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Sou morador do bairro 
Castelo. Gostaria de sugerir 
aos órgãos de trânsito a 
instalação de faixas de 
pedestres na Rua Castelo de 
Elvas, próximo a paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe 
e em frente as duas UMEIS 
do bairro Castelo (na rua 
Castelo de Elvas e Castelo de 
Crato), bem como em frente 

Prezado leitor, esse espaço é todo seu! Envie para 
nosso email (jornaldocastelo@gmail.com) sugestões 
de reportagens, reclamações sobre os problemas do 
bairro Castelo e fotos de coisas interessantes que 
acontecerem na sua rua e na nossa região. Participe 
de cada edição do JBCastelo. Assim, construiremos 
um bairro e uma cidade melhor para todos nós!

 Alagamentos
A chuva que caiu sobre Belo Horizonte no domingo (3) provocou estragos em vários bairros 

da cidade. No Castelo e em bairros de seu entorno a situação não foi diferente. O córrego 
Ressaca transbordou e inundou as duas pistas da Avenida Heráclito Mourão de Miranda e ruas 
laterais a ela, causando enormes prejuízos a comerciantes e moradores. Mas, de acordo com a 
Defesa Civil, não houve vítimas e nem casos de deslizamento de terra. O risco de enchentes nas 
avenidas Heráclito Mourão de Miranda e Tancredo Neves foi noticiado na edição de outubro do 
JBCastelo e o alerta deve servir para todo o período chuvoso. Portanto, evite trafegar com seu 
veículo ou fazer caminhada por esses dois pontos do bairro Castelo nos dias de forte chuva.

Jb.
Sinalização 

a uma escola localizada na 
Castelo Guimarães e nas 
avenidas Altamiro Avelino 
Soares, Miguel Perrela 
e na rua Castelo de São 
Jorge. Também sugiro a 
instalação de um semáforo 
no cruzamento entre a Rua 
Castelo da Beira e Avenida 
Miguel Perrela.

 Halley Dias de Oliveira

Prezado Halley, enviamos as suas sugestões 
para a Empresa de Transporte e Trânsito de 
Belo Horizonte (BHTrans), que ficou de enviar 
um técnico até ao bairro Castelo para ver a 
viabilidade das mudanças. Fique de olho e nos 
avise caso alguma modificação seja feita.

   Resposta

Presépios 
Dois dos principais pre-

sépios montados ao ar livre, 
em Belo Horizonte, já podem 
ser visitados pelos moradores 
da cidade e turistas. Um de-
les está no Parque Municipal 
Américo Renné Giannett, o 
Parque Municipal (Avenida 
Afonso Pena, 1.377, Centro). 
Um presépio sustentado,cheio 
de cores e luzes. O outro, bem 
pertinho do bairro Castelo, está 
na Fundação de Parques Muni-
cipais e Zoobotânica (FPMZB), 
o Zoológico de BH (Aveni-
da Otacílio Negrão de Lima, 
8.000, Pampulha). No presépio 
da FPMZB os personagens bí-
blicos estão representados por 
meio de técnicas de jardinagem 
(Topiaria), uma prática que dá 
formas artísticas às plantas. O 
espaço ficará aberto à visitação 
até 7 de janeiro de 2018, sempre 
de terça-feira a domingo, de 9h 
às 16h30. 

ESPAÇO DO LeitorLeitor
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bairro

 Livio Barbosa
Livio BarBosa 12/17

Mais policiais milita-
res e guardas muni-

cipais nas ruas da cidade, 
em dezembro, para tentar 
garantir um Natal mais 
seguro para todos. Essa foi 
a promessa feita pela Pre-
feitura de Belo Horizonte, 
no início deste mês. E, de 
acordo com o prefeito, Ale-

xandre Kalil (PHS), ela já 
está sendo cumprida na sua 
totalidade. 

