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Encontro de food trucks 
gera reclamações

ViOlêNCiA APriSiONA 
MOrADOreS DO CASTelO

O assalto a residências, modalidade 
de crime pouco comum na região da 
Pampulha, está chegando ao bairro 
Castelo e mudando a rotina dos mora-
dores. Nas primeiras semanas do mês 
de junho, várias casos foram relatados 
pela comunidade e confirmados pela 
polícia, que ainda não tem o número 
exato de ocorrências. Somente na 
Rua Castelo de Évora três casas fo-
ram invadidas este mês e ninguém foi 

preso. De acordo com os moradores, 
os assaltantes não usam de violência 
física, mas chegam armados e levam 
aparelhos eletrônicos e até veículos. 
Esse tipo de assalto tem exigido um 
alto investimento em equipamentos de 
segurança: a maioria das residências já 
possuem ou estão instalando cercas 
elétricas e sistema de monitoramento 
por imagem. Os moradores estão se 
sentindo prisioneiros dentro de casa! 

Cansados de esperar por reforço no 
policiamento nas ruas do bairro, 
membros do Grupo Castelo Protegi-
do, no Facebook, resolveram criar 
um sistema de troca de mensagem, 
via aplicativo de celular, que tem 
ajudado a polícia a solucionar alguns 
casos. Outra novidade é a criação de 
uma linha de telefone direta com a 8ª 
Companhia da Polícia Militar. 

Bairro ganha restaurante especializado em comida alemã
Os moradores do Castelo 

e Região da Pampulha não 
mais precisam ir tão lon-
ge para saborearem uma 
comida diferenciada e de 
qualidade. O restaurante 
Biergarten, recém chegado 
ao bairro Castelo, oferece 
a conceituada e exótica 

comida alemã. Localizado 
na Rua Elson Nunes de 
Souza, 161, o Biergarten, 
nome que significa Jardim 
da Cerveja, chegou para 
suprir uma grande neces-
sidade do Castelo. O local 
foi fundado há cerca de 
dois meses pelo simpático 

casal de alemães Paul e 
Nadine Jörg, que capri-
charam na decoração, nos 
tipos e marcas de cervejas, 
e têm uma maneira toda es-
pecial de receber os clien-
tes. Vale a pena conferir 
essa novidade! Página 6
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Graziella levou para casa um aquário decorado com um peixe Betta

VIOLÊNCIA

Tirei algumas fotos na pra-
cinha Manoel de Barros, no 
Castelo, na semana passada. 
Estava com vários sacos de 
lixo, alguns deles rasgados e 
com descartáveis das marcas 
dos food trucks que estão tra-
balhando no local com venda 
de alimentos e bebidas. Será 

que eles não podem levar o 
lixo que produzem? Ainda são 
espertos e colocam os sacos do 
outro lado da praça para não 
atrapalhar o desserviço que 
prestam. Sugiro fazerem uma 
matéria do assunto. 

alex benfica 
– Morador do castelo

Como morador e infeliz usu-
ário de ônibus do bairro Castelo, 
juntamente com muitos morado-
res, venho através dessa, fazer 
uma reclamação contra o absurdo 
que é o transporte público por 
ônibus nesta região da cidade.

Peço a todos que reclamem, 
BHTrans, ouvidoria, prefeito, 
Reclame aqui:

Região que outrora fora um 
loteamento, sendo extremamente 
ligada a outros bairros da cidade, 
como bairros Ouro Preto e Alípio 
de Melo, tendo um enorme cres-
cimento populacional e comercial 
nos últimos anos, valorização dos 
imóveis e consequentemente do 
IPTU pago, número crescente de 

estudantes, moradores e funcio-
nários do comércio que utilizam o 
serviço de ônibus, querendo evitar 
assim o uso do veículo automoti-
vo individual, que aumenta cada 
vez mais os congestionamentos e 
a poluição ambiental.

Mas como utilizar o trans-
porte coletivo? O sistema de 
ônibus permanece igual ao pe-
ríodo que o bairro era um lote-
amento. Sentimo-nos ilhados. 
Outros bairros do mesmo porte 
e valorização, como o Buritis 
e a Cidade Nova, tem um rede 
de ônibus infinitamente maior e 
melhor que a nossa.

