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O CARNAVAL   
  É AQUI
Os bairros Castelo e Alípio de Melo permanecem na 
rota oficial do Carnaval de BH; os blocos Baianeiros e 
Xibiu prometem arrastar centenas de pessoas. 
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Jb.
Recapeamento

   Resposta

ESPAÇO DO LeitorLeitor

A força das águas da forte chuva que 
caiu sobre a capital mineira no dia 30 
de dezembro resultou na destruição de 
11 barras de concreto que estruturavam 
parte da barreira de contenção do córre-
go Ressaca, no trecho entre as avenidas 
Tancredo Neves e Santa Terezinha, no 
Castelo. Um enorme buraco foi aberto 
na lateral do leito do córrego, próximo 
à ponte que leva os motoristas da Aveni-
da Heráclito Mourão de Miranda para a 
Avenida Tancredo Neves, um dos prin-
cipais acessos da região à Avenida Pedro 

II e ao Centro da cidade. A obra de cons-
trução da barreira de contenção foi fina-
lizada em abril de 2017 e já se mostrou 
de eficácia duvidosa logo na primeira 
grande chuva. A Secretaria de Muni-
cipal de Obras e Infraestrutura de Belo 
Horizonte (Sudecap), responsável pela 
obra, disse que não houve falhas na exe-
cução das obras e atribuiu a destruição 
das barras de contenção e a recorrência 
dos alagamentos na região ao volume de 
chuva, que foi acima da média em Belo 
Horizonte no mês de dezembro.

Olá. Vocês poderiam 
ajudar a divulgar e cobrar 
da Prefeitura e de algum 
vereador da região o reca-
peamento de vias no bairro 
Castelo, pois as ruas estão 
péssimas. Com as chuvas 
os buracos apareceram e 
os remendos que eles fi-
zeram são mal feitos. O 
problema volta na próxima 
chuva e a via fica total-
mente irregular. Seguem 
os piores trechos, que são 
os mais movimentados: 
Avenida dos Engenheiros, 
entre a rotatória da Dro-
garia Araújo e Avenida 

Vagas
A Prefeitura de Belo Hori-

zonte (PBH) abriu vagas em 
seu programa 2018 de estágios, 
o PDEE. Os interessados de-
vem preencher um formulário 
eletrônico disponível no site 
www.pbh.gov.br. Podem par-
ticipar do processo de seleção 
estudantes de nível médio, téc-
nico e superior, residentes em 
Belo Horizonte, que tenham 
a idade mínima de 16 anos, 
e que estejam regularmente 
matriculados e frequentes em 
sua instituição de ensino. O 
estágio possui duração máxi-
ma de dois anos, com atuação 
em uma das secretarias muni-
cipais. Candidatos que se ins-
creveram para vagas de estágio 
na PBH nos anos anteriores e 
ainda não foram convocados 
devem realizar a inscrição no-
vamente. Em 2017, mais de 
mil alunos de nível médio e su-
perior participaram do PDEE.

Destruição

reProDução siTe em

Olá Junior, o recapeamento das ruas da ci-
dade deve ser solicitado pelo telefone 156, da Prefeitura 
de Belo Horizonte. De acordo com a assessoria de comu-
nicação da prefeitura, o problema deve ser resolvido em, 
no máximo, 6 dias úteis, após o registro da reclamação. 
Os vereadores Juninho Los Hermanos e Rafael Martins, 
que são bem atuantes na região, podem ser contatos pelos 
telefones 3555-1151 e 3555-1170, respectivamente. A As-
sociação de Moradores do Bairro Castelo foi desativada. 
Talvez, por isso, você não tenha conseguido o contato.

Tancredo Neves; Avenida 
Altamiro Avelino Soares, 
principalmente entre as 
Avenidas Miguel Perrela 
e Tancredo Neves, e Ave-
nida Tancredo Neves, que 
ficou ainda pior, pois colo-
caram uma “ciclovia” e não 
pintaram as faixas. O ideal 
seria recapear toda a via.

Conto com apoio de 
vocês, pois não conheço 
nenhum vereador que pos-
sa intervir e não achei o 
contato da Associação de 
Bairro Castelo.

