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Ciclovia estará 
pronta em abril 

ApliCAtivo devolve  dinheiro dAs ComprAs
Saiba mais sobre o BeBlue, o novo aplicativo para celulares que chegou a Belo 
Horizonte e que devolve parte do dinheiro gasto nas suas compras.

Considerado um dos maiores complexos espor-
tivos da região, a Arena 7 Beach Clube, no vizinho 
Serrano, tem despertado o interesse dos moradores 
do bairro Castelo. O lugar oferece campos de fu-
tebol, quadra de areia para a prática de futevôlei, 
beach tennis e área de lazer.

Foliões do Castelo e de 
outros bairros de Belo Hori-
zonte opinaram sobre os pontos 
positivos e negativos da festa 
que atraiu mais de 4 mil pessoas 
para as ruas do bairro Castelo 
no dia 26 de fevereiro. A festa 
foi comandada pelo bloco Os 
Baianeiros. 

Gostou do Carnaval no Castelo? 

Arena 7 chegou com tudo
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A Empresa de Transporte e Trânsito de 
Belo Horizonte (BHTrans) informou que as 
obras de conclusão na ciclovia da Avenida 
Presidente Tancredo Neves deverão ser 
concluídas na segunda quinzena de abril.  O 
mais novo espaço destinado para os ciclistas 

ainda não foi entregue porque falta a sinali-
zação para usuários e motoristas. A ciclovia 
tem 2,5 quilômetros de extensão e vai ligar 
o bairro Castelo ao bairro Santa Terezinha 
e, em breve, será interligada a Estação São 
José do Move.  
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Acerto com o leão 
Vence em abril o pra-

zo, obrigatório, para fazer 
a Declaração do Imposto 
de Renda 2017. Todas as 
pessoas físicas, residentes 
no Brasil, que receberam 
rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70, 
em 2016, devem fazer a 
Declaração do Imposto 
de Renda. É a chama-
da prestação de contas 
com o Leão! O formulá-
rio com todas as pergun-
tas a serem declaradas 

pode ser baixado em seu 
computador através do 
site da Receita Federal. 
A Declaração de Imposto 
de Renda da pessoa física 
2017 está cheia de novi-
dades. Buscar a ajuda de 
um profissional pode ser 
a melhor saída para evitar 
problemas com a Receita 
Federal, como cair na ma-
lha fina, por exemplo. Ou-
tras informações podem 
ser obtidas no site www.
receita.fazenda.gov.br.

A Legião da Boa Von-
tade (LBV) acaba de lançar 
a campanha Criança Nota 
10 — Proteger a Infância 
é Acreditar no Futuro. E 
você também pode ajudar! 
A campanha consiste em 
mobilizar a sociedade e os 
meios de comunicação a 
fortalecer o protagonismo 
dos jovens brasileiros, por 
meio da educação, garan-
tindo, assim, a proteção 
dos direitos de crianças e 
adolescentes. Durante o mês 
de fevereiro serão entregues 
mais de 30 mil conjuntos de 
uniformes e kits de mate-

rial pedagógico a alunos da 
rede de escolas da LBV e a 
crianças e adolescentes que 
participam de programas só-
cio-assistenciais promovidos 
nos Centros Comunitários da 
Instituição. Também recebe-
rão as doações os participan-
tes da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) de vários 
estados, além de estudantes 
amparados por organizações 
parceiras da LBV. Acesse o 
site www.lbv.org ou ligue 
para 0800 055 50 99 e saiba 
como  fazer a sua doação e 
como pode ajudar nas pró-
ximas campanhas da LBV.