Álvaro andrade 
– Morador do castelo

Sugiro que seja publicada no 
Jornal uma matéria sobre os altos 
índices de assaltos e violência 
que o Castelo vem enfrentando. 
Semana passada, em um dia, 
duas residências na Rua Castelo 
de Évora foram invadidas e uma 
delas foi a minha. Quando mi-
nha mãe foi fazer o boletim de 
ocorrência a própria polícia disse 
que o bairro está entre os mais 
violentos da capital e que a cri-
minalidade está fora de controle. 
Considerando que o JORNAL 

DO BAIRRO CASTELO já 
trouxe melhorias para o bairro e 
é um veículo de comunicação da 
região, seria interessante divulgar 
sobre a insegurança que paira na 
redondeza.  O jornal informando, 
os moradores estarão mais aten-
tos ao que está acontecendo no 
bairro e se sentem incentivados 
a se mobilizarem para exigir das 
autoridades que algo eficiente seja 
feito para resolver esse problema.

Maria daniela donoso 
– Moradora do castelo

n RESPOSTA: Prezada leitora, obrigado pela sugestão. A nossa 
reportagem foi às ruas, conversou com os moradores e com 
a Polícia Militar. Espero que a matéria publicada na página 3 
ajude o bairro e incentive a população do Castelo.

SUJEIRA

n RESPOSTA: Prezado Alex, obrigado pela sugestão e pelo 
envio das fotos. Leia a reportagem na página 6.

TRANSPORTE PÚBLICO

n RESPOSTA: Caro leitor, o seu email foi enviado (na íntegra) 
para a BHTrans. No entanto, até o fechamento desta edição, não 
havíamos tido nenhuma resposta para as suas críticas e sugestões.

Promoção “oito anos do JORNAL DO 
BAIRRO CASTELO” tem sete vencedores

A promoção “JORNAL 
DO BAIRRO CASTELO faz 
oito anos, mas quem ganha o 
presente é você”, divulgada 
na última edição de maio, teve 
sete vencedores. Eles concor-
reram aos brindes doados por 
clientes e parceiros do jornal. 
Bastava enviar um e-mail para 
a redação do jornal, informan-
do a qual dos prêmios queria 
concorrer e cruzar os dedos. O 
sorteio foi feito no último dia 
10. Os três vencedores do kit 
montado pela Eco-Fish (aquá-
rio decorado com um peixe 
Betta) foram os leitores Marco 
Toni, Graziella de Cássia e 
Marcelo Paiva. A leitora An-
drea Saraiva foi a sortuda que 

ganhou uma porção de filé de 
tilápia no Bar do Juveninha. 
Patrícia Gomes da Rocha ga-
nhou uma sessão de víbria e 
de carbox na Única Estética. 
A ganhadora do peeling, na 
Fina Forma, foi a jornalista 
Valquiria Lopes, moradora do 
Bairro Sagrada Família, mas 
que acompanha o jornal pela 
Internet. Quem teve a sorte de 
passar pelo Centro de Estética 
Spazio de Bella, para fazer 
uma limpeza de pele e massa-
gem relaxante, foi a vendedora 
Fabiana Karla, moradora do 
bairro Alípio de Melo. Para-
béns a todos os ganhadores. 
Continuem participando das 
nossas promoções e boa sorte!

A PARTIR DE R$ 80,00ANÚNCIOS

A
rquivo Pessoal

Aumente o faturamento 
da sua empresa. 
Anuncie no JORNAL 
DO BAIRRO CASTELO

(31) 2511-1200 / 9581-1035

Um sentimento ligado ao amor, mas que frequentemente traz dor e 
angústia, o ciúme é o medo de se perder alguma coisa – um receio de que 
o ser amado se dedique a outro, por exemplo.  O ciúme aparece sempre no 
contexto de uma discussão geral das paixões, em especial daquelas ligadas 
à amizade e ao amor. E aí há dois grupos distintos: os que acreditam ser 
preciso exterminar as paixões, já que não podemos controlá-las, e aqueles 
que afirmam ser possível e vantajoso governá-las por meio da razão. A 
forma como devemos lidar com o ciúme vaga entre estas duas linhas.

A origem etimológica da palavra ciúme vem do latim zelumen e do 
grego zelos, por isso, muitas vezes ele é encarado como uma prova de 
amor, de cuidado com o outro. E daí vem grande parte da controvérsia so-
bre ser o ciúme algo bom ou ruim, já que, em excesso, ele pode trazer so-
frimento tanto para quem o sente quanto para quem é vítima desta paixão.

