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A passagem mais 
cara do Brasil

Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) afirma que o aumento da tarifa 
de ônibus vai afetar a todas as empresas da capital e pode provocar demissões. A passagem passou 
de R$3.80 para R$4,05, preço que começou a valer em janeiro. Com o aumento, a despesa para o 
setor do comércio vai ultrapassar os R$15 milhões. A CDL/BH encaminhou um documento para a 
BHTrans e também para o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, pedindo medidas urgentes 
para revogar o aumento, até que seja feita uma auditoria nas contas da BHtrans. A PBH informou 
que o documento ainda não foi analisado por Alexandre Kalil.

O Jornal do bairro Castelo vai te levar para assistir a comédia “Meu 
tio e Tia”, espetáculo que faz sucesso na 43ª Campanha de Popularização 
do Teatro e da Dança de Belo Horizonte. Basta encaminhar um email para 
o jornal para concorrer a 12 pares de ingressos.

Teatro ao alcance de todos
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A implantação da linha 5032 (Castelo/Savassi - via Manacás) 
continua no âmbito das discussões. BHTrans não dá nova previ-
são para o início das operações e coloca a culpa para o atraso na 
criação da linha no Carnaval de BH.

Linha de ônibus do 
Castelo vira promessa
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Aumente o faturamento de sua 
empresa anunciando no 

JornAL do BAirro CAsTeLo!

QUeM nÃo É VisTo 
nÃo É LeMBrAdo!

Nos meses de janeiro e fe-
vereiro Belo Horizonte respira 
cultura a preços populares! 
É a chegada da tão esperada 
Campanha de Popularização 
do Teatro e da Dança, que lota 
os espaços culturais da cidade. 
E você não vai ficar de fora! O 
leitor do JORNAL DO BAIR-
RO CASTELO que enviar um 
email para jornaldocastelo@
gmail.com, com a palavra 
teatro, concorre a 12 pares 
de ingressos para a deliciosa 
comédia “Meu Tio é Tia”.

O espetáculo é uma reali-
zação da Marco Produções e 
faz parte da 43ª Campanha de 
Popularização do Teatro e da 

A peça Meu Tio é Tia fica em cartaz até o dia 19 de fevereiro
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Sou morador do bairro Castelo e 
gostaria de saber mais sobre a notícia 
da nova linha de ônibus. Queria saber 
se há previsão de início, o itinerário e 
outras informações mais atualizadas, 
se houver.

Paulo Sergio

n  Resposta: Prezado Paulo, a 
última reportagem informou que a 
BHTrans tinha uma previsão de co-
locar a linha 5032 (Castelo/Savassi- 

Via Manacás) em funcionamento na 
segunda quinzena de janeiro, o que 
não aconteceu. Nos foi informado 
na época (dezembro) que o processo 
para a implantação da linha estava 
sendo analisado pelos consórcios 
operadores do transporte publico de 
Belo Horizonte e que o itinerário se-
ria discutido com os moradores após 
a conclusão dessa análise. Vamos 
continuar cobrando mais informa-
ções da BHTrans.  

Parceria com a Marco Produções vai sortear 12 pares de ingressos 
para os leitores; para participar basta enviar em e-mail para o jornal

Jornal do Bairro Castelo leva você ao teatro

Dança de Belo Horizonte. A 
peça fica em cartaz até o dia 
19 de fevereiro, já tendo passa-

do inclusive pelo Teatro Raul 
Belém Machado, no bairro 
Alípio de Melo. As próximas 

apresentações acontecem no 
Teatro do Shopping Del Rey, 
de 2 a 5 de fevereiro (quinta a 
sábado, às 21h, e domingo às 
19h), e no Teatro do Colégio 
Santo Agostinho (10 a 19 de 
Fevereiro, sextas e sábados às 
20h30 e domingos às 19h).

“Meu Tio é Tia” está em 
cartaz há 13 anos e já foi 
assistida por mais de 600 mil 
pessoas, em mais de 1200 
apresentações. A peça conta 
a história de três amigos que 
moram na cidade grande e 
que são surpreendidos com a 
chegada do sobrinho de um 
deles, um peão aspirante a 
locutor de festas de rodeio. 

