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notas

A Legião da Boa Von-
tade (LBV) completou, em  
maio, 59 anos de realiza-
ções em Belo Horizonte. A 
instituição atende crianças, 
adolescentes, idosos e suas 
famílias em situação de 
risco social, desenvolven-
do suas potencialidades, 
fortalecendo a autoestima 
e a dignidade por meio 
de programas socioedu-
cativos.

Para celebrar a data, 
a LBV reuniu, no últi-
mo dia 10, autoridades, 
parceiros, colaborado-
res, as famílias atendidas 
e voluntários. Além de 

apresentações culturais 
com as crianças, adoles-
centes e idosos, o evento 
contemplou os atendidos 
com serviços de corte de 
cabelo e design de so-
brancelhas.

Vagas de emprego para 
pessoas com deficiência 
(PCD) foram abertas em 
Belo Horizonte. A única 
exigência é a apresentação 
do laudo médico atualiza-
do comprovando a doença. 
Os interessados devem 
enviar currículo para se-
lecaorhbh@lbv.org.br e 
indicar o título da vaga no 
assunto do e-mail. 

Belo Horizonte já está 
se preparando para o maior 
Arraial de sua história. 
O cadastro para todas as 
festas juninas realizadas 
na cidade (públicas ou 
privadas) será aberto no 
dia 9 de junho. De acordo 
com a Belotur, o objetivo 
do cadastro prévio é fazer 
a divulgação ampla de toda 
a programação.

Os interessados de-
vem entrar em contato 
com a Belotur pelo email 
arraial.belotur@pbh.gov.
br que será respondido 
com um formulário para 
preenchimento por parte 

do produtor. As festas 
juninas gratuitas, reali-
zadas em logradouros 
públicos, ou seja, na rua, 
terão isenção da taxa de 
licenciamento.

 O tradicional concurso 
de quadrilhas realizado na 
Praça da Estação acon-
tecerá no fim de semana 
dos dias 30/6, 1º/7 e 2/7 
(Grupos de Acesso) e no 
seguinte, 8/7 e 9/7 (Grupos 
Especiais).“O objetivo é 
elevar o Arraial de Belo 
Horizonte a patamares 
atingidos pelo nosso Car-
naval”, disse  Aluizer Ma-
lab, presidente da Belotur.

O evento Casar BH, 
que reúne os principais 
e mais importantes for-
necedores de casamen-
to, chega a sua quinta 
edição na capital mi-
neira, oferecendo às 
noivas os mais renoma-
dos e bem-conceituados 
expositores de Minas 
Gerais.

Este ano, o evento 
ganha um  novo endere-
ço, o Buffet Catharina, 
que reunirá todos os 
produtos e serviços ne-
cessários para a realiza-
ção do casamento, des-
de o convite até a lua 
de mel. A feira acon-
tece entre os dias 23 
a 25 de junho, e conta 
com organização local 
da empresária Adriana 
Coutinho.

Grandes nomes do 
mercado nacional de 
casamentos, como as 
estilistas Danielle Be-
nício e Tete Rezende, 
estarão presentes. Os 
ingressos podem ser 
comprados pelo valor 
de R$40,00, com meia 
entrada apenas para 
idosos, através do site:  
https://www.casar.com/
eventocasar/bh2017

LBV comemora 
59 anos em BH  

Cadastro para o 
Arraial de Belô

Feira de 
noivos 
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A Unidade de Recolhi-
mento de Pequenos Volumes 
(URPV) do bairro Castelo – 
esquina da avenida Heráclito 
Mourão de Miranda com a 
rua Castelo de Veiros – será 
desativada.

A informação foi dada, 
mais uma vez, pela Regional 
Pampulha, durante entrevista 
concedida a TV Globo, no 
último dia 15. A notícia foi 
confirmada pela reportagem 
do JORNAL DO BAIRRO 
CASTELO, mas a assessoria 
da Prefeitura de Belo Horizon-
te não soube precisar a data da 
desativação e nem o que será 
feito no terreno da URPV.

O local está praticamente 
abandonado e não cumpre a 
sua função real. Criada para 
receber, de forma controlada, 
pequenos resíduos da cons-
trução civil, a URPV Castelo 
tem recebido todo tipo de 
lixo. Pneus estão amontoados, 
sem proteção (veja foto) o 
que propicia a proliferação 
do mosquito transmissor da 
Dengue. De acordo com a 
Regional, os pneus são trans-
feridos, diariamente, para 
local coberto.
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Regional Pampulha informou que a unidade deixará de existir ainda este ano, mas 
não soube precisar a data e o que será feito no local; moradores não acreditam

URPV do bairro Castelo será desativada
 Ilusão

 A antiga promessa, que 
já dura mais de três anos, 
não ilude mais os moradores 
vizinhos à URPV, que não 
aguentam mais conviver com 
a sujeira, o mau cheiro e os 
demais problemas trazidos 
com a instalação da unidade 
de coleta de lixo, como a 
aglomeração de mendigos e 
até o tráfico de drogas.