Em geral, as reflexões filosóficas sobre o ciúme o aproximam do amor 
e do ódio. É o que aparece nas Máximas de La Rochefoucauld(moralista 
francês), quando este diz que “o ciúme sempre nasce com o amor, mas 
nem sempre morre com o amor”. (Máxima, 361). Esta frase aponta para 
o caráter ambivalente do ciúme: começa visando um valor positivo, mas 
pode se converter na adesão a um valor negativo.

É possível dizer que o ciúme tem, inicialmente, uma aparência lou-
vável, por ser natural ao sentimento de amor. Gostar de alguém ou de 
alguma coisa implica zelar por sua segurança ou por sua continuidade. 
Seu caráter ‘zeloso’, porém, facilmente se converte em um sentimento 
negativo, ao adquirir uma forma possessiva que suprime o caráter 
positivo desta ‘afeição’, resultando em egoísmo e prepotência ou em 
insegurança e temor.

É sempre possível investigar racionalmente – ao sentir ciúme – a 
origem do temor diante da ameaça de perda. Mais do que possível, é neces-
sário. Isto porque é preciso saber se o ciúme envolve algum valor positivo 
ou valor negativo. Segundo Descartes, um grande filósofo, o ciúme tem 
caráter positivo quando se aproxima da noção de “zelo”, quando se trata de 
conservar algo de grande importância. Será negativo quando se aproxima 
da avareza, do egoísmo ou de mera insegurança pessoal.

Sendo positivo, o ciúme pode justificar uma ação destinada a impedir 
a perda. Sendo negativo, cria a necessidade de buscar um valor equiva-
lente ao qual se possa recorrer para substituir o que se está na iminência 
de perder.  Quando negativo, o ciúme pode ser decorrente de uma baixa 
autoestima e, neste caso, a investigação deve começar pelo exame que o 
ciumento deve fazer de si mesmo. Ninguém está isento do ciúme – como 
uma paixão e como sofrimento – mas todos podem superá-lo buscando 
dentro de si algum motivo para atribuir a si próprio um valor equivalente 
àquele que se vê em risco, sob a ameaça da perda.

Quanto mais seguros nos sentimos a respeito de nós mesmos ou de 
quem somos ou do valor que temos, menos corremos o risco do ciúme. 
No entanto, sempre estamos sob o risco de perdas. Assim como toda perda 
entristece, viver pressupondo perdas significa uma vida bastante infeliz. Do 
mesmo modo, viver sob a pressão do ciúme é viver sem liberdade ou sob 
pressão. No fundo, todas as perdas são dolorosas e causam tristeza, mas 
saber superá-las é uma das grandes lições emocionais de vitória pessoal!
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VioLênCiA

Basta caminhar por alguns mi-
nutos pelas ruas do bairro Castelo 
para perceber que ele é um ótimo lu-
gar para se viver. Com um ambiente 
agradável e pessoas acolhedoras, o 
bairro oferece quase tudo que uma 
família procura na hora de comprar 
o seu “lar doce lar”. No entanto, uma 
triste realidade ofusca este cenário: o 
alto índice de criminalidade.

O silêncio e o pouco movimento 
nas ruas do Castelo favorece o ata-
que de marginais a pedestres e tam-
bém a motoristas. Apesar de estes 
crimes ainda serem registrados com 
frequência, uma nova modalidade 
tem se tornado comum no bairro. Os 
arrombamentos a residências.

Mesmo não oferecendo uma vio-
lência física, como no caso de roubos, 
os furtos a residências têm assustado 
os moradores, já que, até então, 
acreditavam que o único lugar que 
estariam seguros era dentro de casa.

Nas últimas semanas, o alvo 
preferido dos ladrões foi a Rua 
Castelo de Évora. Como têm tempo 
suficiente para acompanhar a vida 

O tenente Pedro Rogério mostra o 
celular que foi doado à corporação

Há 27 anos no Castelo, Evandro Maurício acredita 
que os moradores precisam se unir ainda mais

Criminalidade transforma moradores 
do Castelo em prisioneiros

Altos índices de furtos a residências obrigam a 
população a montar grande esquema de segurança

das vítimas, os marginais sabem 
exatamente o tempo que terão para 
cometer o crime. Inclusive, os mais 
comuns acontecem durante o dia, 
quando muitas casas estão vazias. 
Diante desta infeliz realidade, mui-
tos moradores estão buscando blin-
dar suas residências.