lBv na educação
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O projeto “Páscoa So-
lidária”, realizado todos os 
anos pelo Coleguium Rede 
de Ensino, será em benefí-
cio dos idosos em 2017. O 
tema é “Páscoa Solidária 
com a melhor idade” e tem 
como objetivo arrecadar 
fraldas geriátricas. As doa-
ções podem ser feitas até o 
dia 7de abril. Pais, alunos, 
familiares e toda a comuni-
dade podem fazer a doação, 
que deve ser encaminha-

da a uma das unidades do 
Coleguium nas cidades de 
Belo Horizonte, Lagoa Santa, 
Nova Lima, Sete Lagoas e 
Conceição do Mato Dentro. 
A previsão é de que sejam 
arrecadadas 6,5 mil fraldas 
geriátricas, que serão doadas 
para instituições cuidadoras 
de idosos. O Coleguium uni-
dade bairro Castelo fica na 
Rua Castelo de Guimarães, 
615. Outras informações pelo 
telefone (31) 3490-5000.

Coleguium solidário
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Em 2016 os alunos 
recolheram lacres de 

latinhas que foram trocados 
por cadeiras de roda
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A Avenida Presidente 
Tancredo Neves está prestes 
a receber uma nova ciclovia. 
As obras tiveram início em 
janeiro de 2017 e, segundo 
a Empresa de Transporte e 
Trânsito de Belo Horizon-
te (BHTrans), deverão ser 
concluídas até a segunda 
quinzena de abril. O eu falta? 
Apenas a sinalização vertical 
(placas) e horizontal (faixas), 
de todo o trajeto, tanto para 
a orientação dos ciclistas, 
quanto para os motoristas. A 
ciclovia já recebeu blocos de 
concreto pintados de branco 
para proteção dos usuários.

Ao todo, são 2,5 quilô-
metros de extensão, de cada 
lado da avenida, compre-
endidos entre a esquina da 
Avenida dos Engenheiros, 
até a ligação com a Ave-
nida Heráclito Mourão de 
Miranda (Atlântida), nas 
proximidades com o bairro 
Santa Terezinha. A pista tem 
1,50m de largura, foi posi-
cionada ao lado do canteiro 
central e deve ser utilizada 

Ciclistas terão mais tranquilidade para pedalar pela Avenida Presidente 
Tancredo Neves a partir de abril, quando as obras deverão ser concluídas.

Bairro Castelo ganha nova ciclovia

exclusivamente por pessoas 
andando de bicicletas.

Por questão de seguran-
ça, a BHTrans não reco-
menda o uso da ciclovia por 
pessoas andando de patins 
ou para a prática de corrida 
e caminhada. Isso, porque a 
pista não receberá semáfo-
ros exclusivos e nem faixas 
de pedestres nos pontos de 
acesso ou travessia.

De acordo com a BHtrans, 
a ciclovia estará interligada à 
outra já existente na Avenida 
João XXIII e na Avenida He-
ráclito Mourão, que, por sua 
vez, está próxima à ciclovia 
da orla da lagoa da Pampulha. 
O projeto prevê a ligação à ci-
clovia que passa pela Estação 
São José do Move, próximo a 
Avenida Pedro II.  

A criação da nova ciclo-

via que passa pelo bairro 
Castelo é uma contrapartida 
de um empreendimento que 
causou impacto ambiental 
na região (medida compen-
satória) e vai beneficiar to-
dos os moradores do bairro 
Castelo e do entorno (cerca 
de 600 ciclistas por dia), 
incentivando o uso desse 
importante e sustentável 
meio de transporte.

Em uso
A reportagem do JOR-

NAL DO BAIRRO CAS-
TELO esteve no local no 
último dia 22 e constatou 
que, mesmo antes da con-
clusão da obra, ciclistas e 
pedestres já estão fazendo 
uso da ciclovia. O servente 
de pedreiro Joaquim Olivei-
ra de Assis, que trabalha em 
duas obras no bairro Cas-

telo, disse acreditar que a 
ciclovia já estivesse pronta. 
“Eu vi que o espaço já havia 
sido separado da avenida 
com esses blocos de concre-
to. Achei mais seguro vim 
pedalando pela ciclovia”, 
disse Assis. A BHtrans disse 
que não tem como impedir o 
acesso dos ciclistas nos dias 
e horários em que as obras 
estão paralisadas.
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ElAInE rIbEIrO
– Enfermeira – Moradora do Santa Mônica