De acordo com o Co-
mando de Policiamento da 
Capital, mais 3 mil policiais 
já estão nas ruas da cidade 
desde o começo do mês na-
talino. Eles se juntaram a 
outros 5 mil que compõem 
o quadro fixo de policiais 
que patrulham as ruas da 
capital durante todo o ano. 

Ao todo, são 8 mil militares 
à disposição da população e 
dos comerciantes de BH.

Homens da Guarda 
Municipal também estão 
ajudando a Polícia Militar 
(PM) no combate a roubos 
e furtos. As maiores ações 
serão realizadas no hiper-
centro da cidade, local onde 
o número de circulação de 
pessoas aumenta conside-
ravelmente, em dezembro, 
em função das compras de 
Natal.

Ainda de acordo com a 
PM, os bairros distantes 
do hiper centro, mas com 
grande concentração de 
lojas, também receberão 
reforços nas ruas durante o 
Natal. O reforço será feito 
por policiais em motocicle-
tas, bicicletas e pelas bases 
móveis. Em Belo Horizon-
te já são 86 bases móveis da 
Polícia Militar. Elas ajuda-
rão na prevenção a assaltos 
e realizando os boletins de 
ocorrência.

CasteLo
Instalada desde setem-

bro em frente a um centro 
comercial da Avenida dos 
Engenheiros, na divisa 
entre os bairros Castelo 
e Alípio de Melo, a base 
móvel da PM é vista com 

índices de furtos e roubos 
e o medo entre os lojistas é 
que no Natal esses núme-
ros aumentem.

A empresária Christia-
ne Caravelli, proprietária 
da loja de roupas Cara-
velli Boutique, há 14 anos 
no bairro Castelo, não se 
sente mais segura no Na-
tal. “Acho que os crimino-
sos roubam mais, devido 
a quantidade de dinhei-
ro em circulação”, disse. 
No entanto, ela ressalta 
que tem trabalhado mais 
tranquila desde a chega-
da da base móvel da PM 
ao Castelo. “Saber que a 
polícia está bem próxima 
trouxe mais tranquilida-
de. Acredito que também 
trouxe maior sensação de 
segurança para os nossos 
clientes e os consumidores 
em geral, o que é bom para 
todos os lojistas”, disse a 
empresária.

Polícia realiza ações por um Natal mais seguro 
Efetivo policial será maior nas ruas de Belo Horizonte para dar mais segurança a comerciantes e consumidores

bons olhos. Para os comer-
ciantes da região e os mo-
radores é um excelente re-
forço, que aumenta e muito 
a sensação de segurança, 
principalmente durante 
as festas de fim de ano. O 
bairro Castelo tem altos 

A empresária Christiane, da Caravelli Boutique, acredita 
que segurança atrai mais clientes



4 | • Dezembro de 2017

economia

Uma pesquisa realizada 
pela Câmara de Diri-

gentes Lojistas de Belo Ho-
rizonte (CDL/BH), concluiu 
que 78,7% dos consumidores 
da capital irão presentear al-
guém neste Natal. E melhor: 
desse total, 64,2% pretende 
comprar até três presentes. 
Os outros  14,5% disseram 
que querem comprar mais de 
seis presentes.

 A pesquisa foi realizada 
entre os dias 23 de outubro 
e 24 de novembro, e ouviu 
350 entrevistados. “Este pe-
ríodo do ano é o melhor para 
o comércio. Ninguém quer 
deixar a data passar em bran-
co. Mesmo que seja com itens 
de menor valor, as pessoas 
buscam presentear”, comenta 
o presidente da CDL/BH, 
Bruno Falci.

 Para os consumidores que 
não vão dar nenhum pre-

Natal com até 
três presentes

R$ 107,82. Porém, o valor 
desembolsado pelo consu-
midor neste Natal pode va-
riar conforme o tipo de pro-
duto escolhido. Quem for 
presentear com perfumes e 
cosméticos irá desembolsar 
o maior valor, o custo mé-
dio para estes itens será de 
R$ 129,55.

