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Os 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte já estão nas ruas disputando, corpo a corpo, o voto do eleitorado. O deputado estadual, ex-atleta profissional e goleiro do 
Clube Atlético Mineiro, João Leite, candidato pela coligação Juntos por BH (PSDB / PPS / PP / DEM / PRB / PRTB) vem liderando as últimas pesquisas de intenção de voto, 
seguido pelo empresário e ex-presidente do Galo, Alexandre Kalil, candidato pela Coligação Pra BH Funcionar (PHS, Rede e PV). Nesta edição especial sobre as eleições 
de 2016, o JORNAL DO BAIRRO CASTELO traz um breve perfil de cada um dos candidatos à Prefeitura e também apresenta alguns candidatos a vereador pelo bairro 
Castelo e região. O calendário das eleições municipais de 2016 no Brasil foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 10 de novembro de 2015. O primeiro 
turno ocorrerá no dia 2 de outubro e o segundo turno no dia 30 de outubro.  Faça a melhor escolha para a sua cidade!.
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FOI DADA A LARGADA! 
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A Avenida dos Enge-

nheiros respirou saúde, no 
último dia 27, durante a 
inauguração oficial da Dro-

ga G. Mais de 200 pessoas 
foram atendidas, gratuita-

mente, com serviços como 
aferição de pressão arterial 
e medição de glicose. Os 
atendimentos foram ofe-

recidos no passeio e nas 

dependências da Droga G, 
por meio do programa Bate 
Coração”, que cuida de hi-
pertensos. No Dia da Saúde  
Droga G as crianças tam-

bém puderam se divertir 

Trânsito e ônibus no Castelo
Recorro ao Jornal do 

Bairro Castelo, meio que 
identifico como capaz de 
ajudar os moradores do 
bairro, haja vista que re-

correr a PBH e BHTrans 
não tem surtido efeito. 
Além disto, não conse-

gui identificar ainda uma 
associação de moradores 
no bairro. Praticamente 
o acesso ao bairro hoje 
se realiza via Av. Miguel 
Perrela.  Nos últimos anos, 
nem isso, uma vez que a 
prefeitura estende uma 
obra no córrego da Av. He-

raclito Mourão de Miranda 

sem nenhuma necessidade. 
Se verificarmos, existem 
diversos outros acessos 

ao bairro, via Av. Tancre-

do Neves como as Ruas 
Castelo de Beira, Caste-

lo de Belmonte, Castelo 
de Alenquer, dentre ou-

tras. Basta neste caso que 
a PBH realize pequenas 

obras sobre o córrego da 
Avenida Tancredo Neves, 
permitindo o acesso a es-

tas ruas. Em relação as 
linhas de ônibus, gostaria 
de lembrar que a linha 
3301B, que serve o bairro, 
leva 20 minutos do centro 
até a UFMG e mais de 40 
minutos da UFMG até o 
ponto final no Castelo. No 
sentido bairro centro, o 

tempo gasto é similar. De-

morou vários anos, déca-

das, para a Avenida Pedro 

II ser finalizada, ligando-a 

até a Tancredo Neves, e 
até hoje os moradores do 
bairro não contam com 
o benefício da utilização 
desta via para o transporte 

público. Por que a linha 
3301B não poderia ir ao 
centro diretamente via Av 
Pedro II e ônibus circula-

res atenderem a demanda 
até a Faculdade Newton 
Paiva, por exemplo? São 
sugestões que gostaria de 
colocar em discussão.

 Evandro nascimEnto 

- Morador do Bairro Castelo.

Dia de cuidar da saúde 
com a presença de palhaços, 
pula-pula, comeram algodão 
doce e pipoca. Um delicioso 
café da manhã também foi 
servido a todos que partici-
param do evento. A Droga G 
faz parte do programa “Aqui 
tem Farmácia Popular” e 
conta ainda com atendimen-

to farmacêutico gratuito 
para todos os clientes. De 
acordo com a assessoria 
da Droga G, o projeto Dia 
da Saúde deverá acontecer 
todos os meses, em datas 
que serão divulgadas com 
antecedência.

nota

n RESPOSTA: Prezado leitor, seu email foi encaminhado 
a BHtrans, mas até o fechamento desta edição, no dia 
29 de agosto, não havíamos obtido uma resposta para 
as suas sugestões/reclamações. Caso a prefeitura nos 
responda, encaminharemos ao seu email. De qualquer 
forma, obrigado por nos procurar e confiar no nosso 
trabalho. Fique certo de que vamos correr atrás de uma 
resposta por meio de uma reportagem a ser publicada 
nas próximas edições do jornal.