É o segundo ano que vou ao bairro Castelo durante o Car-
naval. Gosto muito 
devido ao clima mais 
familiar. Nunca pre-
senciei confusão e a 
música é ótima. Gos-
to muito do bloco Os 
Baianeiros. Como em 
toda Belo Horizonte, 
faltou banheiro quí-
mico nas ruas e mais 
policiamento. Essas 
duas coisas deveriam 
ter sido reforçadas. 
No mais, é um bom 
Carnaval. 

Carnaval no Castelo: você gostou?
CidadE

CAmIlA VIlElA mArTInS 
– Relações Públicas - Moradora do Centro

Gostei muito! Uma 
ótima oportunidade 
para rever os amigos. 
O público era diverso e 
de várias faixas etárias. 
Foi uma festa feita para 
todas as idades. A parti-
cipação das pessoas do 
bairro foi interessante 
de ver. O cantor é mui-
to bom e o trio atendeu 
as expectativas. O úni-
co ponto negativo foi a 
quantidade de banheiros químicos. Poucos e afastados uns dos 
outros. Fora isso, tudo lindo!        

CArOlInE dE CáSSIA bAETA 
– Empresária  – Moradora do Castelo

O fato de o bloco passar 
perto da minha casa já me 
faz avaliar a festa como po-
sitiva. Achei o percurso nas 
ruas largas do Castelo muito 
bom porque evitou tumulto. A 
falta de organização do trân-
sito deixou a desejar. Mui-
tas ruas sem sinalização, ou 
prévio aviso sobre a festa. A 
falta de banheiros químicos 
durante o trajeto percorrido 
pelo trio elétrico foi um erro. 
Deveriam ter sido espalhados 
pelas ruas. De resto, estava 
tudo bom. 

zE
R

O
  3

 u
M

 F
IL

M
ES

/ D
IV

u
LG

A
ç

ã
O

O Carnaval 2017 de 
Belo Horizonte vai entrar 
para a história da cidade. De 
acordo com a organização 
do evento, todos os recor-
des foram ultrapassados. 
Turistas de várias partes do 
país estiveram em BH du-
rante os 19 dias de festa. Os 
bloquinhos de rua foram os 
mais festejados e, no bairro 
Castelo, não foi diferente. 
Pelas ruas do bairro desfilou 
apenas o bloco Os Baianei-

ros, no dia 26, arrastando 
cerca de 4 mil pessoas. Mas 
o Carnaval passou e já é 
preciso pensar no que deve 
ser mantido para os próxi-
mos anos e o que deve ser 
melhorado. O JORNAL 
DO BAIRRO CASTELO 
perguntou aos foliões o que 
eles acharam da folia pelas 
ruas do bairro. Veja abaixo 
a opinião de quem real-
mente pulou o Carnaval no 
Castelo.

brunA FArIA 
– Gestora de eventos  – Moradora do Planalto

Achei a festa bem familiar. Isso é um ponto positivo para 
o Carnaval. Mas tiveram 
problemas na estrutura. 
Faltou banheiro químico 
em alguns pontos. Eram 
poucos para o número 
de pessoas presentes e 
esperadas para o evento. 
Esse foi o maior proble-
ma. Também acredito 
que se tivessem feito a 
interdição do trânsito em 
alguns pontos por onde o 
bloco passaria, teria sido 
ainda melhor. 
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Não importa se você é 
atleta profissional ou ama-
dor. Se gosta de praticar 
alguma modalidade espor-
tiva o seu lugar é a Arena 7 
Beach Clube. Localizada no 
bairro Serrano, vizinho ao 
Castelo, o espaço já é con-
siderado, por muitos atletas, 
um dos maiores complexos 
esportivos da região. Inau-
gurada em julho de 2016, a 
Arena 7 Beach Clube tem 
atraído os exigentes mora-
dores do bairro Castelo.