A fim de ocultar um mistério 
que envolve o tio do rapaz, 
os três amigos decidem viver 
uma farsa e mudam por com-
pleto a rotina da casa.

Campanha
Neste ano, a Campanha de 

Popularização do Teatro e da 
Dança é composta por quase 
200 espetáculos (95 inéditos), 
sendo 115 para o público adulto, 
58 peças infantis e 18 de dança. 
O evento é um dos mais tradi-
cionais da cena cultural de Belo 
Horizonte e também é apontado 
como a maior ação de populari-
zação das artes cênicas do país.

“A ideia é que o projeto 

leve mais espectadores a um 
número maior de espetáculos, 
porque o público de Belo Hori-
zonte gosta de teatro”, explica 
Rômulo Duque, presidente do 
Sindicato dos Produtores de 
Artes Cênicas de Minas Gerais 
(Sinparc), a entidade que orga-
niza o projeto.

A programação completa 
da 43ª Campanha de Popula-
rização do Teatro e da Dança 
está disponível no site www.
sinparc.com.br. O telefone para 
outras informações é o (31) 
3272-7487. Os ingressos po-
dem ser comprados nas bilhe-
terias dos teatros ou nos postos 
do Sinparc, a preços populares.

Cultura

Carta ÔniBUs
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O último reajuste na 
tarifa dos ônibus de Belo 
Horizonte aumentou em 
15% os custos dos empre-
sários com o transporte 
de funcionários. É o que 
apontou um levantamento 
rea l izado,  em janei ro , 
pela Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Belo Ho-
rizonte (CDL/BH).  Com 
o reajuste da tarifa das 
passagens municipais, o 
aumento do gasto mensal 
das empresas dos setores 
de comércio e serviços da 
capital já ultrapassa os R$ 
15 milhões. 

O  p reço  sa l tou  de 
R$3.80 (dezembro de 2016) 
para R$4.05, em janeiro 
de 2017. O estudo levou 
em consideração o total de 
empresas dos setores do 
comércio e serviço em Belo 
Horizonte e o porte do ne-
gócio, calculado a partir da A passagem de ônibus em Belo Horizonte é a mais cara do Brasil

Marcelo de Souza, vice-presidente da CDLBH, 
pediu a PBH a revogação do aumento da tarifa

Impacto é de R$ 15 milhões nas despesas das empresas 
e CDL/BH pede que prefeito revogue aumento

reajuste das passagens de ônibus 
prejudica os comerciantes

média de funcionários por 
empresa, para estimar as 
despesas com o transporte 
dos trabalhadores. As micro 
e pequenas empresas são 
as mais penalizadas pelo 

reajuste. “Juntas, 
suas  despesas 
aumentaram R$ 
11.609.146,64”, 
afirmou o vice-
-presidente da 
CDL/BH, Mar-
celo de Souza e 
Silva. 

Segundo o vi-
ce-presidente da 
CDL/BH, o au-
mento é extrema-
mente prejudicial 
às empresas e, 
além disso, vem 
em um momen-
to difícil para o 
setor produtivo. 

“O reajuste afe-
ta diretamente a 

saúde financeira das empre-
sas instaladas nesta capital, 
visto que elas arcam com 
cerca de 70% do custo 
com transporte dos traba-
lhadores e os setores de 

comércio e serviços da 
capital já vêm registrando 
sucessivas baixas nas ven-
das”, afirmou. 

solicitação
Na intenção de reduzir 

os impactos negativos do re-
ajuste de 9,46% na tarifa do 
transporte coletivo da capital, 
a CDL/BH enviou um ofício 
ao prefeito Alexandre Kalil 
solicitando que o aumento seja 
revogado, até que a nova equi-

pe do governo possa auditar e 
avaliar os contratos e planilhas 
do sistema de transporte cole-
tivo, conforme compromisso 
firmado no Plano de Governo 
do atual governante. 