A dona de casa Regina Santos 
colocou cerca elétrica, de arame 
farpado e câmeras de monitoramen-
to. Além disso, seus cães anunciam 
qualquer presença de estranhos. 
Moradora há cinco anos na rua, diz 
se sentir segura, mas somente diante 
de todo este aparato. “Eu sempre 

ouço notícias de assaltos aqui na 
rua. Felizmente minha casa nunca 
foi o alvo. Acredito que isto aconte-
ça por todo o sistema de segurança 
que instalei”.

O engenheiro civil Evandro 
Maurício Pereira mora na Castelo 
de Évora há 27 anos. Ele acredita 
que os moradores precisam se unir 
mais em prol da segurança da rua. 
Para ele, muitos fecham os olhos 
para que o acontece. “Eu sempre 
verifico se tem alguém suspeito na 
rua. Se vejo algo errado aciono a 
polícia imediatamente. Eu faço a 
minha parte. Gostaria que meus vi-
zinhos fizessem o mesmo. A polícia 
não pode estar em todos os lugares 
o tempo todo”, comenta.

Outro morador, que pediu para 
ser identificado apenas como A.C., 
diz que a sensação de insegurança 
na Rua Castelo de Évora é muito 
grande. Segundo ele, os roubos a 
pedestres são comuns, mas as inva-
sões às casas também têm ocorrido 
com certa freqüência. “Parece que 
somos prisioneiros de nossas casas, 

Cientes de que não podem ficar de 
braços cruzados, aguardando por uma 
atitude do setor de segurança pública, 
os moradores do Castelo entraram de 
vez na luta para combater a crimina-
lidade. E a última ferramenta criada 
foi o Grupo Castelo Protegido (GCP).

Fundado em setembro de 2014, 
o GCP é organizado por seis mora-
dores sem influências políticas ou 
comerciais. Todos voluntários, ou 
seja, não recebem nada para fazer 

este trabalho, cujo único interesse 
é melhorar a segurança no bairro. 
O grupo surgiu por sugestão dos 
próprios moradores, no Facebook.

A principal ferramenta de co-
municação é o Telegram Messenger, 
um aplicativo gratuito que possibi-
lita uma interação dos moradores e 
comerciantes com os vizinhos mais 
próximos e também com as polícias 
Militar e Civil. A base possui atu-
almente mais de mil cadastros e os 

moradores são distribuídos em cinco 
grupos de acordo com o endereço 
residencial. Recentemente, foi criado 
um grupo exclusivo para o comércio 
que já possui 50 comerciantes inte-
grados com a Polícia Militar.

A linha de telefone foi uma 
sugestão do comandante da Compa-
nhia, Major Natal, criando uma for-
ma de contato rápida dos moradores 
com a PM, principalmente os que 
não participam do grupo pelo Tele-

gram. Apesar da linha ser exclusiva 
para os moradores do Castelo, esta 
opção foi oferecida também a outros 
bairros cobertos pela companhia, 
dando legalidade a iniciativa. O celu-
lar foi doado pelos integrantes assim 
como o plano mensal que possui pa-
cote de dados para os policiais terem 
acesso às informações dos grupos do 
Telegram em tempo real.

Um dos organizadores do GCP, 
Glauco Mota, se diz satisfeito com 

o resultado do projeto, apesar de 
lamentar que a criminalidade do 
bairro continua em alta. “O resulta-
do é a abordagem rápida e constante 
de suspeitos relatados pela PM, di-
vulgação de imagens de criminosos 
e a união dos moradores em prol 
da segurança. Isto resulta em ações 
eficazes e efetivas da polícia, como 
a recuperação de um carro roubado 
nas imediações da Avenida Tancre-
do Neves e a identificação de outro 

na cidade de Contagem”.
Para participar do Telegram 

o morador deve ser maior de 18 
anos e deve enviar um e-mail para 
casteloprotegido@gmail.com com o 
nome completo, endereço e telefone 
que instalou o aplicativo. “Apesar 
dessa integração com a PM, a força 
do grupo está na interação entre 
os moradores criando uma rede de 
vizinhos onde um cuida do outro”, 
ressalta Glauco.

com tantas cercas, câmeras e 
cachorros”. Ele acredita que 
as rotas de fuga do bairro fa-
cilitam a ação de criminosos. 
“O bandido assalta aqui e já 
cai no Anel Rodoviário. Em 
pouco tempo está longe. A 
polícia deveria traçar ações 
para fechar as saídas do bair-
ro” completa.

