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O projeto “Circuito Pampulha Noturno” estreou com sucesso no último dia 11. Centenas de pessoas participaram das 
atividades noturnas promovidas pela Fundação Municipal de Cultura e Belotur. O objetivo do projeto é o de promover, sema-
nalmente, às terças-feiras, uma programação integrada em diversos espaços da orla da Lagoa da Pampulha, com atividades 
culturais, artísticas, esportivas e de lazer. As atrações começam às 18h e se estendem até as 21h. De acordo com a Fundação 
Municipal de Cultura, trata-se de mais uma opção para os turistas e moradores da cidade.

Especialistas afirmam 
que os animais de estima-
ção, além de benefícios à 
saúde do homem, também 
podem transformar o am-
biente de trabalho num local 
mais prazeroso para os em-
presários, funcionários e até 
para os clientes. Portanto, 
mais produtivo e rentável. 

Conjunto Moderno da 
PaMPulha teM vida noturna

Bichos de estimação 
chegam ao trabalho

O segredo está na interação 
coletiva que os Pets são 
capazes de promover.  A 
Grossi Treinamentos e Pro-
cessos, na Savassi, não abre 
mão da Bulldog Francês 
Rita Lee no tratamento de 
crianças com dificuldade de 
aprendizagem. Profissionais 
de diversas áreas também 

estão fazendo uso dos ani-
mais para obterem melhores 
resultados.

ÔniBus Mais 
seguros CoM 

a guarda 
MuniCiPal

Ciclovia do Castelo 
permanece inacabada

A nova ciclovia da Ave-
nida Tancredo Neves, que 
liga o bairro Castelo ao Santa 
Terezinha, ainda não ficou 
totalmente pronta. A previsão 
era que a obra fosse conclu-
ída na primeira quinzena 
de abril, mas alguns pon-
tos ainda estão inacabados. 

Enquanto isso, pedestres 
continuam usando o local 
como pista de cooper. A obra 
é de responsabilidade de uma 
empresa privada, por meio 
de compensação ambiental. 
A BHTrans não informou 
nova data para a conclusão 
da ciclovia. 
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CidadE

A Secretaria Munici-
pal de Segurança urbana e 
Patrimonial divulgou, em 
abril, o balanço da Operação 
viagem Segura, que teve 
início no dia 16 de janeiro 
de 2017, com o objetivo 
de prevenir e reverter os 
elevados índices de assaltos 
a passageiros de ônibus, em 
Belo Horizonte, com a ajuda 
da Guarda Municipal.

 Até o fechamento dos 
números, no dia 26 de março, 
4.611 viagens haviam sido 
acompanhadas por uma equi-
pe formada por 80 guardas 
municipais, uma média de 
50 viagens por dia. Mais de 
2.500 pessoas foram aborda-
das e 26 presas ou apreendi-
das. Com os criminosos os 
guardas municipais encon-
traram cinco réplicas de arma 
de fogo, 16 armas brancas, 
celulares roubados e furtados, 
drogas e dois tubos de linha 
chilena, material cortante 
usado para a prática de as-

A Prefeitura de Belo Ho-
rizonte, por meio da Funda-
ção Municipal de Cultura, 
abriu inscrições para o Con-
curso Nacional de Literatu-
ra “Prêmio Cidade de Belo 
Horizonte”. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas 
até o dia 14 de junho de 2017, 
na Biblioteca Pública infantil 
e Juvenil de Belo Horizonte 
(Rua Guaicurus, 50, Térreo – 
Centro), de terça a sexta-feira, 
das 9h às 17h, ou enviadas 
pelos Correios. O edital está 
disponível para consulta no 
link https://goo.gl/uEihgx .

 O “Prêmio Cidade de 
Belo Horizonte” tem como 

PBh promove 
concurso literário

objetivo principal promover 
a criação literária e a valo-
rização da literatura como 
linguagem artística. Nesta 
edição, o prêmio contempla 
duas categorias: poesia e con-
to. O prêmio pago é o maior 
do país para textos inéditos:  
R$50 mil para o vencedor de 
cada categoria. 