2511-1200 ou 9.9581-1035

CONTRATA-SE
1 Vaga para departamento comercIal

INTERESSADOS LIGAR PARA

perfil do candidato: 

homem ou mulher com mais de 45 anos que 

queira complementar a renda

exigências: 

comprometimento, morar do bairro Castelo ou 

Alípio de Melo, 2º grau completo ou iniciado, 

e desenvoltura para vender

Benefícios: 

ajuda de custo, telefone para trabalhar e 

comissão (a combinar)  

Aumente o 
faturamento 

de sua 
empresa 

anunciando 
no jornal 
do bairro 
castelo!

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO!

r$100,00
POr APEnAS

Em SETEmbrO, AnÚnCIO dE 
4,5cm X 8cm
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Alexandre Kalil nasceu em 
Belo Horizonte e tem 57 anos. 
É pai de três filhos. Iniciou a 
faculdade de Engenharia e, antes 
mesmo dos 25 anos, recebeu do 

pai a missão de dirigir a empresa da família, a Erkal 
Engenharia LTDA. Entre outubro de 2008 e dezembro de 
2014, ocupou o cargo de presidente do Atlético Mineiro, 
período em que o clube conquistou a Copa do Brasil e a 
Libertadores da América. Nunca ocupou cargo político. 

CidadE

Quem são os candidatos à Prefeitura de BH?
Belo Horizonte tem 11 can-

didatos a prefeito nas eleições 
de outubro de 2016. São nove 
homens e apenas duas mulheres 
disputando a única vaga do Exe-

cutivo municipal. Alguns, com 
vasta e significativa carreira po-

lítica, já outros, sequer passaram 
pela política ou ocuparam algum 
cargo público. Estamos falando 
de empresários, políticos, pro-

fessores, entre outras profissões 
e ocupações. Para te ajudar a 
escolher o melhor dirigente para 
a nossa cidade o JORNAL DO 
BAIRRO CASTELO listou abai-

xo os seis principais concorrentes, 

de acordo com a pesquisa Ibope 
encomendada pela TV Globo e 
divulgada na segunda-feira (22). 
Ela apontou os seguintes per-
centuais de intenção de voto na 
corrida para a Prefeitura de Belo 

Horizonte: João Leite (PSDB) 
21%; Alexandre Kalil (PHS) 
11%; Luis Tibé (PTdoB) 6%; 
Eros Biondini (PROS) 5%; Va-

nessa Portugal (PSTU) 5%; Délio 
Malheiros (PSD)  3%; Maria da 
Consolação  (PSOL) 3%; Regi-
naldo Lopes (PT) 3%; Sargento 
Rodrigues (PDT) 3%; Marcelo 
Álvaro Antônio (PR) 2% e Ro-

drigo Pacheco (PMDB)  2%. Os 
votos brancos e nulos somaram 
20%, e 16% dos entrevistados 

não souberam responder. O Ibope 
ouviu 805 eleitores entre os dias 
18 e 21 de agosto. A margem de 
erro é de três pontos percentuais, 

para mais ou para menos e o nível 
de confiança da pesquisa é de 
95%. A pesquisa foi registrada 
no Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais (TRE-MG) sob o 
protocolo MG-04289/2016.

Número: 55
Coligação: BH segue em 
frente (SD / PSB / PSD)
Vice: Josué Valadão (PSB)

Délio de Jesus Malheiros 
tem 55 anos, é casado e natural 
de Itamarandiba, Minas Ge-

rais. É advogado especializado 
em direito do consumidor e 
servidor público estadual. Em 
2004 ingressou na política ao 
se eleger vereador pelo Partido Liberal, com o quinto maior 
número de votos: 14.292. Em agosto do ano seguinte, filiou-

-se ao Partido Verde (PV). Foi eleito Deputado Estadual em 
2006 com mais de 48 mil votos. É vice-prefeito e secretário 
Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte.

EROS BIONDINI 
(PROS)

ALExANDRE KALIL (PHS)
Número: 31
Coligação: BH para   
   Funcionar 
(PHS – Rede – PV)
Vice: Paulo Lamac (REDE)

Número: 90
Coligação: Partido isolado

Vice: Wallace Brandão 

(PROS)

Eros Ferreira Biondini 
tem 45 anos, é casado e pai de 
dois filhos. É formado em me-

dicina veterinária pela Uni-

versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). É membro 
da Renovação Carismática 
Católica e fundador da Mis-

são Mundo Novo. Atua na 
evangelização há 25 anos jun-

to aos movimentos católicos. 
É deputado federal por Minas 

Gerais, estado que o elegeu 
com mais de 208 mil votos.