Junior Costa 
– Morador do bairro Castelo
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folia

 Livio Barbosa

O Carnaval de 2018 será 
oficialmente comemorado, 
em todo o país, no dia 13 
de fevereiro. Mas, em Belo 
Horizonte, a folia já come-
çou faz tempo! O Carnaval 
na capital mineira (É de 
todo Mundo) começou no 
dia 27 de janeiro e só ter-
minará dia 18 de fevereiro. 
Serão 23 dias de festa, qua-
tro a mais que em 2017.

De acordo com a Em-
presa Municipal de Tu-
rismo de Belo Horizonte 
(Belotur), a festa cresceu 
e, por isso, precisa se espa-
lhar ainda mais pelas nove 
regiões da cidade, assim 
como aconteceu no ano 
passado. Os números im-
pressionam. Em 2017, a 
cidade recebeu 500 mil tu-
ristas e contou com 3 mi-
lhões de foliões nas ruas. 
Foram mais de 350 blocos 
cadastrados, 416 desfiles, 

Divulgação

Bairro Castelo na rota do Carnaval de BH
Belo Horizonte terá extensa programação, que será espalhada por vários bairros e regiões

três palcos oficiais e os des-
files de escolas de samba e 
blocos caricatos. De acordo 
com a Belotur, a estimativa 
para 2018 é de um cresci-
mento de pelo menos 20%  
no número de foliões.

 Castelo
Na região da Pampulha 

os bairros Castelo e Alípio 
de Melo estão na rota ofi-
cial da folia. No Castelo, 
a grande atração é o Bloco 
Baianeiros, que desfilará 
pelas ruas no dia 11 (do-

mingo). Em 2017, o bloco 
arrastou mais de 100 mil 
pessoas durante o Carna-
val de BH.

Segundo o baixista Leo 
Lobão, o Bloco Baianeiros 
está preparando uma festa 
ainda melhor. “Um trio elé-
trico ainda mais potente vai 
agitar os foliões. O intuito 
é melhorar a qualidade de 
som, e levar alegria e mui-
to axé para as pessoas”, co-
menta Lobão, que é baixis-
ta do Chiclete com Banana 
há 17 anos, e que estará no 

Carnaval de BH pela pri-
meira vez. 

O Bloco Baianeiros é 
puxado por Lelo e o cantor 
Danniel Maestri, sempre 
embalado com o ritmo das 
percussões de Salvador! 
“Temos a influência baiana, 
vamos agitar o público com 
muito axé das antigas, que-
ro ver todo mundo atrás do 
trio elétrico. Além do ritmo 
axé music, também vamos 
cantar releituras do pop e as 
marchinhas de carnaval”, 
comenta Danniel. 

A Concentração do blo-
co será na Rua Romualdo 
Lopes Cançado, na esqui-
na com a Sylvio Menicuc-
ci, a partir das 12h. No 
bairro Alípio de Melo a 
principal atração é o Blo-
co Xibiu que, pelo terceiro 
ano consecutivo, promete 
animar as ruas com as ir-
reverentes marchinhas de 
Carnaval, e releituras do 
samba, axé music, entre 
outros ritmos.

XiBiu /Divulgação

O Bloco Xibiu desfilará pelas ruas do Alípio de Melo O cantor Danniel Maestri promete agitar o público com muito axé
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Divulgação

em dia

 da Redação

O deputado Fred Costa (PEN/
MG) protocolou projeto de lei 

na Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais que proíbe, em todo o 
Estado, o manuseio, a utilização, 
a queima e a  soltura de fogos de 
artifício e artefatos  pirotécnicos 
que emitam som. Segundo Costa, 
o objetivo é valorizar a saúde hu-
mana e animal. O texto prevê pu-
nição com multa e detenção para 
quem descumprir a regra.

O deputado é o presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa 
dos Animais na ALMG. Ele ex-
plica que a defesa e proteção dos 
animais é uma das principais ban-
deiras do mandato. “Por isso apre-
sentei projeto de lei para proibir os 
fogos de artifício barulhentos. O 
som das explosões é extremamen-
te invasivo e violento para as audi-
ções dos bichos. Cachorros sofrem 
taquicardia; pássaros têm infarto; 
o estrondo traumatiza crianças, 
bebês e idosos; autistas sentem 
medo e pavor; em pessoas com 
microcefalia, há risco de morte 

MG terá lei para proibir fogos com barulho
O projeto de lei do deputado Fred Costa (PEN) visa beneficiar crianças, animais, idosos e o meio ambiente

súbita; e por aí vai”, ressalta Costa.
Para Costa, os fogos silenciosos 

refletem a mudança de cultura que 
vem acontecendo no mundo. Na 
Inglaterra, há uma empresa que fa-
brica fogos de artifícios silenciosos 
há trinta anos. Inclusive em cidades 
do Brasil e de Minas, já há legis-
lação proibindo a poluição sonora. 