 A compra de calçados 
deve girar em torno de R$ 
114,52. Já os menores valo-
res pagos serão com roupas 
(R$ 96,10) e brinquedos 
(R$ 100,83). Por faixa de 
preços, 58,3% dos entre-
vistados pretendem com-
prar presentes de até R$ 
100 cada. As demais faixas 
de valor citadas são: de R$ 
100,01 a R$ 150 (23,9%); 
de R$ 150,01 a R$ 200 
(9,8%); de R$ 200,01 a R$ 
250 (4%); de R$ 250,01 
a R$ 300 (1,4%); de R$ 
300,01 a R$ 400 (1,1%); 
acima de R$500 (1,1%) e 
não responderam (0,4%).

sente (21,3%), os principais 
motivos são: corte nos gas-
tos (29,9%), falta de dinhei-
ro (29,9%) e desemprego 
(23,4%). “Parte da popula-
ção ainda está sentindo os 
efeitos da crise econômica 
vivida pelo país nos últimos 
anos, por isso, ainda estão 
evitando o alto consumo”, 
explica Falci.

 Em relação a gênero, 
classe social e faixa etária, 
as mulheres (79,6%), a clas-
se A/B (88,2%) e as pessoas 
com idade de 25 a 34 anos 
(84,7%) são as que mais irão 
adquirir produtos neste Na-
tal. Já a classe C/D (78,8%) 
e classe E (73,4%) serão as 
que menos irão presentear. 
“Este resultado está direta-
mente ligado ao desemprego 
e à contenção de custos por 
parte desta parcela da popu-
lação”, justifica Falci.

 De acordo com a pesqui-
sa, o tíquete médio dos pre-
sentes deste ano ficará em 

 da Redação
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educação
Indiscutivelmente, a leitura tem um papel 

crucial na formação educacional de uma criança. 
Ler permite que o estudante se torne mais 
crítico e mais autônomo, além de que estimula 
a criatividade, a imaginação, o raciocínio e a 
interpretação. Ademais, a habilidade leitora 
ajuda a aperfeiçoar a habilidade da escrita.  É 
fascinante ter, em mãos, um livro de um autor 
de quem gostamos. E o que dizer, então, em ter 
em mãos um livro escrito por você mesmo? Isso é 
possível, sim, aqui, no Colégio Cavalieri.

Em parceria com a Editora Edelbra, que está 
no mercado há 40 anos, o Colégio Cavalieri 
desenvolve todos os anos o projeto “Pequeno 
Escritor”. Cada aluno do 5º ano do Ensino 
Fundamental I tem a oportunidade de ser autor 
de uma obra própria.

Este ano, o Colégio Cavalieri trabalhou com 
o tema “O Brasil que eu vou ajudar a construir”. 
Foram diversos trabalhos artístico-culturais, 
ademais de diversos debates e reflexões sobre 
essa temática tão importante, visto que nós 
também somos responsáveis pela construção 
de um país mais justo, mais decente, mais 
humano e mais honesto. Baseando-se nessa 
temática, nossos pequenos escritores lançaram 
um primoroso livro, cuja noite de autógrafos foi 
celebrada em grande estilo, com muita beleza e 
marcada por momentos emocionantes.

Ainda nessa noite, em que nossos alunos 
receberam familiares e amigos para prestigiá-

los, ocorreu, também, a formatura no PROERD, 
que consiste em uma ação conjunta entre a 
Polícia Militar, as escolas, os familiares e os 
estudantes. Dentre os objetivos do PROERD, 
destaca-se o desenvolvimento, nos jovens 
estudantes, das habilidades que lhes permitam 
evitar influências negativas em questões ligadas 
às drogas e à violência.