Podem participar do con-
curso apenas pessoas físicas 
brasileiras, natas ou naturali-
zadas. Os autores menores de 
18 anos devem apresentar uma 
autorização escrita dos pais ou 
responsáveis legais. Além de 
inéditas, as obras devem ser 
escritas em língua portuguesa.

guarda Municipal 
dentro dos ônibus

saltos. A estatística de roubos 
a ônibus no período não foi 
fornecida pela Secretaria de 
Estado de Segurança Pública.

 De acordo com a asses-
soria da Guarda Municipal, 
a ação teve sua primeira fase 
voltada para as avenidas 
Antônio Carlos e Nossa Se-
nhora do Carmo, que somam 
os índices mais preocupan-
tes de assaltos a coletivos, 
praticados, principalmente, 
por criminosos que visavam 
ao roubo de celulares de 

passageiros.
 A operação consiste no 

embarque de duplas ou trios 
de guardas municipais nos 
coletivos que circulam nos 
corredores de tráfego mais 
visados pelos assaltantes e, 
de acordo com a Guarda Mu-
nicipal, teve a aprovação da 
população. Por isso, a iniciati-
va será transformada em uma 
ação permanente de caráter 
preventivo e está sendo es-
tendida para outras avenidas 
da cidade.

PrêmiO
 Criado em 1947, na comemoração do cinquentenário da 

capital, o Concurso Nacional de Literatura “Prêmio Cidade de 
Belo Horizonte” é o concurso literário mais antigo do país. 
um de seus principais atributos é o fato de o concurso pre-
miar apenas obras inéditas. A cada edição, o Prêmio Cidade 
de Belo Horizonte contribui para o surgimento de novos escri-
tores e obras. Autores como Carlos Herculano Lopes, Antônio 
Barreto, Luis Giffoni, Roseana Murray, Maxs Portes, entre 
outros, integram a galeria de vencedores do concurso. (PBH)
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convivência harmônica e pra-
zerosa, por meio da ocupação 
dos espaços”, completa.

A abertura do “Circuito 
Pampulha Noturno”, no últi-
mo dia 11, aconteceu na Casa 
do Baile e contou com uma 
série de atrações artísticas, 
culturais e também gastro-
nômicas. Teve show de Jazz 
com Warley Mascarenhas 
Trio, grupo formado por War-
ley Mascarenhas (Guitarra), 
Guilherme Stephan (Bateria), 
Manassés Morais (Baixo). 
No repertório jazz e músi-
ca brasileira, passando por 
Wess Montgomery, Charlie 
Parker, Miles Davis, Tom 
Jobim dentre outros, além das 
composiçōes próprias.

No Museu de Arte da 
Pampulha teve o musical “As 
Rainhas do Rádio”, trabalho 
de pesquisa desenvolvido por 
Celinha Braga, inspirado nos 
programas de auditório dos 
anos 40  e 50, que marcaram 
época no rádio brasileiro e 
reuniram grandes nomes da 
nossa música como Emilinha 
Borba, Marlene, Ângela Ma-
ria, Dalva de Oliveira. 

LazEr

O Conjunto Moderno da 
Pampulha, principal cartão 
postal de Belo Horizonte e 
Patrimônio Cultural da Huma-
nidade pela unesco, ganhou 
vida noturna! No último dia 
11, teve início o projeto “Cir-
cuito Pampulha Noturno”, que 
tem o objetivo de promover 
semanalmente, às terças-feiras, 
uma programação integrada 
em diversos espaços da orla, 
com atividades culturais, artís-
ticas, esportivas e de lazer. As 
atividades começam às 18h e 
se estendem até as 21h.

A Fundação Municipal de 
Cultura (FMC) informou que 
se trata de mais uma opção 
para os turistas e moradores 
da cidade. O projeto “Circuito 
Pampulha Noturno” tem o 
apoio da Belotur, empresa que 
fomenta o turismo na capital. 
A estimativa, de acordo com a 
FMC, é um aumento de 30% 
no número de visitantes na 
orla da Lagoa da Pampulha 
durante a noite. Para isso, al-
guns espaços públicos foram 
revitalizados, a iluminação 
ampliada e a segurança refor-
çada durante os eventos.   

