 
real, toda a operação do sistema. 
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divErsos

CLICK - Belo Horizonte completou 117 anos no último dia 12 de dezembro. A primeira cidade 
planejada do país foi fundada em 1897, quando tinha pouco mais de 2 mil habitantes. Cerca de 50 anos 
depois, a população da capital mineira já havia ultrapassado a marca de 700 mil pessoas. Hoje, já são quase 
2,5 milhões de habitantes. De pacata a cidade não tem mais nada. Hoje, é conhecida nacionalmente como a 
capital dos bares. a cidade foi inicialmente planejada e delimitada pela avenida do Contorno, mas cresceu 
muito, ultrapassando seus limites originais e sofre, principalmente, com problemas de mobilidade. Mas, 
ainda assim, é considerada uma das melhores capitais para se viver. Parabéns para  BH!