Polícia
O comando da 8ª Companhia 

de Polícia Militar, responsável pela 
segurança no Castelo, garante que 
está fazendo o possível para que o 
cidadão tenha maior sensação de 
segurança no bairro. Mas ressalta 
que o aumento do efetivo é algo 
que depende do Governo de Minas 
e, por isso, consegue apenas traçar 
alternativas e estratégias com o efe-
tivo e material que tem a disposi-
ção. Tenta assim, chegar a melhores 
resultados.

De acordo com a polícia, a 
interação entre comunidade e os po-
liciais reduz o número de crimes. A 

8ª Companhia informou que traba-
lha com este pensamento, por isso, 
quer ver cada vez mais a ampliação 
da Rede de Vizinhos do Castelo.

“Já foi provado que nas ruas 
onde existe a Rede, o índice de cri-
minalidade é muito pequeno. Vamos 
buscar expandir este trabalho”, ex-
plica o tenente Pedro Rogério. Em 
relação às rotas de fuga do bairro, o 
militar garante que o comando da 8ª 
Companhia faz um estudo da situa-
ção e desloca viaturas a estes pontos 
frequentemente. A Polícia Militar 
não soube informar o número de 
ocorrências, no Castelo, relativas a 
invasão e roubo de domicílios.

População entra na briga e consegue resultados
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Quando o assunto é gastro-
nomia, o bairro Castelo tem se 
reafirmado como uma referência 
na capital mineira. Com uma 
grande diversidade de restauran-
tes, os moradores não precisam 
mais ir tão longe para saborearem 
uma comida diferenciada. Uma 
das grandes novidades lançadas 
no Castelo é o Biergarten, um 
restaurante que oferece a concei-
tuada comida alemã.

Localizado na Rua Elson 
Nunes de Souza, 161, o Bier-
garten (Jardim da Cerveja) foi 
fundado há cerca de dois meses, 
pelo simpático casal de alemães 
Paul e Nadine Jörg.

Todo o restaurante remete à 
Baviera. Sua decoração, comida, 
música e até mesmo as vestimen-
tas do casal. Isso mesmo! Para 
deixar o lugar ainda mais familia-
rizado, Paul e Nadine usam as tra-
dicionais roupas do estado alemão 
para atenderem seus clientes. Até 
mesmo as tradicionais canecas de 
chopp da Octoberfest de Munique 
foram importadas.

“Fizemos de tudo para que 
a pessoa que viesse ao Biergar-
ten se sentisse no nosso país. 
Alguns clientes até aproveitam 
para conversar em alemão”, co-
menta Paul. “Mesmo dando os 
primeiros passos já estou muito 
animada e feliz pelo resultado 
do restaurante”, celebra Nadine.

Paul é filho de um alemão 
com uma brasileira, por isso, 
tem uma ligação muito forte 
com o nosso país desde criança. 

Além de chopp, o Biergartem oferece uma infinidade de cervejas alemãs

Paul e Nadine se vestem a carater para receber os clientes e já comemoram o sucesso da casa

Rodrigo, que  já  morou na Alemanha, recomenda o novo restaurante do Castelo

Comida alemã: a grande novidade do Castelo

Sempre que tinha oportunidade, 
visitava o país e voltava para 
a terra natal com um gostinho 
de quero mais. Há cerca de três 
anos veio ao Brasil, com a então 
namorada Nadine, e ela sim-
plesmente ficou encantada. Se 
apaixonou pelo clima, a cultura, 
as pessoas, e juntos perceberam 
que queriam ficar.

Durante dois anos o casal 
juntou suas economias com o 
sonho de se mudar para o Brasil 
e abrir um negócio. Como Paul 

é mestre cervejeiro e Nadine 
chef de cozinha um restaurante 
seria o empreendimento ide-
al. Assim surgiu este pequeno 
pedaço da Baviera (estado da 
Alemanha) no Castelo.