De posse do livro de autoria própria e do 
certificado de conclusão do curso do PROERD, 
nossos astros e estrelas do 5º ano estão prontos 
para mais um grande desafio: o Fundamental 
II. Estamos seguros de que foi realizado, com 
eles, um trabalho voltado não só à formação 
acadêmica, mas, também, ligado às relações 
afetivas e aos valores.

O Colégio Cavalieri aproveita a oportunidade 
para desejar a toda a comunidade escolar um 
iluminado 2018, repleto de bênçãos, de paz e 
de realizações. Agradecemos pela confiança 
no nosso trabalho nesses 15 anos dedicados à 
formação cidadã dos nossos jovens. 

Caso queiram conhecer um pouco mais das 
diversas atividades que desenvolvemos em 2017, 
ou ficar a par das inúmeras outras atividades 
que desenvolveremos neste ano que se inicia,  
acessem nosso site ou nossas redes sociais. 
Aproveitem, também, e agendem uma visita para 
conhecer a nossa escola. Ainda há vagas para 
novos alunos para o ano de 2018.

(Colégio Cavalieri)Fo
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Saltos, piruetas e muitas 
demonstrações de força e 
equilíbrio. Um dia inteiro 
para tirar o fôlego do pú-
blico presente e promover a 
solidariedade. Assim foi o 
3º Campeonato Mineiro de 
Street Workout, realizado 
no último dia 9, no bairro 
Castelo. A competição, que 
trouxe os maiores nomes do 
esporte no Estado de Minas 
Gerais, aconteceu nas depen-
dências da recém inaugurada 
academia Beagarra (Rua Dr. 
Aguinaldo Monteiro, 141) 
e teve o apoio do Jornal do 
Bairro Castelo (JBCastelo).

Cerca de 300 pessoas 
prestigiaram a competição. 
O atual campeão mundial, 

esporte

  Livio Barbosa

Castelo sedia campeonato 
mineiro de street Workout

Thiago Tavares, participou 
como convidado. “O evento 
foi um sucesso, conseguimos 
nos organizar bem, de uma 
forma que todos consegui-
ram perceber a beleza desse 
esporte. Os atletas também 
aprovaram. O sentimento é 
de dever comprido. Finali-
zamos o ano com mais um 
evento de sucesso em BH”, 
explica Victor Borges, orga-
nizador e membro da Fede-
ração de Street Workout de 
Minas Gerais.

Na categoria iniciante (fe-
minino) as três primeiras co-
locadas foram Annie Souza, 
Raphaela Oliveira e Kris Hel-
le. No masculino chegaram ao 
pódio Vitor Oliveira, Emilio 
Diniz e Chris Nascimento. 
Na categoria intermediário 

os campeões foram Gabriel 
Bianchini, Davi Lemos e 
Douglas Lellis. No avançado 
ganharam Diego Guimarães, 
Vinicius Silva e Ismael Jabez. 
Os vencedores entre os com-
petidores convidados foram 
Erick Evaristo, Thiago Tava-
res e Herzen Alves.

Solidariedade
Para ver a competição de 

perto era preciso doar 1 qui-
lo de alimento não perecível. 
De acordo com a organiza-
ção do evento, foram arreca-
dados mais de 50 quilos (ar-
roz, feijão e macarrão), que já 
foram entregues para o Pro-
jeto Jovem Voluntário, que 
ajuda na Igreja Maria Serva 
do Senhor, no bairro Alípio 
de Melo.
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Contato:  (31) 2511-1200
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jornaldocastelo@gmail .com

 por Wagner Siqueira - adestrador de cães

Pets

)

De acordo com o últi-
mo levantamento fei-

to pela agência online de 
turismo, ViajaNet, a ca-
pital de Portugal, Lisboa, 
é a cidade internacional 
mais procurada pelos 
brasileiros para a viagem 
de Réveillon. A pesquisa 
considerou as passagens 
aéreas compradas a partir 
do dia 26 de dezembro 
deste ano, com volta mar-
cada até o dia 5 de janeiro 
de 2018.

