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Belo Horizonte é referência em sustentabilidade e protagonista de ações voltadas ao meio ambiente, o que torna a cidade destaque na conferência da ONU

Experiências de sucesso de Belo Horizonte 
são apresentadas na COP 21, em Paris

Prefeito Marcio 
Lacerda vai participar 
de painéis e debates 

nesta semana 
durante a conferência 
da ONU sobre o clima

Referência em sustentabilida-
de e protagonista de ações voltadas 
ao meio ambiente, Belo Horizonte 
também é destaque durante na 
21ª Conferência do Clima da ONU 
(COP21), que foi aberta ontem em 
Paris, na França. Durante toda a 
semana, o prefeito Marcio Lacerda 
irá participar das discussões e apre-
sentará as experiências de sucesso 
realizadas na capital mineira no 
setor. Marcio representará a cidade 
em 12 atividades, incluindo painéis 
e debates. Mais de 140 chefes de 
estado e de governo estão partici-
pando do evento, o maior já reali-
zado pela ONU fora de sua sede, 
em Nova York. O objetivo é assinar 
um novo acordo para combater o 
aquecimento global e criar uma 
política comum para a redução da 
emissão de gases de efeito estufa. O 
evento em Paris dá sequência aos 
encontros realizados neste ano em 
Nova York, no Vaticano e em Milão, 
quando foram debatidas a adoção 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Belo Horizonte 
também foi representada nas outras 
três agendas.

Hoje o prefeito Marcio Lacer-
da participa da abertura do Pavilhão 
de Cidades e Regiões. Durante 
as duas semanas de realização da 
COP21, nesse pavilhão as cidades 
e regiões vão apresentar e discutir 
exemplos de suas ambições climáti-
cas, além de compromissos e ações. 
Nesta terça, Marcio vai apresentar 
o trabalho de Belo Horizonte para 
enfrentar a alteração climática e as 
questões sobre as emissões de gases 
de efeito estufa. Confira nesta e nas 
duas próximas páginas as principais 
ações da capital mineira neste setor. 

Belo Horizonte é a segunda 
cidade brasileira a atingir a confor-
midade plena com o Compacto de 
Prefeitos (hoje são 31 no mundo), ao 
cumprir todos os critérios mínimos 
propostos para redução das emis-
sões de gases de efeito estufa e de 
adaptação às mudanças climáticas, 
recebendo esse reconhecimento das 
redes globais de cidades C40, Iclei e 
CGLU, que lançaram o Compacto 
em 2014. O Compacto de Prefeitos 
é a maior coalizão global de prefeitos 
e cidades para enfrentar a mudança 
do clima, preparar-se para seus 
impactos e acompanhar e reportar 
periodicamente seu progresso em 
um padrão comum.

Pregge 
Para alcançar essa confor-

midade, Belo Horizonte concluiu 
com êxito todos os requisitos, 
incluindo a definição de meta de 
redução de 20% das emissões até 
o ano de 2030 e a realização de 
inventários de emissões de acordo 
com os padrões internacionalmen-
te definidos. O maior destaque da 
cidade é o Plano de Redução de 
Emissões de Gases de Efeito Estufa 
(Pregee), escolhido como um Pro-
grama de Ação Transformadora 
(TAP), que reúne projetos desen-
volvidos por governos locais de 
todo o mundo e que se constituem 
como referências, passíveis de se-
rem replicadas por outras cidades. 
Ao dar visibilidade a essas ações, 
o TAP amplifica o acesso delas aos 
fluxos de capital existentes. Neste 

ano, em sua primeira edição, o 
TAP selecionou programas ao 
redor do mundo para apresentar 
em seu pavilhão durante a COP21 
e, destes, apenas quatro foram do 
Brasil, entre eles o Pregee, que 
será apresentado em duas sessões. 
O Pregee é baseado em quatro 
eixos (Mobilidade, Saneamento, 
Eficiência Energética (Mitigação) e 
Adaptação), é acompanhado pelo 
Comitê sobre Mudanças Climáticas 
e Ecoeficiência e envolve mais de 
40 projetos executados pela Pre-
feitura de Belo Horizonte. 