A diversidade de ativi-
dades oferecidas no local, a 
completa infraestrutura e a 
qualidade dos professores 
são os grandes diferenciais. 
A Arena 7 Beach Club pos-
sui uma área total de 12 
mil metros quadrados e tem 
três quadras de futebol 7 
tamanho oficial, podendo se 
transformar em um campo 
oficial de futebol 11, além de 
seis quadras de areia especial 

A diversidade de atividades oferecidas no local, a completa infraestrutura e a 
qualidade dos professores são os grandes diferenciais da Arena 7 Beach Club

Complexo esportivo atrai moradores

e uma quadra poliesportiva 
multi eventos.

Num clima de praia, a 
Arena 7 recebe diariamente 
centenas de atletas amadores 
e jogadores profissionais 
de futebol, para a prática 
do futevôlei e beach tennis, 
modalidades esportivas que 
mais crescem no país e que 
antes só eram praticadas em 
praias. Professores especia-
lizados na prática destes dois 
esportes estão à disposição 

dos alunos e frequentadores.
Segundo o preparador fí-

sico da escolinha de futebol, 
o ex-jogador do Cruzeiro e 
Flamengo, Irineu Couto, o 
futebol é coisa levada a serio 
na Arena 7. “Fazemos trei-
namentos específicos para as 
crianças. Se percebemos que 
o menino se destaca e tem 
potencial, o levamos para 
fazer teste em times profis-
sionais”, comenta Irineu.

A equipe de competi-

ção da Arena 7 já participou 
de amistosos com Cruzeiro 
e Atlético. A escolinha de 
futebol treina crianças e ado-
lescentes e os preparam para 
competições. Segundo Irineu, 
os resultados têm sido tão 
positivos que, pela primeira 
vez, a escolinha de futebol 
da Arena 7 disputará um dos 
mais tradicionais torneios de 
BH: a Copa Dadazinho.

No segundo semestre, 
eles se preparam para dis-

putar o campeonato IMEF 
(Instituto Mineiro de Esco-
las de Futebol). A escolinha 
de futebol recebe crianças 
a partir dos quatro anos. 
“Além da escolinha, outra 
categoria bastante procu-
rada é o futebol feminino, 
que é oferecido junto com 
a modalidade treinamento 
funcional para melhorar 
o condicionamento físico 
das nossas atletas”, expli-
ca Irineu. 

Estrutura
O complexo Arena 7  

ainda conta com 3 vestiá-
rios completos, feminino e 
masculino, com chuveiro 
e fraldário, bar restaurante 
com ampla cozinha, chur-
rasqueira para atender o pú-
blico com almoço e petiscos 
exclusivos. O local ainda 
dispõe de uma área de con-
vivência externa arborizada 
com playground infantil e 
espaço para confraterniza-
ção após os jogos e para fes-
tas particulares, aniversários 
e eventos empresariais. O 
estacionamento tem capa-
cidade para 80 carros e em 
breve contará com serviço 
de lava jato.

A Arena 7 funciona to-
dos os dias da semana. Para 
outras informações ligue 
para (31) 3504-7787 ou 
acesse o site www.arena7.
com.br e agende seu horá-
rio online.

LazEr

A Arena 7 oferece escolinhas de futebol para homens e mulheres
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O complexo esportivo dispõe de quadras para futevôlei e beach tennis
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Parece mentira, mas não 
é! Acaba de chegar a Belo 
Horizonte o BeBlue, apli-
cativo que pode ser baixado 
de graça na tela do celular e 
que devolve, na hora, parte 
do dinheiro gasto durante a 
sua compra.