“Um verdadeiro inferno! 
Barulho de madrugada de 
gente descarregando entulho e 
de caminhões deixando pneus. 
O pior, é que depois colocam 
fogo nos pneus, um perigo 
eminente e que faz muito mal 
a saúde por causa da fumaça. 
É muita sujeira acumulada 
e o risco de doenças é real. 
Não tem gente fiscalizando e 
ninguém respeita o limite de 
despejo de resíduos. Isso, sem 
contar o trânsito de carroceiros 
que prejudica o trânsito na 
região”, ressalta o empresário 
Francisco Thiago Gonçalves, 
morador de um prédio constru-
ído em frente a URPV.

O JORNAL DO BAIRRO 
CASTELO acompanha a “no-
vela” desde 2013. Em abril 

de 2014, a Prefeitura de Belo 
Horizonte prometeu transferir 
a Unidade de Recebimentos 
de Pequenos Volumes (URPV) 
do bairro Castelo para um 
endereço mais apropriado, na 
Avenida Tancredo Neves, e 
construir, no local, a primeira 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do Castelo.

Em abril de 2015 voltamos a 
cobrar uma resposta da Regional 
Pampulha. Na época, o então 
secretário Regional Pampulha, 
José Geraldo de Oliveira Prado, 
disse que daria sequência aos 
projetos anunciados em 2014. 
Segundo ele, a previsão de início 
das obras de construção da UPA 
era o primeiro semestre de 2016. 
Não havia, porém, na época, 
uma data prevista para transfe-
rência da URPV.

“Como as obras da UPA se 
iniciam no primeiro semestre de 
2016, a transferência da URPV 
precisa acontecer antes desse 
prazo”, garantiu Prado, durante 
entrevista concedida ao JOR-
NAL DO BAIRRO CASTELO. 
Desde o primeiro anúncio de 
desativação da URPV Castelo 
se passaram mais de três anos. 
No entanto, nada foi feito.
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O nascimento de filhotes 
em um Zoológico sempre 
é motivo de comemoração. 
Imagine então, se o animal 
for de uma espécie ameaçada 
de extinção... Pois bem, os 
visitantes do Zoológico de 
Belo Horizonte têm motivos 
de sobra para comemorar. No 
último dia 8, a gorila Imbi, 
companheira de Leon, do deu 
a luz pela segunda vez!

O filhote é o terceiro 
bebê de gorila da planície 
ocidental (Gorilla gorilla 
gorilla) a nascer em um zo-
ológico da América do Sul. 
O pequeno gorila nasceu por 
volta das 6h e foi prontamen-
te aconchegado pela mãe. O 
parto foi normal e não houve 
a necessidade de nenhuma 
intervenção por parte dos 
veterinários da Fundação 
Zoobotânica de BH (FZB).

 Agora, o grupo de go-
rilas do zoológico passou a 
contar com três adultos (duas 

O filhote é o terceiro bebê de gorila da planície ocidental a nascer em um zoológico da América do Sul

Equipe técnica da Fundação Zoo-Botânica celebra, mais uma vez, o 
sucesso na reprodução do grupo de gorilas do zoológico da cidade

Zoológico de BH comemora o 
nascimento de mais um gorila

Em dia

fêmeas e um macho), além 
dos três filhotes, dois machos 
e o recém-nascido que ainda 
não teve o sexo determinado.

 Os irmãos mais velhos 
nasceram em 2014, com 
apenas um mês de diferença 
entre eles. Sawidi nasceu 
em 5 de agosto de 2014 
(tornando-se o primeiro fi-

lhote de gorila nascido em 
Zoológico na América do 
Sul), enquanto Jahari em 10 
de setembro. Desde então, 
a dupla tem sido a alegria 
das crianças e também dos 
adultos que visitam a Fun-
dação. Além do interesse 
pelos filhotes, o que chama 
a atenção é a harmonia da 

família de gorilas.
 “Há motivos suficientes 

para afirmarmos que a famí-
lia está bastante adaptada e 
feliz no Zoo de Belo Hori-
zonte. Garantir o bem-estar 
animal é uma preocupação 
de instituições que mantêm 
animais sob cuidados hu-
manos, em todo o mundo. 