Implantado pela PBH, Pregee será 
um dos programas de destaque a 
serem apresentados na COP21

Candidatura da Pampulha a patrimônio 
mundial tem avaliação positiva

Aproveitando as atividades em Paris, o prefeito Marcio 
Lacerda se reuniu ontem com a embaixadora Eliana Zugaib, 
representante permanente do Brasil junto à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
e com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas. A pauta principal do encontro foi a can-
didatura do Conjunto Arquitetônico da Pampulha a Patrimônio 
Mundial da Humanidade. Segundo o prefeito Marcio Lacerda, 
as expectativas sobre o processo de avaliação pela entidade são 
positivas. “Tivemos a oportunidade de ouvir da embaixadora 
brasileira impressões sobre a candidatura e sentimos, tal como 
já sabíamos, que há um clima muito favorável, embora isso só 
se confirme em meados do ano que vem. A candidatura está 
bem consolidada. As informações enviadas, por meio do dossiê, 
e a auditoria realizada pela consultora da Unesco, em outubro, 
demonstram que a Prefeitura está realizando um bom trabalho”, 
ressaltou o prefeito.

Entre esses projetos se desta-
ca o selo BH Sustentável, que tam-
bém será apresentado na COP21. 
Programa de Certificação em Sus-
tentabilidade Ambiental da PBH, 
o selo é uma iniciativa inédita que 
tem como um de seus objetivos 
estimular a construção sustentável 
pelos setores privado e público. 
Desde que foi instituído, em 2012, 
com os empreendimentos certifica-
dos, evitou-se a emissão de 690 mil 
toneladas de CO2. Até o momento, 
51 empreendimentos, entre edifí-
cios residenciais e comerciais, foram 
certificados pela PBH.
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Central de Aproveitamento 
mitiga efeito estufa em BH

cimento global em fonte de renda 
e energia. A Central de Aprovei-
tamento Energético do Biogás, 

em operação desde 2010, é o 
maior projeto mitigador de efeito 
estufa no município. Pioneira em 

Minas Gerais, a estação processa 
e queima o gás metano produzido 
a partir da decomposição do lixo 
aterrado em um antigo aterro 
sanitário da cidade. Com a cen-
tral, deixam de ser lançadas na 
atmosfera cerca de 4 milhões de 
toneladas equivalentes de CO2, 
em 15 anos. O biogás também 
é utilizado como combustível 
para fazer funcionar três motores 
capazes de gerar energia elétrica 
de 1,426 MW cada, totalizando 
4,278 de potência, o suficiente 
para abastecer até 20 mil casas 
de consumo inferior a 100 KWh/
mês. A planta da Central de 
Aproveitamento Energético do 
Biogás foi projetada e construída 
por um consórcio privado, que 
tem concessão para explorar o 
local durante 15 anos, já tendo 
pago à Prefeitura R$ 16 milhões, 
referentes a todo o período da 
concessão.

Desenvolvimento 
sustentável

O plano de mitigação im-
plantado em Belo Horizonte en-
volve um estudo sobre as oportu-
nidades de redução de emissão de 
gases de efeito estufa provenientes 
das atividades do município. Além 
de identificar as oportunidades, é 
preciso priorizar cada uma delas, 
levando em conta aspectos qua-
litativos e estratégicos para a im-
plantação de projetos e atividades 
mitigadoras.

Em BH, cerca de 45% das 
pessoas utilizam o transporte 
coletivo nos seus deslocamentos 
diários e a cidade possui uma frota 
superior a 1 milhão de veículos, 
dos quais 71% são automóveis. 
Entre 2002 e 2008, a média de 
habitantes/veículos passou de 3,6 
para 2,3, aproximando-se dos 
índices dos países desenvolvidos. 
Tais números ilustram que o tema 
da mobilidade é um dos mais im-
portantes para o desenvolvimento 
sustentável da capital mineira. Os 
desafios de médio prazo nessa 
área devem incluir a concepção de 
um sistema mais harmônico, com 
o aprimoramento do transporte 
público, a melhoria do sistema de 
trânsito e a garantia da circulação 
a pedestres e ciclistas.