DÉLIO MALHEIROS (PSD)

João Leite tem 61 anos. É 
ex-atleta profissional e bacharel 
em História. É deputado estadual 
pelo PSDB e autor do projeto 
de lei do Incentivo ao Esporte, 
transformado em norma jurídica. 
Foi secretário de Estado de De-

senvolvimento Social e Esportes. Atuou no Atlético, no Amé-

rica e na Seleção Brasileira de Futebol e é um dos fundadores 
do movimento Atletas de Cristo. Foi vereador e secretário 
municipal de Esportes em Belo Horizonte entre 1993 e 1994.

JOÃO LEITE (PSDB)
Número: 45
Coligação: Juntos por BH (PSDB 
/ PPS / PP / DEM / PRB / PRTB)
Vice: Ronaldo Gontijo (PPS)
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Número: 16

Coligação: Partido isolado

Vice: Firminia Rodrigues (PSTU)
Vanessa Portugal tem 46 anos, é 

solteira e natural de Boa Esperança, 

VANESSA PORTUGAL (PSTU)

Luis Henrique de Oliveira 
Resende tem 45 anos, é natural 
de Belo Horizonte. Foi criado 
no bairro Concórdia, na região 
Nordeste da capital. É solteiro e 
empresário do ramo de telefonia 

móvel. Foi eleito vereador de Belo Horizonte em 2008, quan-

do presidiu a Comissão de Administração Pública. É deputado 
federal desde 2010 pelo PTdo B, partido pelo qual é presidente 
nacional desde 2006. 

LUIS TIBÉ (PTDO B)
Número: 70
Coligação: A BH que a gente 
quer (PT do B / PRP / PSL / PTC 
/ PEN / PPL / SD / PMB)
Vice: Felipe Totó Teixeira (PSL)

Sul de Minas Gerais. É professora da 

rede municipal de Belo Horizonte, 
militante do PSTU e ativista das lutas 
sociais. Foi diretora da sub-sede do 
Sindicato Único dos Trabalhadores 

em Educação da Rede Municipal 
de Ensino de Belo Horizonte. 
Tem como uma das prioridades 
de seu governo a luta contra 
os cortes de verbas da saúde e 
educação.

A corrida em direção ao cargo de prefeito da capital começou no mês 

de agosto. Candidatos já iniciaram a campanha nas ruas da cidade.
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JUninHO LOS HeRmanOS (PSDB)
Número: 45200  /  Nome: Wagner Mariano Júnior
Idade: 41 anos – Solteiro – 3ª Eleição
Morador do Alípio de Melo

Formação: 2º Grau completo
Profissão: Empresário
Histórico: Há 15 anos desenvolve 
trabalho social em entidades de pro-

teção aos animais, creches e asilos. É 
autor da lei que obriga a instalação de 
sistema de energia solar para ilumina-

ção nos prédios públicos.
Frase ao morador do Castelo: Obtive várias conquistas, princi-
palmente nas Regiões Noroeste e Pampulha, mas tenho a consci-
ência de que ainda há muito a ser feito! Juntos seremos melhores!

 

GUDãO (PTn)
Número: 19155  
Nome: José Miguel da Cruz
Idade: 48 anos – Casado – 2ª Eleição, 
Morador do Castelo

Formação: 2º grau completo
Profissão: Comerciante/Administrador
Histórico: Passagem pelos projetos Pró 
Jovem e Fica Vivo. Colaborador na Asso-

ciação de Dependentes Químicos Gerico e 
na Associação de Pais e Mestres. Na Regional Noroeste desenvol-
veu projetos sociais, tirando crianças da área de vulnerabilidade.
Frase ao morador do Castelo: Não sou homem de promessas. 
Vou fazer mais e melhor por BH e pela nossa região!

Qualquer bairro de BH com mais de 4 mil eleitores conseguiria ter um representante 

na Câmara Municipal e levar para a sua comunidade melhorias e soluções

Bairros têm poder para eleger seu vereador
Você já parou para pensar 

que o bairro onde você mora 
não tem um representante na 
Câmara Municipal de Belo 
Horizonte? Mas poderia ter! 
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Habitação, 96% 
dos bairros da capital mineira 
possuem mais de 5 mil mora-

dores. Pois bem, levando-se 
em consideração que boa parte 
da comunidade seja de eleitores 
aptos a votar, a maioria dos 
bairros de Belo Horizonte con-

seguiria eleger um vereador. 

Em Belo Horizonte tem partido 
que elege vereador com pouco 
mais de 3 mil votos!