Comida
Desde o início Paul e Nadine 

se comprometeram a abrir um 
restaurante diferenciado porque 
acreditam ser esta a demanda 
do Castelo e da região. Até por 
isso, o cardápio, no momento, 
contém um número limitado 
em 10 pratos. Todos feitos mi-
nuciosamente de acordo com a 
culinária alemã.

Por também ser um mestre 
salumiere, Paul Jörg orienta aos 
clientes sobre as bebidas mais 
aconselhadas para cada prato. O 
Schnitzel , uma deliciosa carne 
de porco empanada com batatas 
fritas, é uma das especialidades 
da casa e um dos pratos mais 
pedidos pelos clientes. “Uma 
cerveja de trigo ou lager clara 
ou escura acompanha muito 
bem o prato. Quem pedir esta 
combinação, com certeza, não 
irá se arrepender”, garante Paul.

Para a sobremesa, uma bela 
pedida é o Krapfen, que são bo-
las macias de massa cozida com 
um delicioso recheio de geléia. 
Uma delícia alemã!

Castelo
Para garantir o sucesso do 

empreendimento, Paul e Nadine 
viram que seria importante ter 
um sócio brasileiro. Sendo as-
sim, convidaram o amigo Rafael 
Seixas, advogado, para embar-
car nesta empreitada. Rafael não 
somente aceitou o convite como 
propôs o lugar para a instalação 

do restaurante: o Castelo, bairro 
onde mora há 25 anos.  

Rafael acompanhou todo 
o desenvolvimento do bairro e 
conhece como ninguém o perfil 
dos moradores. “Eu e meus 
amigos sempre tivemos que 
procurar lugares em BH para 
degustarmos uma comida e uma 
bebida diferenciadas. Sei do 
potencial do Castelo e acredito 
que o Biergarten aqui será um 
sucesso”, ressalta.

A prova de que o trabalho 
até aqui tem sido muito bem fei-
to é o resultado junto aos clien-
tes. Mesmo com pouco tempo 
de inauguração, o Biergarten já 
conquistou uma clientela fiel, 
que além de consumir, auxilia 
na divulgação do restaurante. 
“A cada dia chega um cliente 

novo e diz que ficou sabendo 
do restaurante por um amigo. 
Sempre pergunto o que achou 
da comida e do local e, até o 
momento, as respostas têm sido 
as mais agradáveis possível”, 
afirma Paul Jörg.

Gerente de uma revendedora 
de peças para caminhão, Rodrigo 
Geovanni já se tornou um des-
tes clientes fieis. Ele morou na 
Alemanha por um ano e sempre 
procura restaurantes típicos na 
capital mineira para recordar 
um pouco da cultura que conhe-
ceu. Garante que no Biergarten 
encontrou o que tanto buscava. 
“Lembra muito a Alemanha. Sin-
to o espírito alemão, a comida, a 
cerveja. Meu prato favorito é o 
Currywurst. É idêntico ao servi-
do nos restaurantes da Baviera”.

SERvIçO: 
Biergarten
Rua Elson Nunes de Souza, 161
Funcionamento: quarta a sábado das   
 18h às 23h30; domingo das 14h às 20h. 
Telefone:  (31) 2512-9930
E-mail: biergartenbh@gmail.com 

Restaurante oferece pratos e bebidas típicas da 
Alemanha e já é sucesso entre os moradores do bairro
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Muito populares em grandes 
metrópoles no exterior, os food-
-trucks (pequenos caminhões 
especializados em servir comi-
das) chegaram ao Brasil recente-
mente e, em muito pouco tempo, 
caíram no gosto de muita gente. 
No bairro Castelo, as noites de 
quarta-feira se tornaram muito 
mais movimentadas depois da 
criação de um encontro desse 
tipo de veículo na Praça Manoel 
de Barros.

Contudo, a falta de organiza-
ção tem gerado reclamações por 
parte de moradores do Castelo, 
principalmente, de frequenta-
dores da praça. Nas manhãs de 
quinta-feira, o que se vê é um 
enorme rastro de sujeira e mau-
-cheiro em um local que deveria 
trazer paz e harmonia.