O Plano de Mobilidade de 
Belo Horizonte é um importante 
instrumento orientador das ações 

de transporte coletivo, individual 
e não motorizado que deverão ser 
conduzidas pela PBH para atender 
necessidades atuais e futuras de 
mobilidade da população. Para 
melhorar o serviço de transporte 
coletivo, a PBH implantou o siste-
ma BRT/ Move, com corredores na 
área central e nas avenidas Antônio 
Carlos/Pedro I e Cristiano Machado 
e com previsão de ampliação para 
outras regiões da capital.  Também 
estão sendo ampliadas as ciclovias 
e modernizado o controle de trá-
fego. A implantação parcial do BRT 
já reduziu em 16% os quilômetros 
percorridos por dia e reduziu em 
10% a frota. Um bom prognóstico 
para quando o BRT for finalizado, 
em 2020.

Plano Municipal de 
Saneamento

Com seu Plano Municipal de 
Saneamento (PMS), Belo Horizon-
te tem trilhado nos últimos anos 
um ótimo caminho em direção 
à gestão sustentável das águas 
urbanas, com abastecimento de 
água em 100% das residências, 
coleta de esgoto em 93%, além 
de tratar aproximadamente 75% 
desse esgoto coletado. BH também 
tem bons programas de gestão, 
como o Nascentes/Drenurbs e o 
Propam, além de ter participado, 
recentemente, de um projeto inter-
nacional coordenado pela Unesco, 
o Switch. O Drenurbs tem como 
objetivo promover a despoluição 
dos cursos d’água, a redução dos 
riscos de inundação, o controle 
da produção de sedimentos e a 
integração dos recursos hídricos 
naturais ao cenário urbano. A PBH, 
ao criar o programa, trouxe como 
inovação a proposta de inclusão 
dos cursos d’água na paisagem 
urbana, evitando as tradicionais 
canalizações.

Na área de resíduos sólidos, 
o serviço de coleta domiciliar porta 
a porta contempla 95% da popu-
lação de Belo Horizonte. A coleta 
seletiva atualmente está presente 
em 34 bairros, alcançando uma 
população aproximada de 376 mil 
pessoas, em mais de 120 mil domi-
cílios. Além disso, a Prefeitura con-
ta com Unidades de Recolhimento 
de Pequenos Volumes (URPV). BH 
também reúne serviços de recicla-
gem de entulhos da construção 
civil, unidades de recebimento de 
pneus e programas de composta-
gem de resíduos orgânicos, entre 
outras ações.

Belo Horizonte já trans-
forma um dos maiores vilões da 
poluição atmosférica e do aque-

Implantação do Move é fundamental para o desenvolvimento sustentável da capital mineira

Programa Drenurbs promove a despoluição dos cursos d’água, a redução dos riscos de inundação  e a integração dos recursos hídricos naturais ao cenário urbano

Central de Aproveitamento Energético do Biogás vai evitar o lançamento de 
4 milhões de toneladas equivalente de CO2 na atmosfera em 15 anos

Belo Horizonte é a primeira capital 
do Brasil a ter 100% de lâmpadas de 

LED em seus semáforos
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BH é a capital 
nacional da 

energia solar

sil são 30 m² por 1000 habitantes.
Por meio de uma parceria 

com o Banco Mundial, Belo Ho-
rizonte foi a primeira cidade na 
América Latina a implementar 
o Trace, ferramenta estratégica 
criada pelo Programa de Assistên-
cia à Gestão do Setor Energético 
do Banco Mundial (Esmap) para 
identificar os setores com baixo 
desempenho e o potencial de 
economia de melhor eficiência 
energética. Em Belo Horizonte, 
o Trace facilitou uma discussão 
entre os setores de serviços, des-

tacou as possíveis economias em 
termos de orçamento e energia, 
e forneceu os resultados espe-
rados das principais ações para 
a cidade.

A etapa seguinte no pro-
cesso foi o desenvolvimento de 
um plano de ação para implantar 
as recomendações relativas à efi-
ciência energética, concluída por 
meio do eixo Energia do Pregee, 
como troca da iluminação sema-
fórica convencional por LED (já 
realizada), eficientização energé-
tica dos prédios das escolas mu-

Belo Horizonte tornou-se 
referência nacional na aplicação 
do coletor solar para aquecimento 
de água e destaque mundial por 
seu alto número de edificações 
existentes com a aplicação da tec-
nologia. Essa visibilidade trouxe à 
cidade o título de Capital Nacional 
de Energia Solar. 

Atualmente, cerca de 3 mil 
edifícios residenciais existentes 
na cidade de Belo Horizonte 
possuem a tecnologia, com apro-
ximadamente 923 mil m² de co-
letores solares, o que representa 
cerca de 300 m²  de placas por 
1.000 habitantes. Há também 
instalações em hotéis e motéis, 
academias, clubes, estádios e 
hospitais. 