O que o motivou a fazer o projeto 
de lei? 

A defesa e proteção dos animais, 
que é uma das principais bandei-
ras do meu mandato, assim como 
o combate ao aumento de impos-
tos; a segurança pública; a defesa 
das pessoas com deficiência e o 
respeito aos idosos, além de ou-
tras. É importante lembrar que 
o barulho dos fogos de artif ício 
gera sérias consequências para 
os enfermos, para o meio am-
biente, para pessoas com autis-
mo, com microcefalia, crianças, 
bebês e idosos. Quando eu falo 
da questão dos animais, abro o 
debate para a saúde pública e o 
bem-estar. O barulho dos fogos 
de artif ício é algo extremamente 
invasivo.
Existem iniciativas semelhantes? 

Isso é uma tendência mundial. 
A primeira cidade no mundo que 

adotou foi Collecchio, na Itália. No 
Brasil, temos as cidades de Campi-
nas, Sorocaba, Campos do Jordão 
e outras em São Paulo. Em Minas, 
temos Poços de Caldas, Alfenas e 
Três Pontas. Em algumas, foi proi-
bido só para a passagem de ano e 
em outras, a determinação, por lei 
municipal, proíbe fogos que emi-
tam barulho. Na Inglaterra, a em-
presa que fabrica fogos silencio-
sos é uma das campeãs de venda 
na Europa.

Como vai funcionar a fiscalização? 
Quando você proíbe a fabrica-

ção com barulho na ponta a fisca-
lização fica facilitada. O dinheiro 
das multas será revertido para 
programas de conscientização e 
também em programas de pro-
teção aos animais. Além disso, 
acredito que haverá uma mudança 
cultural e as próprias pessoas vão 
rejeitar e denunciar os fogos.

Mini entrevista - Fred Costa

“Adianto que com a aprovação da 
lei, quem não cumpri-la será mul-
tado e que este valor será revertido 
para programas de conscientização 
e de proteção aos animais”, afirmou 
o parlamentar. A multa para a em-
presa que vender o produto será de 
cerca de R$ 32,5 mil e para quem 
comprar, de R$ 16 mil.
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saúde e bem-estar

 da  Redação

Uma alimentação saudá-
vel e a qualidade de vida 

estão diretamente ligadas ao 
fato de trabalhar próximo de 
casa e ter uma jornada de tra-
balho mais flexível. Isso é o 
que aponta um estudo global 
sobre trabalho flexível reali-
zado pelo Spaces, uma em-
presa com sede em Amsterdã, 
mas que atua no Brasil desde 
junho de 2017, e também está 
presente nos Estados Unidos, 
Austrália e na Ásia.

A pesquisa foi realizada 
com 20 mil profissionais 
em todo o mundo, sendo 
900 profissionais do Brasil, 
de diversos setores: consul-
toria e serviços, tecnologia, 
entre outros. Dos brasi-
leiros entrevistados, 51% 
acham que uma jornada de 
trabalho flexível possibilita 
que o colaborador coma de 
forma mais saudável.

Além disso, 35% dos brasi-
leiros também acreditam que 
trabalhar perto de casa pode 

arQuivo Pessoal

A bancária Gláucia Kelly procura valorizar cada momento ao lado da filha Julia e de seus pais

contribuir para a melhora da 
saúde de forma geral. “Já há 
algum tempo um dos objeti-
vos do profissional não é ape-
nas ter um bom emprego, 
mas ter principalmente qua-
lidade de vida. Atualmente 
esse tema é amplamente 
buscado e discutido na so-
ciedade, principalmente nas 
grandes cidades”, afirma 
Otávio Cavalcanti, diretor 

do Spaces no Brasil.
Para o executivo, traba-

lhar perto de casa, seja na 
sede da empresa ou em es-
paços de coworking, contri-
bui, principalmente, com o 
ganho de tempo na locomo-
ção de casa para o trabalho. 
“Tempo esse que pode ser 
aproveitado na academia, no 
shopping, com amigos ou 
simplesmente para descansar. 