A Trupe Gaia foi uma das atrações da 
abertura do Circuito Pampulha Noturno

FO
TO

S 
R

iC
A

R
D

O
 L

A
F 

D
iv

u
LG

A
ç

ã
O

W
ES

LE
y

 C
A

M
PO

S 
D

iv
u

LG
A

ç
ã

O

A abertura do Circuito Pampulha Noturno aconteceu no último dia 11, na Casa 
do Baile, e contou com uma série de atrações artísticas, culturais e gastronômicas

Pampulha ganha programação noturna

Segundo Gustavo Mendi-
cino, diretor de Promoção e 
Marketing da Belotur, a ideia 
é reunir os espaços culturais 
e turísticos da Pampulha num 
propósito de programação 
integrada, em um horário 
estendido de funcionamento. 
“Além dos equipamentos 
culturais como o Museu de 
Arte da Pampulha, a Casa do 
Baile, a Casa Kubitschek, ha-
verá programação também em 
diversos outros espaços, entre 
eles o iate Tênis Clube, o Mu-
seu do Futebol, o Aquário da 
Bacia do Rio São Francisco 

Visitas
Outra novidade trazida 

pelo “Circuito Pampulha No-
turno” são as visitas guiadas 
pelos principais equipamentos 
e cartões postais da orla da 
Lagoa da Pampulha, como o 
Museu Brasileiro do Futebol, 
no Mineirão, o iate Tênis Clu-
be, que é uma das obras proje-
tadas no Conjunto Moderno da 
Pampulha por Oscar Niemeyer, 

no início dos 
anos 1940, e ao 
Aquário da Ba-
cia do Rio São 
Francisco, da 
Fundação Zoo-
botânica (com 
venda de ingres-
sos no local).

No ia te  o 
turista poderá 
percorrer o Sa-
lão Portinari , 
ricamente orna-
mentado com 
painel de Cân-
dido Portinari, 
obra de arte pre-
sente no clube. 

No Mineirão o visitante fará 
uma visita aos bastidores do 
estádio e conhecerá áreas res-
tritas, que são utilizadas por 
jogadores e imprensa nos dias 
das partidas. A programação 
completa do circuito, com 
shows, exposições, feiras, 
peças de teatro, entre outras, 
é atualizada semanalmente e 
pode ser consultada no site 
www.bhafzcultura.pbh.gov.br.

e o CAT veveco, além das 
praças Dino Barbieri e Dalva 
Simão”, explica Mendicino.

Ele afirma que a ideia é 
trazer a turistas e moradores 
uma nova opção de convi-
vência estimulada pelas artes, 
pela cultura, pelos esportes 
e pelo lazer. “A Pampulha 
é uma região fértil para tra-
balharmos a diversidade de 
Belo Horizonte e mostrá-la ao 
mundo, convidando as pesso-
as a interagirem com o patri-
mônio. Queremos mostrar que 
a Pampulha pode ser destino 
de visitações constantes e 

Os eventos noturnos também 
acontecerão nas praças da Pampulha
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O secretário de Saúde 
Jackson Machado Pinto 
prometeu se empenhar pela 
permanência do projeto 
social realizado pela Asso-
ciação Cidadãos Posithivos 
Sempre viva, que atende a 
cerca de duas mil pessoas 
por mês, com ações de 
enfretamento e prevenção 
contra o vírus do Hiv (ví-
rus da imunodeficiência 
Humana). O empenho foi 
anunciado durante uma 
reunião realizada no último 
dia 19, com o deputado 
estadual Fred Costa (PEN). 
O convênio da Associa-
ção com a Prefeitura de 
BH, custeado por verbas 
federais, ainda não havia 
sido renovado pela gestão 

As obras na nova ciclovia 
da Avenida Tancredo Neves, 
que ligará o bairro Castelo 
ao Santa Terezinha, estão em 
ritmo acelerado, mas ainda 
não foram totalmente finali-
zadas. Em março, a Empresa 
de Transportes de Trânsito de 
Belo Horizonte (BHTrans) 
informou que a ciclovia se-
ria entregue à população na 
primeira quinzena de abril, o 
que não aconteceu. Na época, 
a BHTrans afirmou a reporta-
gem do JORNAL DO BAiR-
RO CASTELO que faltava 
fazer apenas a sinalização 
horizontal (faixas) e vertical 
(placas) da ciclovia para ga-
rantir a segurança dos pedes-
tres, ciclistas e motoristas nos 
pontos de cruzamento. 