Assim, alcança-se em Belo 
Horizonte, aproximadamente, 
uma redução anual de mais de 
22 mil toneladas de CO2 por ano 
(60 toneladas de CO2 por dia) 
em comparação ao consumo de 
energia elétrica que deixou de ser 
consumida. Para comparação, em 
Minas Gerais são 100 m² e no Bra-

nicipais com instalação de micro 
usinas geradoras de energia por 
meio de placas fotovoltaicas (em 
face de estudo de viabilidade) e 
troca da iluminação pública con-
vencional por LED (em processo 
de chamada pública de interesse 
para Parceria Público-Privada).

BH é  a  ún i ca  cap i t a l 
brasileira a ter 100% lâmpadas 
LED em semáforos. Em 2011, 
a Prefeitura, em parceria com a 
Cemig, substituiu por LEDs (Light 
Emitting Diode) as 22.500 lâmpa-
das incandescentes e halógenas 

dos semáforos em 853 cruza-
mentos de tráfego na capital. A 
alteração do sistema representa 
uma redução de 87% no consu-
mo de energia para cada lâmpada 
substituída. 

O estádio Mineirão é cober-
to com células fotovoltaicas, uma 
usina com capacidade para gerar 
1,42MWp, suficiente para atender 
a cerca de 50% do seu consumo 
de eletricidade, mostrando a via-
bilidade da utilização desse siste-
ma em nossa cidade, aumentando 
a utilização de energia limpa.  

Trabalho coordenado ajuda a prevenir 
desastres e a recuperar áreas afetadas

As mudanças climáticas impõem ameaças significativas que podem 
potencialmente resultar em retrocessos e perdas para a sociedade, em 
especial aquelas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade 
e que detenham menor capacidade de investimento em melhorias. É 
fundamental que os municípios se preparem e busquem se adaptar às 
mudanças já em curso e irreversíveis. O desafio principal é lidar com 
as mudanças climáticas e as interligações entre o clima e a realidade de 
cada município, não apenas no que se refere às questões climáticas, mas 
também à infraestrutura e às questões socioeconômicas.

A adaptação exige a realização de estudos para mapeamento de vul-
nerabilidades, planejamento, implantação de políticas públicas e avaliação, 
em um processo contínuo, uma vez que as mudanças climáticas seguem 
acontecendo e terão diferentes impactos ao longo do tempo e, dependendo 
das ações desenvolvidas, tanto no nível local, quanto nacional e global. 

Relacionada a essa política, a Prefeitura vem desenvolvendo seu 
Plano de Vulnerabilidade a fim de identificar impactos nos meios socioeco-
nômicos, físico e biótico. Avaliará as causas das vulnerabilidades e definirá 
prioridades de ação em diferentes horizontes temporais e setoriais. Irá 
propor, ainda, medidas para reduzir o impacto das mudanças climáticas de 
acordo com uma análise de custo-benefício. As análises de vulnerabilidade 
e risco à mudança do clima culminarão na elaboração de cenários que 
contribuirão para a identificação de medidas de adaptação com enfoque 
no desenvolvimento e no desenho de instrumentos de planejamento que 
incorporem estas abordagens em curto, médio e longo prazo.

Para prevenir a perda de vidas e bens materiais devido aos des-
moronamentos que ocorrem em áreas de risco geológico causados pelas 
chuvas, a Prefeitura de Belo Horizonte criou o Grupo Executivo de Áreas 
de Risco (Gear), o Programa Executivo de Áreas de Risco (Pear), o Cen-
tro de Referências de Áreas de Risco (Crear) e os Núcleos de Alerta de 
Chuva (NAC), coordenados pela Defesa Civil Municipal, que atuam de 
forma coordenada, articulando órgãos municipais e estaduais, além de 
entidades privadas e da população local, por meio de ações concretas 
de prevenção, mitigação e recuperação de áreas afetadas por desastres. 
Com isso, além da redução a zero de ocorrências de óbitos em razão de 
desmoronamentos, os processos coletivos de aprendizagem institucional 
e de gestão são fortalecidos.