O retorno para o empregador 
é o aumento da produtivida-
de de seus colaboradores, que 
passam a ter uma vida mais 
saudável e a desempenhar 
melhor suas atividades no 
serviço”, explica.

Sobre qualidade de vida, 
a pesquisa ainda aponta que 
58% dos brasileiros entrevis-
tados que planejam trabalhar 
de forma remota no próximo 
ano têm como objetivo estar 
mais perto da família; outros 
34% afirmam que uma jor-
nada flexível possibilita noi-
tes mais bem dormidas.

A bancária Glaucia Kelly 
Roldão Batista sentiu os 
efeitos da mudança recente 
no endereço do local de tra-
balho. Há anos trabalhou 
numa agência que fica a 
poucos minutos de sua casa 
e da casa de seus pais. Ti-
nha algumas facilidades e 

benefícios por causa da pro-
ximidade do trabalho com a 
casa: tempo maior de des-
canso durante o horário do 
almoço, menos stress com o 
trânsito, menor pressa para 
almoçar, entre outros.

Há três meses ela foi 
transferida para uma agência 
no Centro de Belo Hori-
zonte. Portanto, almoça nos 
restaurantes da cidade – em 
meio a toda agitação de uma 
grande metrópole – precisa 
sair de casa mais cedo para 
não se atrasar para o trabalho 
e, na volta, precisa encarar o 
trânsito pesado de uma cida-
de que tem a frota de veículos 
aumentada a cada dia, sem se 

Trabalhar perto de casa interfere na alimentação
Levantamento da Spaces mostra a boa relação entre qualidade de vida e jornadas de trabalho mais flexíveis

Sem uma boa propaganda 
algo muito ruim acontece: 

NADA!

( (31) 2511-1200 
(31) 9.9581-1035

O jornal do bairro Castelo e Região 

ANUNCIE SUA EMPRESA

preparar para isso.
Ainda assim, ela disse 

que tem qualidade de vida, 
que está super feliz e reali-
zada no trabalho e com os 
novos desafios que a mu-
dança profissional provo-
cou, mas confessa que per-
deu certos privilégios por 
trabalhar mais distante de 
casa. “Tinha um tempinho 
maior para curtir a minha 
filha na hora do almoço, 
podia recebê-la ao chegar 
da escola e conseguia visitar 
meus pais nos intervalos. A 
distância da casa para o tra-
balho realmente afeta um 
pouco”, avalia Gláucia.
(Com RMA Comunicação)
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MILe PeTITMILe PeTIT Apágina MINHA EMPRESA do mês de janeiro está deliciosa! E não é por menos: 
estamos falando da empresa Mile Petit, a mais nova doceria gourmet de 

Belo Horizonte, que já é um sucesso de encomendas e entre os consumidores. 
E empresa foi aberta em outubro de 2017, pela blogueira e design de ambientes 
Michele Carvalho e sua mãe, a também design de ambientes, Leonidia Lopes Sales 
de Carvalho.

Porque deu super certo em tão pouco tempo? Dedicação, a busca pela qualidade 
dos produtos, amor pelo novo trabalho, a excelente apresentação, o capricho 
das embalagens, o bom atendimento, presteza e pontialidade na entrega e as 
inovações. O preço justo e as diversas opções de pagamento são outros diferencias 
da empresa.

A Mile Petit vende mini bolo, bolo vulcão e de pote, pão de mel gourmet com 
recheio de doce de leite, nozes, brigadeiro belga, amêndoas e brigadeiro de 
chocolate branco ou Nutella. Detalhe: o doce de leite não é industrializado. É feito 
artesanalmente pela Mile Petit. “O nosso chocolate belga é o Callebaut,o mais 
reconhecido do ramo de chocolate belga”, explica Michele.

Para trabalharem com doces gourmets mãe e filha se prepararam muito: fizeram 
cursos na Maria Chocolate e com a renomada doceira Ângela Melgaço. “Tínhamos 
um gosto especial por doceria. Resolvemos unir a necessidade de aumentar a 
renda, em um horário flexível, com o amor pelo doce. Fizemos inúmeros testes de 
recheios antes de colocá-los em nosso menu e uma extensa pesquisa de mercado”, 
conta Leonidia.