Qual a vantagem de ter 
um vereador do bairro? Mui-
tas! Apesar de o vereador 
legislar pela cidade, de uma 
forma geral, as cobranças 
dos moradores do bairro que 
o elegeu certamente o farão 
dar mais atenção á sua co-

munidade. O bairro Castelo 
(Região da Pampulha) não 
tem um representante direto 
na Câmara Municipal. Mas, 

 André FErrEIrA (PROS)
Número: 90767
Idade: 31 anos – Casado –   
1ª Eleição, Morador do Castelo
Formação: Graduado em adminis-

tração e pós-graduado em adminis-

tração pública.
Profissão: Administrador
Histórico: Servidor público por 
10 anos.

Frase ao morador do Castelo: 
Acredito na força da juventude para renovar e fazer melhor.

 

TiãOzinHO Da iGReJa (Pen)
Número: 51031
Nome: Sebastião Eustáquio Costa
Idade: 52 anos – Solteiro – 3ª Eleição
Morador do Serrano
Formação: Superior em administração incompleto
Profissão: Auxiliar administrativo
Histórico: Líder comunitário no bairro Serrrano, por onde mora 

há mais de 30 anos. Participa de 
movimentos sociais e pastorais da 
igreja São Dimas.
Frase ao morador do Castelo: 
Não sou de promessas! Vencen-

do, serei uma figura pública, um 
representante do povo e de suas 

demandas, que são muitas em todas 
as áreas. 

GaBRieL azeveDO (PHS)
Número: 31031 / Nome: Gabriel 
Sousa Marques de Azevedo
Idade: 30 anos – Solteiro – 1ª Elei-
ção, Morador do Centro
Formação: Graduado em Jornalismo, 
Direito e Publicidade
Profissão: Professor

Histórico: Aos 24 anos foi Subsecre-

tário de Estado de Minas Gerais a convite do governador Antônio 
Anastasia, sendo responsável pelas políticas públicas de juventu-

de. Coordenou ações diversas para aumentar o protagonismo ju-

venil, reduzir a criminalidade e a evasão escolar no ensino médio
Frase ao morador do Castelo: Sou candidato a vereador de 
Belo Horizonte por me sentir capacitado para exercer a função 
com integridade e preparo pessoal.

 

aLan BOniTãO (PTB)
Número: 14123  
Nome: Alan Cesar Barradas

Idade: 33 anos – Solteiro – 1ª Elei-
ção, Morador do Caiçara
Formação: 2º grau completo
Profissão: Empresário
Histórico: Líder dos comerciantes da 
Avenida Pedro II na luta pela valori-

zação e revitalização do comércio local. Também é colaborador 
e voluntário em projetos sociais de amparo a moradores de rua.
Frase ao morador do Castelo: Bonito é fazer diferente. Ve-

nham caminhar com a gente! Confiem no novo para conseguir-
mos melhorias para o Castelo e Região.

nas eleições de outubro de 
2016, pelo menos três mo-

radores são candidatos. São 
eles, o administrador André 
Ferreira, pelo (PROS), e os 
empresários Antônio Gusmão 
(PSD) e Gudão, pelo (PTN). 

A reportagem do JORNAL 
DO BAIRRO CASTELO pediu 
a cada um deles que enviasse o 
seu perfil e uma frase direciona-

da ao morador do Castelo. Can-

didatos de outras regiões que 
pretendem atuar diretamente no 
bairro Castelo também foram 

ouvidos (veja abaixo).
Segundo o professor de 

Ciências Políticas da Uni-

versidade Federal de Minas 
Gerais, Carlos Ranulfo Melo, 
não há, no Brasil, uma cultu-

ra para se eleger candidatos 
do próprio bairro ou alguém 
conhecido. “A maioria acre-

dita que as chances de vitória 
nas urnas, desses candidatos, 

são muito pequenas em re-

lação àqueles que buscam a 
reeleição ou que têm fortes 
apoiadores. A comunidade 

cartórios eleitorais de todo o 

Estado. É importante ressal-
tar que é atribuição de cada 
Câmara Municipal a fixação 
do número de vereadores por 
meio da lei orgânica do muni-
cípio. Além disso, a Emenda 
Constitucional nº 58, de 2009, 
estabelece que as cidades am-

pliem a quantidade de cadei-
ras no Legislativo de acordo 
com o aumento populacional 
medido pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística).
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perde, pois deixa de ter um 
representante mais próximo 
dele e de sua realidade na 

Câmara”, explica.
De acordo com o Tribunal 

Regional Eleitoral (TER) Mi-
nas Gerais terá 8.481 cadeiras 
para vereadores nas eleições 
de 2016 – um aumento de 43 
vagas em relação a 2012. Em 
Belo Horizonte, são 41 vagas 
em 2016, o mesmo número em 
relação as eleições de 2012. O 
levantamento do TRE foi feito 
com base em informações dos 