Cidade Jardim
No que diz respeito às áreas verdes, BH continua com o título de Cidade Jardim. A ca-

pital foi considerada pelo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
como a terceira cidade mais arborizada do país, considerando as que têm mais de um milhão 
de habitantes, e conta com 18 m² de áreas verdes protegidas por habitante, índice 50% maior 
do que o preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para manter esse título, a 
cidade vem realizando ações de incentivo à preservação, como a criação de Reservas Particulares 
Ecológicas (RPEs) e de corredores ecológicos na cidade, aumentando as áreas verdes protegidas.

Além disso, a cidade plantou nos últimos anos, por meio do programa BH Mais Verde, 
mais de 54 mil novas árvores. Vale lembrar que a cidade possui, de acordo com estimativas e 
com o Inventário das árvores que está sendo realizado na cidade, mais de 480 mil árvores em 
logradouros públicos.    

Estádio Mineirão é coberto com células fotovoltaicas, o que aumenta a utilização 
de energia limpa na cidade. Espaço recebeu o selo BH Sustentável Ouro

Cidade jardim, Belo Horizonte tem 
18 m² de áreas verdes protegidas 

por habitante, índice 50% maior do 
que o preconizado pela Organização 

Mundial de Saúde

Várias edificações da cidade aplicam 
o coletor solar para aquecer a água, 

fato que resultou em destaque 
mundial para BH
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IndIcadores econômIcos de Belo HorIzonte

No mês No ano Últimos
12 Meses No mês No ano Últimos

12 Meses
jun/15 470,63 0,94 6,77 9,38 463,27 0,68 6,59 8,44

jul/15 473,84 0,68 7,50 10,12 465,96 0,58 7,21 9,05

 ago/15 476,35 0,53 8,07 10,50 467,96 0,43 7,67 9,37

set/15 478,82 0,52 8,63 10,57 470,63 0,57 8,28 9,70

out/15 483,28 0,93 9,64 11,14 474,68 0,86 9,21 10,41

3ª  nov/15 490,43 (3) 1,07 9,90 10,86 483,67 (3) 1,46 10,38 10,93

Evolução dos Preços ao Consumidor

Variação (%)Índice de Base Fixa
(1ª Jul/94=100)

Índice de Base Fixa
(1ª Jul/94=100)

Variação (%)
IPCR(2)IPCA(1)

Período

(1) IPCA= Índice de Preços ao Consumidor Amplo: mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos na cidade de Belo Horizonte

(2) IPCR= Índice de Preços ao Consumidor Restrito: mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos na cidade de Belo Horizonte

Produtos / serviços(1) Forma de
Cobrança Menor (R$) Maior (R$) Diferença (%) Média(2) (R$)

CADASTRO

Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO por evento 0,00 30,00 .. 23,05

CONTAS DE DEPÓSITOS

CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito por cliente 5,30 15,00 183,02 7,65

CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança por cliente 5,30 15,00 183,02 7,65

CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) por Operação 39,95 52,00 30,16 46,32

CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque por cheque 10,80 15,00 38,89 11,89

CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque por cheque 1,00 1,60 60,00 1,32

CHEQUE - Cheque Administrativo por Cheque 20,00 30,00 50,00 26,04

CHEQUE - Cheque Visado por cheque 22,50 22,50 0,00 22,50

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal por operação 2,00 4,90 145,00 2,44

Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal por operação 1,45 4,55 213,79 2,08

Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente por operação 1,30 1,80 38,46 1,54

DEPÓSITO - Depósito Identificado por operação 0,00 8,50 .. 2,86

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) por operação 2,20 6,00 172,73 3,23

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) por operação 1,35 3,00 122,22 2,14

Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) por operação 1,25 1,70 36,00 1,38

Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) por operação 2,20 6,00 172,73 3,27

Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) por operação 1,55 4,00 158,06 2,40

Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) por operação 1,25 4,00 220,00 1,84

Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado por operação 0,00 6,00 .. 4,71

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) por operação 0,00 19,90 .. 13,62

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) por operação 0,00 9,50 .. 7,40

Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) por operação 7,00 9,00 28,57 7,95

Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) por operação 1,00 2,00 100,00 1,22

Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) por operação 0,85 1,20 41,18 0,99

Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO por operação 24,00 27,00 12,50 25,77

Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal (3) por evento 13,50 19,90 47,41 15,10

Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico (3) por evento 0,00 9,50 .. 7,44