A administradora Andreia 
Moreira, moradora na Rua Cas-
telo de Lisboa, aprovou a ideia 
dos food-trucks no bairro. Para 
ela, esta é uma opção importan-
te para a população que busca 
uma comida diferenciada em 
um ambiente familiar. Mas ela 
lamenta a sujeira deixada na 
praça e aponta os consumidores 
como maiores culpados. “É falta 
de educação! Existem lixeiras 
espalhadas por todos os lados, 
basta não ter preguiça de jogar 
o lixo no cesto”, reclama.

O chef de cozinha Jorge 
Daniel, proprietário do Gourmet 
Itália, trabalha com food-truck 
desde 2011. Ele foi um dos 
pioneiros do empreendimento 
na capital mineira. Segundo 
ele, a Prefeitura que tanto co-

A mordora Andreia condena 
a sujeira deixada no local

A presença de ambulantes não agrada os visitantes

Chef Jorge Daniel pede maior interesse 
da prefeitura em relação a limpeza

Os food trucks estão atraindo dezenas de pessoas para a Praça Manoel de Barros

BAirro

Food truck: a novidade que trouxe transtornos
Moradores estão reclamando do lixo deixado na Praça 

Manoel de Barros e do cheiro de urina pela falta de banheiros
bra impostos é quem deveria 
oferecer um benefício à popu-
lação e manter a praça limpa. 
“Poderiam disponibilizar mais 
pessoas para a limpeza. É um 
lugar diferenciado. Além disso, 
acredito que um banheiro quí-
mico deveria ser instalado, já 
que por não ter um lugar ideal, 
muitas pessoas acabam optando 
em urinar na rua, o que provoca 
um enorme mau-cheiro”, disse.

Ambulantes
Em média oito veículos 

comparecem à Praça Manoel de 
Barros às quartas-feiras. Os em-
preendedores se mostram unidos 
para oferecerem o serviço, sem 
que isto cause algum transtorno 
à comunidade do Castelo. Além 
das lixeiras instaladas em frente 
a cada food-truck, por conta 
própria decidiram contratar uma 
pessoa, que ao final do evento, 
passa recolhendo toda a sujeira 

deixada pelos clientes. Porém, 
uma situação tem atrapalhado 
o bom andamento do serviço: a 
presença de ambulantes.

É fácil perceber que existem 
muito mais pessoas trabalhando 
na praça, do que os donos dos 
food-trucks. Os ambulantes 
aproveitam o sucesso do empre-
endimento e também oferecem 
seus produtos. Como não fazem 
parte do grupo, também não 
contribuem para melhoria do 
local.

Leonardo Schetitini, pro-
prietário do Te dei um bolo & 
comida mineira, foi um dos 
primeiros donos de food-truck 
a acreditar no evento na praça 
do Castelo. Desde outubro do 
ano passado leva seu veículo ao 
local e já percebeu a mudança 
de hábito a partir da chegada 

Manoel de Barros. Ela comer-
cializa produtos voltados para 
a criançada. Mara garante que 
limpa toda a sujeira que produz 
e acredita que os demais ambu-
lantes fazem o mesmo. “Eu vejo 
todo mundo limpando, tentando 
deixar a praça como estava. 
Infelizmente não podemos estar 
em todos os lugares. Ninguém 
quer atrapalhar ninguém. Acre-
dito que tem espaço para todos”, 
comenta.

CURIOSIDADES
O food truck é baseado em interação com o público. Em 

um restaurante convencional, cliente e chef de cozinha ficam 
afastados. Este contato direto parece fazer da experiência 
gastronômica algo mais prazeroso, tanto para o consumidor, 
quanto para quem faz a comida.

dos ambulantes. “Diminuiu as 
famílias. Muitas pessoas que 
vinham aqui queria justamente 
fugir disso. É uma pena, mas o 
que a gente pode fazer? É um 
espaço público”.

Prestador de serviço na área 
de logística, Guilherme Tadeu 

não reside no Castelo, mas fre-
quenta o encontro de food-tru-
cks no bairro há alguns meses. 
Ele diz que ainda se sente bem 
no local, mas que a presença 
dos ambulantes descaracterizou 
o evento. “Antes tinham várias 
famílias que vinham aqui. Fa-
ziam até piquenique. Com estas 
pessoas isto ficou impossível”, 
lamenta.

Mara Ramos é uma das am-
bulantes que trabalha na Praça 