A obra foi iniciada em 
janeiro deste ano. No último 
dia 27, a reportagem esteve 
no local e constatou que as 

Programa de combate 
a aids será mantido

municipal anterior. 
O convênio foi as-
sinado em março 
de 2016, com possi-
bilidade de renova-
ção por 60 meses, 
mas nenhuma jus-
tificativa havia sido 
dada para a não-
-manutenção do 
programa. “É fun-
damental a perma-
nência de projetos 
como esse, que faz 
toda a diferença 
para as populações 
vulneráveis. Conti-
nuaremos buscan-
do por essa assinatura”, 
disse Fred Costa. Agora, 
a continuidade do projeto 
depende apenas de parecer 

faixas e placas de sinalização 
ainda inexistiam. No encontro 
da ciclovia com a ponte para 
pedestres da Avenida Alta-
miro Avelino Soares existe o 
risco de o ciclista atropelar 
quem sair da ponte em direção 
ao passeio. Já no retorno da 
Avenida Presidente Tancredo 
Neves, na esquina da Rua 
Castelo de Alenquer, o ciclista 
que passar direto pode ser 
atropelado por um veículo. 
Nesse ponto não há sinaliza-

ção informando 
sobre a necessi-
dade de uma pa-
rada ou redução 
da velocidade 
para ciclistas ou 
motoristas.

A ciclovia 
tem 2,5 quilô-
metros de exten-
são e vai ligar o 
bairro Castelo 
ao bairro Santa 

Terezinha e, em breve, será 
interligada a Estação São José 
do Move. A pista tem 1,50m de 
largura, foi posicionada ao lado 
do canteiro central e deve ser 
utilizada exclusivamente por 
pessoas andando de bicicletas. 
A obra é de responsabilidade 
de uma empresa privada, por 
meio de uma compensação am-
biental. A BHTrans informou 
que a empresa não respondeu 
sobre uma nova data para a 
conclusão da ciclovia.

da Procuradoria-Geral 
do Município, que está 
analisando a situação do 
convênio.

Ciclovia do Castelo 
ainda não foi finalizada

Deputado Fred Costa pediu a 
continuidade do programa

Ciclovia não tem faixa de pedestre
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O mestre em psicologia Otávio Grossi e a Bulldog Francês, Lili, trabalham 
juntos no tratamento de crianças com dificuldade de aprendizagem
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A arquiteta Roberta Fermann 
e  o cãozinho Frederico

Que os bichos de estima-
ção trazem enorme alegria 
para a vida de seus donos 
ninguém mais duvida. Estudos 
recentes, realizados na Aus-
trália e nos Estados unidos, 
já comprovaram que o contato 
com os Pets trazem benefícios 
como a redução da pressão 
sanguínea e do colesterol, sua-
viza o stress e diminui o risco 
de doenças cardíacas.

Agora, especialistas afir-
mam que os bichinhos de 
estimação também podem 
transformar o ambiente de 
trabalho num local mais pra-
zeroso para os empresários, 
seus funcionários e até para os 
clientes. Portanto, mais produ-
tivo e rentável. O segredo está 
na interação coletiva que os 
Pets são capazes de promover.

Na Grossi Treinamentos e 
Processos, empresa especializa-
da na elaboração de estratégias 
de alta performance, a presença 
diária da cachorrinha Rita Lee, 
carinhosamente chamada de 
Lili, tem feito toda a diferença. 
Lili é da raça Bulldog Francês, 
tem apenas 11 meses e foi 
adestrada para compor o “qua-

Especialistas afirmam que os bichos de estimação 
promovem maior interação e produtividade nas empresas

Pets: eles transformam o ambiente de trabalho

dro de funcionários”.
Segundo a diretora admi-

nistrativa isabel Alvim, que 
é especialista em estratégia 
de negócios, a cachorrinha 
foi comprada, inicialmente, 
para acompanhar as crianças 
com dificuldades de apren-

dizagem, atendidas no de-
partamento de psicologia da 
Grossi Treinamentos.