Transferência por meio de DOC - DOC internet (3) por evento 7,00 9,00 28,57 7,94

Transferência por meio de TED - TED pessoal (3) por evento 13,50 20,00 48,15 15,55

Transferência por meio de TED - TED eletrônico (3) por evento 0,00 9,50 .. 7,44

Transferência por meio de TED - TED internet (3) por evento 0,00 9,00 .. 7,89

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE por operação 30,00 54,70 82,33 47,85

PACOTE PADRONIZADO PESSOA FÍSICA
PACOTE PADRONIZADO PESSOA FÍSICA por evento 9,75 14,50 48,72 11,18

CARTÃO DE CRÉDITO

Anuidade - cartão básico nacional a cada 365 dias 39,00 55,00 41,03 47,57

Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito por evento 5,00 15,00 200,00 8,79

Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país por evento 4,00 16,50 312,50 8,92

Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie por evento 1,99 21,90 1000,50 10,90

Avaliação emergencial de crédito por evento 10,00 18,00 80,00 15,33

Anuidade - cartão básico internacional a cada 365 dias 80,00 130,00 62,50 104,00

Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior por evento 8,00 22,00 175,00 15,25

OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL

Venda de moeda estrangeira - espécie Por operação 0,00 90,00 .. 38,00

Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem Por operação 0,00 90,00 .. 36,88

Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga Por operação 0,00 90,00 .. 36,88

Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga Por operação 0,00 90,00 .. 36,88

Compra de moeda estrangeira - espécie Por operação 0,00 90,00 .. 38,00

Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem Por operação 0,00 90,00 .. 34,71

Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago Por operação 0,00 90,00 .. 36,88

(1) Não são consideradas vantagens progressivas

Fonte: Banco Central do Brasil / Bancos - Dados trabalhados pela Fundação IPEAD/UFMG

Tarifas Bancárias – Outubro de 2015

(2) Considera-se a média das tarifas praticadas pelos bancos pesquisados

 ..   Não se aplica dados numéricos                    ND: não disponível

IPCA(1) Salário 
Mínimo

Cesta 
Básica(2) IPCA Salário 

Mínimo
Cesta 
Básica IPCA Salário 

Mínimo
Cesta 
Básica IPCA Salário 

Mínimo
Cesta 
Básica

mai/15 466,25 1216,24 620,24 1,06 0,00 2,05 5,78 8,84 10,16 8,58 8,84 3,64

jun/15 470,63 1216,24 610,21 0,94 0,00 -1,62 6,77 8,84 8,38 9,38 8,84 10,04

jul/15 473,84 1216,24 611,47 0,68 0,00 0,21 7,50 8,84 8,60 10,12 8,84 13,39

ago/15 476,35 1216,24 593,46 0,53 0,00 -2,94 8,07 8,84 5,41 10,50 8,84 11,27

set/15 478,82 1216,24 600,71 0,52 0,00 1,22 8,63 8,84 6,69 10,57 8,84 11,27

out/15 483,28 1216,24 590,36 0,93 0,00 -1,72 9,64 8,84 4,85 11,14 8,84 6,11

Período

Índice de Base Fixa
(Jul/94=100)

Evolução da inflação, salário mínimo e cesta básica

Variação (%)

Últimos 12 Meses

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG
(2) Cesta Básica: representa os gastos de um trabalhador adulto com a alimentação definida pelo Decreto-lei 399/38
(1) IPCA= Índice de Preços ao Consumidor Amplo: mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos na cidade de Belo Horizonte

No mês No ano

Produto Quantidade Valores
(em R$)

Contribuição na 
variação (p.p.)

Açúcar cristal 3,00 kg 4,90 0,18

Arroz 3,00 kg 8,21 0,12

Banana caturra 12,00 kg 23,88 -0,45

Batata inglesa 6,00 kg 14,64 -1,16

Café moído 0,60 kg 9,11 0,16

Chã de dentro 6,00 kg 125,76 -0,59

Farinha de trigo 1,50 kg 4,29 0,02

Feijão carioquinha 4,50 kg 18,81 -0,01

Leite pasteurizado 7,50 l 20,70 0,06

Manteiga 750,00 g 16,16 -0,07

Óleo de soja 1,00 un 2,92 0,03

Pão francês 6,00 kg 65,52 -0,05

Tomate Santa Cruz 9,00 kg 27,09 0,03

Custo da Cesta Básica(*) – Outubro de 2015

(*) Cesta Básica: representa os gastos de um trabalhador adulto com a alimentação definida pelo Decreto-lei 399/38