É importante estar atento 
a todos os aspectos, como 
as características compor-
tamentais e o habitat de 
cada espécie, e também 
os hábitos e o histórico de 
cada indivíduo”, informou a 
equipe técnica da FZB-BH.

 A equipe ressalta que é 
preciso haver certo cuidado 
do público na hora de se 
aproximar do recinto dos 
gorilas. O silêncio é funda-
mental para não perturbar 
a rotina do grupo e para 
que os animais possam ter 
a maior liberdade para se 
acostumar à nova rotina e 
ao novo membro do grupo.

Lista
Os gorilas da planície 

ocidental aparecem na lista 
vermelha da União Interna-
cional para a Conservação da 
Natureza (IUCN) como es-
pécie “criticamente ameaça-
da”. Isso em decorrência de 

fatores como caça comercial, 
doenças e perda de habitats.

Neste sentido, o nasci-
mento de mais um filhote de 
gorila no Jardim Zoológico 
da Fundação Zoo-Botânica 
de Belo Horizonte reafirma 
o compromisso da insti-
tuição com a conservação 
dessa espécie. De acordo 
com a assessoria da FZB, 
em breve será lançado um 
concurso aberto ao público 
para escolher o nome do 
novo gorilinha.

Segundo o presidente 
interino da FZB-BH, Ho-
mero Brasil, é muito signi-
ficativo ser uma das refe-
rências na América do Sul 
no Programa Internacional 
de Conservação de Gorilas. 
“Temos obtido sucesso na 
reprodução de gorilas e isso 
nos deixa muito confiante 
em todo o trabalho que vem 
sendo realizado por nossa 
equipe técnica”, disse.
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O premiado musical 
“Amargo Fruto – A vida de 
Billie Holliday”, chega a 
Belo Horizonte para curta 
temporada nos dias 9 e 
10 de junho, no palco do 
Sesc Palladium. Em cena, 
elenco e banda resgatam de 
forma emocionante alguns 
dos maiores sucessos da 
diva, como “Summertime”, 
“Strange Fruit” e “Speak 
Low”. Os ingressos já es-
tão à venda pelo site www.
tudus.com.br.

O musical mostra a tra-
jetória tortuosa da canto-
ra norte-americana Billie 
Holliday, que envolve abu-
sos, preconceito e drogas, 
mas também o suceso da 
mulher que se tornou a voz 
máxima do jazz no século 
20. Billie é interpretada pela 
atriz Lilian Valeska, dona de 
uma voz de timbre agudo 

Sucesso de público e crítica, espetáculo recebeu prêmios e indicações em diversas
categorias e faz sua estreia mineira nos dias 9 e 10 de junho no Sesc Palladium

Musical “A vida de Billie Holliday” 
chega a Belo Horizonte 

conceituado; uma das can-
toras mais requisitadas para 
musicais brasileiros.

 “Não tento ser um clo-
ne ou uma imitadora de 
Billie Holiday. No máximo, 
recorro a algumas infle-
xões, a certos timbres ca-
racterísticos dela. Quando 
fui convidada, aceitei na 
hora. Não tive muito tem-
po para me preparar, mas 
li livros, vi vídeos, tentei 
aprender com a própria 
Billie, sem imitá-la. Escolhi 
o caminho do sentimento. 
Sou uma preta muito bra-
sileira, musicalmente, de 
modo que tentei entrar no 
mundo de Billie. Ou em 
como Billie interpretava 
suas letras”.

Entremeado por can-
ções eternizadas na voz de 
Billie Holiday, o musical 
apresenta de maneira emo-

cionante a história trágica 
da grande diva do Jazz 
mundial. Começa pelos 
pensamentos de Billie na 
infância, mostra a miséria, 
a dor, o estupro aos 11, 
a prostituição aos 13, a 
iniciação com as drogas 
pesadas aos 17, o precon-
ceito racial e o abandono 
em todos os sentidos.

Milton Filho e Vilma 
Melo completam o elenco 
cantando e interpretando 
diversos personagens que 
influenciaram a vida da can-
tora. Com quatro músicos 
que tocam ao vivo, o espe-
táculo é entremeado por 19 
canções eternizadas na voz 
de Billie, clássicos como: 
Summertime, Strange Fruit, 
Speak Low, entre outros. 
Assim, de maneira emocio-
nante, a história da grande 
diva do Jazz mundial é apre-

sentada ao público.
A direção musical e os 

arranjos são assinados pelo 
premiado Marcelo Alonso 
Neves. “Ouvi muito Billie 
nesses meses. Mas ouvi 
também outros cantores, o 
que me ajudou a conhecer 
melhor a música, já que 
Billie, como era de seu es-
tilo, mudava muito a linha 
melódica do que cantava. 
Para acompanhar Lilian, 
optei por um trio básico do 
jazz: piano, baixo e bateria, 
mais sax tenor”, explica 
Neves.