O aplicativo está dispo-
nível para os sistemas An-
droid e IOS e chega à cidade 
com a promessa de modificar 
a maneira de fazer compras 
e de promover a fidelização 
de clientes. A startup que 
tem sede em Ribeirão Preto, 
São Paulo, chegou a capital 
mineira no último dia 15 de 
março, mas já operava em 
Presidente Prudente, Franca 
e em uberlândia, no Triân-
gulo Mineiro.

Para receber o dinheiro 
de volta basta que o cliente 
baixe o aplicativo da marca 
no celular e cadastre o seu 
CPF. Em seguida, é necessá-
rio procurar as lojas parceiras 
e, no momento da compra, 
informar que deseja pagar a 
despesa usando a máquina 

O executivo da BeBlue em Belo Horizonte, Edgar Marcucci, 
acredita na mudança de comportamento dos usuários

dinheiro de volta? sim, seja um BeBlue
BeBlue do estabelecimento. 
Após a operação lhe será 
solicitado o CPF. O desconto 
oferecido pelo lojista/empresa 
aparecerá como saldo (cash-
back) na sua conta BeBlue, 
na tela principal do aplicativo.

O executivo da BeBlue 
em Belo Horizonte, Edgar 
Marcucci, ressalta que a maior 
preocupação da empresa é 
criar uma forma de consumo 
mais prazerosa e recompen-
sadora. “Isso tem mudado o 
comportamento dos usuários, 
que ganham mais liberdade 
de escolha e de variedade na 
utilização do benefício ganho, 
que aparece em tempo real à 
compra”, avalia Marcucci.

Segundo Marcucci, em 
apenas 10 meses de opera-
ções no Brasil, a BeBlue já 
gerou mais de R$3 milhões 
em cashback. Em faturamen-
to, a startup paulista já é a 
maior empresa de cashback 
do país. Na rota de ampliação 
da BeBlue estão as cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Goiânia, Brasília e Maceió.

Comerciantes
 Para os comerciantes 

a parceria com a BeBlue é 
uma oportunidade de fide-
lizar os clientes e aumen-
tar o faturamento.  Mas é 
preciso estar cadastrado e 
ficar atento as regras que 
regem o negócio. Além de 
toda a estrutura para o bom 
funcionamento do apli-
cativo, a BeBlue oferece 
para as empresas a máquina 
BeBlue funcionando nas 
bandeiras Visa e Mastercard. 
As taxas na função débito e 
crédito são, geralmente, as 
praticadas pelo mercado. As 
compras nos estabelecimen-
tos credenciados também 
podem ser pagas com o seu 
saldo BeBlue. Para isso, 
basta digitar a senha esco-
lhida na hora do cadastro. 

“Com isso o comer-
ciante sai ganhando muito 
na parceria com a BeBlue. 
Essas possibilidades in-
fluenciam muito na decisão 
de compra do consumidor 

e também em um maior 
ticket médio, já que o apli-
cativo transforma o hábito 
de compra em um game 
de gerar cashback”, disse 
Marcucci.

 

Castelo
 No bairro Castelo algu-

mas empresas já possuem a 
máquina da BeBlue. Entre 
elas, estão o Posto Atlântida 
e a Paradaise Açaí, que che-
garam a oferecer cashback 
de 200% na semana de lan-
çamento do aplicativo em 
Belo Horizonte. A empresá-
ria Cynthia Santiago Rodri-
gues, da Paradaise Açaí, não 
se arrepende da nova parce-
ria. Ela conta que seu fatura-
mento aumentou 20% e que 
a experiência tem sido super 
positiva. “Os clientes estão 
gostando muito. Indico para 
todo comerciante que deseja 
vender mais. Aqui na loja 
o movimento aumentou de 
forma significativa”, afirma 
Cynthia.

Novo aplicativo para celulares chegou a BH no dia 15 de março. Ele devolve 
parte do dinheiro gasto nas suas compras (cashback) em tempo real
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