“Os segmentos de co-
mércio e serviços formam 
o setor produtivo que mais 
emprega e dinamiza o desen-
volvimento econômico da 
capital, respondendo por mais 
de 75% do Produto Interno 
Bruto (PIB) de Belo Hori-

zonte. Estamos entoando o 
coro, legítimo, da população. 
Afinal o aumento das passa-
gens prejudica tanto o em-
presário, quanto o cidadão”, 
explicou Silva. “Além disso, 
com o reajuste, Belo Hori-
zonte passa a ter a tarifa de 
ônibus mais cara entre todas 
as capitais brasileiras, título 
que vai contra o objetivo de 
estimular o uso de transporte 
coletivo”, acrescentou. 

pBH
A assessoria de im-

prensa da Prefeitura de Belo 
Horizonte informou que a 
solicitação feita pela diretoria 
da CDL/BH, pedindo a revo-
gação do aumento da tarifa, 
foi recebida pelo gabinete do 
prefeito Alexandre Kalil, no 
dia 10 de janeiro. No entanto, 
o prefeito ainda não teria 
marcado uma data para se 
manifestar sobre o assunto.
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A promessa de implan-
tação da linha de ônibus 
5032 (Castelo/Savassi – 
via Manacás), que passaria 
a operar em janeiro, ainda 
não saiu do âmbito da 
discussão. De acordo com 
a Empresa de Transporte 
e Trânsito de Belo Hori-
zonte (BHTrans) o pro-
jeto de criação da linha e 
seu itinerário está em es-
tado avançado de análise 
por parte dos consórcios 
que operam o transporte 
coletivo na capital. No 
entanto, faltaria um novo 
debate com os morado-
res para definir todos os 
detalhes.

Ainda de acordo com a 
assessoria da BHtrans, um 
novo encontro com os mo-
radores teria sido adiado 
algumas vezes em função 
da “correria” provocada 
pelos preparativos do Car-
naval de Belo Horizonte. 
“Os nossos departamen-
tos estão todos envolvi-
dos com a organização do 
trânsito da cidade para o 
Carnaval. Ainda não foi 
possível agendar uma data 

com os moradores. Mas o 
projeto já está pronto. Não 
adianta colocar os ônibus 
nas ruas sem ouvir a popu-
lação que fará uso deles”, 
explicou a assessoria.

A BHTrans não deu 
uma nova previsão para 
o início das operações da 
linha. Na edição de dezem-
bro de 2016 o JORNAL 
DO BAIRRO CASTELO 
noticiou que a linha 5032 
(Castelo/Savassi – via 
Manacás) estaria funcio-
nando, segundo previsão 
da BHTrans, na segunda 
quinzena de janeiro, o que 
não aconteceu. Nenhuma 
movimentação de funcio-
nários da BHTrans foi per-
cebida nas ruas no bairro, 
no sentido de pesquisar os 
possíveis pontos de ônibus 
ou itinerário.

Enquanto isso, os mo-
radores e usuários de ôni-
bus do bairro Castelo con-
tinuam a mercê das linhas 
S54 (Dom Bosco/Castelo/
Shopping Del Rey), 3301 
(Centro/Shopping Del 
Rey) que tem ponto final 
na rua Altamiro Avelino 

Soares, mas não funciona 
nos finais de semana, e da 
linha 4108 (Pedro II/Man-
gabeiras), que não circula 
nas ruas do bairro, passan-
do apenas pela Avenida 
Tancredo Neves.

Desconfiança
A implantação da nova 

linha, que era motivo de 
alegria para centenas de 
moradores do Castelo, 
já gera desconfiança. O 
empresário João Carlos 
Madureira, dono de uma 
pizzaria no Castelo, não 
acredita que verá os ôni-
bus circulando ainda em 
2017. A chegada da linha 
iria diminuir os custos da 
empresa com passagens 
para os funcionários.

Segundo ele, quando 
se trata de melhorias para 
a população, as coisas são 
demoradas demais. “É im-
pressionante! Na hora de 
aumentar o preço da tarifa 
de ônibus foi questão de 
dias, mas na hora de defi-
nir uma linha é essa peleja 
toda. Não tem como con-
fiar”, avalia.

BHTrans informou que precisa de um 
novo debate com os moradores antes 
de implantar a linha, mas não estipula 
novo prazo para início das operações

nova linha de 
ônibus do Castelo 

vira promessa
 

Bairro