“Portugal tem recebido 
o retorno positivo dos in-
vestimentos realizados no 
setor de turismo, não à toa 
foi eleito o destino número 
um da Europa pelo World 
Travel Awards, premiação 
considerada o “Oscar” do 

Lisboa é o destino mais 
procurado para o Réveillon

turismo. Nesse contexto, 
os brasileiros ainda en-
contram motivações extras 
para viajar até o país lusi-
tano, como uma cultura 
mais próxima com a nossa 
bem como a língua”, diz 
Gustavo Mariotto, marke-
ting manager da ViajaNet.

O executivo ressalta ain-
da que Lisboa, ao contrário 
de outros destinos interna-

cionais bastante procu-
rados pelos brasileiros, 
como Miami e Paris, pode 
apresentar um custo de 
viagem mais barato para 
o Réveillon. Em média, 
R$3.014,00. “A gastrono-
mia, assim como a acomo-
dação, podem ser mais em 
conta em cidades portu-
guesas, ponto importante 
da escolha dos brasileiros 

 da Redação

Escolhendo um filhote

  31 9 9359-7029                        @adestradorbh

Com a chegada do Natal e de um novo ano, muitas pessoas 
sonham em comprar um cãozinho para alegrar e fazer parte 
da sua família. Aí aparecem as dúvidas: qual raça escolher? 
Qual tamanho? Quanto vou gastar? Que ração comprar? 
Fique calmo, pois neste artigo irei te ajudar a escolher o 
cão ideal para você. Isso mesmo, para cada perfil de pessoa 
existe um cão que se encaixa e ira satisfazer suas vontades. 
Então vamos lá. Antes de escolher um filhote, você deverá 
responder a algumas perguntas:

• Qual o tamanho do cão dos seus sonhos? Gigante, 
grande, médio, pequeno ou mini.

• Quais raças você mais gosto ou deseja?
• Deseja pelo longo ou pelo curto?
• Para qual função? Guarda, companhia, pastoreio ou 

esporte.
• O que você espera de um cão? Como imagina ser o seu 

cão? Um cão ativo, atlético ou um cão mais calmo, 
menos ativo.

• Qual a sua disponibilidade para exercitar o seu cão? 
Quanto tempo por dia você pretende dedicar a ele? 
Uma hora por dia, duas, três?

• Qual o tamanho do espaço da sua casa? Moro em um 
apartamento, cobertura, espaço privativo, casa, sítio 
ou fazenda.

Respondida essas questões você já terá limitado a suas 
opções a umas três a cinco raças. Mas, se mesmo assim, 
você estiver na duvida, consulte um adestrador de cães ou 
um veterinário. Estes profissionais são qualificados e irão te 
ajudar, indicando algumas raças que sejam mais apropriadas 
para você e para o perfil da sua família. A adoção também é 
sempre uma boa opção.

A escolha de um filhote é um ato muito importante, pois 
estará escolhendo um amigo que fará parte da sua vida por 
pelo menos uma década, em média. E ele será dependente 
de você para alimentar, se educar, com os cuidados da saúde, 
para se exercitar e, claro, vai precisar receber muito carinho. 
Um filhote não é um brinquedo que compramos e quando 
enjoamos jogamos fora ou guardamos em um guarda roupa, 
e sim um amigo que necessita de cuidados!Amigo leitor, se 
mesmo com essas dicas você precisar de ajuda, entre em 
contato comigo através do Instagram ou pelo telefone.

para a viagem de final de 
ano”, diz Mariotto.

De acordo com a pes-
quisa, depois de Lisboa, os 
outros nove destinos inter-
nacionais mais procurados 
pelos brasileiros, neste fi-
nal do ano, são Santiago, 
Miami, Nova York, Ma-
dri, Buenos Aires, Los 
Angeles, Bangkok, Or-
lando e Londres.