“Ela cresceu no meio dos 
clientes e funcionários e hoje é 
a nossa mascote. Trouxe resul-
tados positivos para a empresa. 
O funcionário brinca e alivia a 

tensão do trabalho. Os clientes 
chegam procurando pela Lili, 
as crianças a acarinham. isso 
acaba criando um vinculo das 
pessoas com a empresa. Tem 
cliente que, mesmo não tendo 
que estar aqui, aparece só para 
ver a Lili”, conta isabel.

O mestre em psicologia 
Otávio Grossi, diretor da 
Grossi Treinamentos, afirma 
que a presença dos animais 
no ambiente de trabalho é 
positiva porque altera os ní-
veis de cortisol, hormônio 
que está relacionado ao stress 
humano. “Seja em adultos ou 
crianças, o animal promove a 
suavização dos stress. varias 
empresas, no mundo, utilizam 
a estratégia do Pet Day como 
forma de obterem melhores 
resultados, tendo em vista 
que os animais facilitam a 
interação entre as pessoas nas 
organizações”, explica Otávio.

A vida profissional da ar-
quiteta Roberta Fermann tam-
bém deu um salto depois da 
chegada do cãozinho Frederico, 
da raça Shihtzu. Ele tem apenas 
seis meses e acompanha a dona 
nas reuniões com os clientes, 
fornecedores e nas obras. Foi 
comprado para ser uma compa-
nhia dentro de casa, assim que 
a arquiteta se mudou de Porto 
Alegre para Belo Horizonte, 
mas agora é um grande compa-
nheiro de trabalho.

“Onde ele chega as pes-

soas ficam encantadas. No 
primeiro contato com o clien-
te sinto se Fred poderá me 
acompanhar, pois cada um 
tem um perfil. Mas, na grande 
maioria os clientes querem a 
sua presença. Além de mas-
cote, é um diferencial no 
atendimento. Nas casas com 
crianças o amor transborda. 
O stress não tem espaço e, 
consequentemente, o trabalho 
flui melhor”, explica Roberta.
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aumente o 
faturamento de 

sua empresa 
anunciando no 

QueM nÃo É visto 
nÃo É leMBrado!

1 – Menor chance de sofrer de depressão 
2 – valores menores da pressão arterial em situações estressantes
3 – Maior controle da hipertensão
4 – Elevação dos níveis de serotonina e dopamina
5 – 30% menos visitas ao médico (pessoas com mais de 65 anos) 
6 – Redução da agressividade e amenização de   

transtornos psiquiátricos
7 – Redução da pressão sanguínea e do colesterol
8 – Menor risco de doenças cardíacas

FONTE: AMERiCAN HEART ASSOCiATiON

Ter um bicho de estima-
ção em casa traz mais do 
que companhia. Pesquisas 
mostram os benefícios na 
saúde provenientes da re-
lação com o seu Pet. um 
estudo australiano realizado 
pelo instituto de Pesqui-
sa Médica Baker revelou 
que os donos de animais 
de estimação são menos 
propensos a sofrer com 
estresse do que pessoas que 
não possuem Pets em casa. 
A pesquisa, realizada ao 
longo de três anos, mostrou 
que os animais contribuem 
para a diminuição dos ní-
veis de colesterol.

estudos também comprovam 
benefícios para a saúde

E não é a primeira vez 
que uma pesquisa ressal-
ta os benefícios que os 
animais de estimação tra-
zem à saúde. Em 1999, a 
universidade Estadual de 
Nova york concluiu que 
Pets contribuem positiva-
mente para o controle da 
pressão sanguínea. Cien-
tistas da universidade 
Warwick, na Grã-Breta-
nha, também afirmaram 
que crianças de quatro a 
cinco anos se recuperam 
mais rápido de doenças de 
rotinas quando possuem 
pets em casa. (Com veja.
com e Época)

vantagens da ConvivÊnCia 
CoM seu Pet