A empresa tem sede no Barreiro, mas faz entrega em toda Belo Horizonte e região 
Metropolitana. As encomendas podem ser feitas por telefone e também pelas 
redes sociais. Faça logo a sua encomenda e também presenteie com esses mimos 
deliciosos da Mile Petit!

minha empresa

)
f

foTos/Divulgação

Léo Carvalho e sua filha, Michele, diretoras de 
produção e comercial da Mile Petit

QUeR DIvULGAR A sUA 
eMPResA NesTA PáGINA? 

LIGUe  (31) 2511-1200 / (31) 9.9581-1035 
OU eNvIe eMAIL PARA 

jornaldocastelo@gmail.com

milepetitgourmet

Mile Petit Gourmet

Doceria aberta por 
mãe e filha, há pouco 
mais de 3 meses, já  
é destaque no setor

 (31)    2516-5271 
 (31) 99951-6887 
 (19) 99597-0537
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cultura

 da Redação

A 44ª edição da Campanha de Popularização do Teatro e 
Dança começou no dia 5 de janeiro e terminará apenas no 
dia 4 de março. Serão encenados 132 espetáculos, sendo 
54 inéditos. Haverá ainda 15 atrações de dança e 29 peças 
infantis. Os preços dos ingressos variam de R$ 10 a R$ 19 
e podem ser compradas pelo site www.sinparc.com.br ou 
por meio do aplicativo da Campanha (Vá ao teatro MG).

Espetáculos gratuitos acontecerão em diversas 
praças de BH, Betim e Contagem. A novidade incluída na 
programação 2018 é uma mostra específica do formato 
stand up comedy, com apresentações no Teatro da 
Biblioteca Pública Minas Gerais, na Praça da Liberdade.

“É um gênero popular, que conquistou os brasileiros, 
e a plateia se identifica muito com os humoristas. Não 
se justifica mais não aceitar essa modalidade. Tudo que 
pudermos fazer para popularizar o teatro e com qualidade 
vamos fazer”, disse Rômulo Duque, presidente do Sindicato 
dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc).

Mineirão anuncia grandes 
eventos para 2018
Os cantores Ozzy Osbourne e Roger Waters já estão confirmados 

No dia 27 de janeiro o Mi-
neirão foi palco do Festival 
Planeta Brasil – evento de 
música e arte com mais de 
12 horas de duração. Mais as 
atrações de 2018 não param 
por aí. O “gigante da Pampu-
lha”, como é carinhosamente 
chamado pelos belo hori-
zontinos, tem outros eventos 
importantes já confirmados 
para este ano.

De acordo com uma nota 
divulgada pela assessoria do 
estádio, nomes internacio-
nais, como Ozzy Osbourne 
e Roger Waters já estão com 
shows programados no es-
tádio. A expectativa é que o 
Mineirão receba, em 2018, 
dois milhões de espectadores, 
entre jogos, shows e eventos.

Futebol
O estádio também recebe-

rá as principais competições 
de futebol do país, além da 
disputa dos jogos do Cru-
zeiro na Copa Libertadores 

da América. Em 2017, o Gi-
gante da Pampulha recebeu 
42 partidas de futebol, com 
público pagante superior a 
800 mil pessoas. O estádio 
também registrou a maior 

renda do futebol brasileiro, 
R$ 7.881.058,00, na final da 
Copa do Brasil, entre Cru-
zeiro e Flamengo.

Além do futebol, o Minei-
rão se firmou como um espa-
ço multiuso e foi palco de 94 
eventos, entre shows, con-
gressos, palestras e encontros 
corporativos, que receberam 
cerca de 607 mil pessoas.

O diretor comercial do 
Mineirão, Samuel Lloyd, 
disse estar otimista. “Vamos 
buscar parcerias que permi-
tam oferecer ao público ex-
periências únicas de lazer e 
entretenimento, não só com 
o futebol, mas com espetácu-
los de música, arte e cultura. 
Estamos focados na cons-
tante inovação, e esse pilar 
deve permear todas as nossas 
ações no próximo ano”, disse 
Lloyd.

BH em dia com o 
teatro e a dança