O musical é vencedor 
do Prêmio Cesgranrio, na 
categoria melhor direção 
musical, vencedor do prê-
mio Cenym, como melhor 
atriz Coadjuvante, além 
de receber indicação aos 
prêmios Shell 2016, APTR 
2016, entre outros.
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Billie Holliday é interpretada 
pela atriz Lilian Valeska
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31 2511-1200 / 9 9581-1035
Informações:

Aumente o faturamento de sua 
empresa anunciando no 

JORNAL DO BAIRRO CASTELO!

QUEM NÃO É VISTO NÃO É LEMBRADO!

A tradicional casa de 
samba e Centro Cultu-
ral Purarmonia, no bair-
ro Castelo (Região da 
Pampulha), inova mais 
uma vez. A partir do dia 
15 de junho terá um dia 
dedicado exclusivamen-
te ao forró pé de serra. 
Trata-se do projeto Puro 
Forró.

A iniciativa é do 
empresário e forrozei-
ro Thiago Maestri e do 
produtor cultural Glauco 

O empresário e forrozeiro Thiago Maestri ao lado do produtor
 Glauco Bruzzi, no Bar e Centro Cultural Purarmonia

Purarmonia terá dia dedicado ao forró
Bruzzi, mas tem o aval e 
apoio do músico e empre-
sário Brussa Cordeiro, pro-
prietário do bar Purarmo-
nia. A casa abrirá todas as 
quintas-feiras, às 20h, para 
as apresentações dos melho-
res grupos de autêntico forró 
pé de serra.

No dia da abertura do 
projeto o “baile” terá início 
às 16h, em função do feriado 
de Corpus Christi. As atra-
ções são Forró Malino e Dj 
Adriano Lopes e convidados.

“Queremos trazer a cul-
tura do forró e muita alegria 
para os moradores do Cas-
telo. A casa é muito bonita. 
Tem um ar praiano, o que 
tem tudo a ver com forró, 
e fará deste projeto um dos 
mais charmosos do circuito 
do forró em Belo Horizon-
te”, explica Maestri.

Segundo Brussa, a casa 
continua tendo como re-
ferência o samba, mas era 
preciso abrir espaço para 
outros ritmos ligados às 

nossas raízes. “Agora a vez 
é do forró pé de serra. Nós, 
do Purarmonia, que sempre 
valorizamos a raiz, estamos 
certos que o estilo vai fazer 
muito sucesso na casa. Es-
peramos todos os forrozei-
ros aqui”, disse.

O bar e Centro Cultural 
Purarmonia fica na aveni-
da Heráclito Mourão de 
Miranda, 1830, ao lado do 
Supermercado Super Nosso. 
Informações pelo telefone 
9.9920-0881.

O Arena Beach Clube, 
um dos maiores complexos 
esportivos de Belo Hori-
zonte, no bairro Serrano, 
está prestes a receber uma 
das etapas da Copa Brasil 
de Street Workout, o maior 
evento da modalidade já 
ocorrido na capital mineira.

A competição, que é 
uma seletiva para o cam-
peonato mundial de street 
workout, que será realiza-

Thiago Tavares, representante de São Paulo no 
último mundial realizado na China

do em Moscou, na Russía, 
acontece no próximo dia 
03 de junho, a partir das 
8h, com entrada gratuita 
mediante a doação de 1 kg 
de alimento não perecível.

“Convido todos a co-
nhecerem esse grande es-
porte e assistir aos melhores 
atletas do Brasil disputan-
do uma única vaga para o 
Mundial. Além da competi-
ção teremos outras ativida-

Copa Brasil de Street Workout será no bairro Serrano
des esportivas acontecendo 
no local”, explica Victor 
Henrique Vargas Borges, 
presidente da Federação 
Mineira de Street Workout 
e coordenador de produção 
da Copa Brasil 2017.

A seletiva contará com 
a participação de 60 atle-
tas, homens e mulheres 
representantes de todas as 
regiões do Brasil. Entre 
eles, Diego Guimarães, 

atual campeão mineiro 
(2016) e o paulista Thiago 
Tavares, representante do 
Brasil no último mundial, 
em 2016, na China.

A Copa Brasil de Stre-
et Workout tem a orga-
nização da Confedera-
ção Brasileira de Street 
Workout (CBSW) e co-
-organização da World 
Federation Street Workout 
e Calisthenics (WSWCF).
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