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

No mês No ano Últimos
12 Meses No mês No ano Últimos

12 Meses
mai/15 490,82 -0,41 1,17 2,73 719,28 0,75 2,75 6,44

jun/15 492,15 0,27 1,44 2,65 723,02 0,52 3,28 6,35

jul/15 493,77 0,33 1,78 2,69 724,90 0,26 3,55 6,19

ago/15 494,46 0,14 1,92 2,82 724,76 -0,02 3,53 5,66

set/15 494,76 0,06 1,98 3,05 732,01 1,00 4,57 5,90

out/15 495,55 0,16 2,15 2,94 732,81 0,11 4,68 5,56
FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

Período

Evolução do Mercado Imobiliário: Aluguéis

Índice de Base Fixa 
(Jul/94=100)

Variação (%)

Comerciais

Índice de Base Fixa 
(Jul/94=100)

Variação (%)

Residenciais

Popular Médio Alto Luxo

1 Quarto e 1 banheiro ou mais 498,46
(26)

1062,50
(12)

975,85
(71)

1539,38
(64)

2 Quartos e 1 banheiro ou mais 823,11
(343)

1044,46
(324)

1247,61
(389)

1837,79
(199)

3 Quartos e 1 banheiro 1025,08
(128)

1216,98
(172)

1369,82
(170)

1901,30
(69)

3 Quartos e 2 banheiros ou mais 1375,15
(132)

1494,63
(255)

1725,93
(435)

2147,18
(259)

4 Quartos e até 2 banheiros 1920,00
(5)

1621,88
(16)

2285,71
(49)

2777,76
(67)

4 Quartos e acima de 2 banheiros / 
5 Quartos ou mais e 1 banheiro ou 
mais

1866,67
(6)

2270,00
(20)

2848,00
(50)

4341,88
(64)

1 Quarto e 1 banheiro ou mais 550,54
(37)

643,16
(19)

-
(2)

-

2 Quartos e 1 banheiro ou mais 685,00
(25)

735,53
(19)

975,00
(4)

-

1 Quartos e 1 banheiro ou mais 755,56
(9)

-
(1)

-
(2)

-
(2)

2 Quartos e 1 banheiro ou mais 871,60
(75)

1056,10
(41)

1418,89
(18)

-
(3)

3 Quartos e 1 banheiro 1207,62
(42)

1736,11
(18)

1755,00
(10)

-
(3)

3 Quartos e 2 banheiros ou mais 1620,59
(34)

2259,46
(28)

3496,00
(30)

6246,84
(19)

4 Quartos e até 2 banheiros 2063,64
(11)

2373,33
(15)

3922,22
(9)

6180,00
(10)

4 Quartos e acima de 2 banheiros / 
5 Quartos ou mais e 1 banheiro ou 
mais

3677,50
(20)

4600,00
(13)

4799,33
(30)

8996,56
(64)

Valores médios (em R$) dos aluguéis residenciais por classe de bairro(*) - outubro de 2015
Imóveis

Barracões

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

(*) O valor entre parênteses representa o número de imóveis utilizados no cálculo da respectiva média. Somente são publicados valores médios obtidos a 
partir de quatro imóveis pesquisados. Os casos em que não foi pesquisado nenhum imóvel são indicados por hífen (-). Os valores médios referentes a 
apartamentos de 1 e 2 quartos da classe luxo são influenciados pela oferta de Flats.

Apartamentos

Casas

ICCBH(1) IEE(2) IEF(3) ICCBH IEE IEF ICCBH IEE IEF ICCBH IEE IEF
mai/15 96,97 118,40 100,93 -2,67 -4,36 -1,53 -16,16 -19,51 -13,74 -10,62 -16,18 -6,47

jun/15 95,46 113,13 101,34 -1,56 -4,45 0,41 -17,47 -23,09 -13,39 -17,09 -24,88 -11,19

jul/15 89,62 101,94 97,62 -6,12 -9,89 -3,68 -22,52 -30,70 -16,58 -20,40 -29,24 -13,93

ago/15 94,36 104,83 104,20 5,29 2,84 6,75 -18,41 -28,73 -10,94 -21,88 -35,34 -11,19

set/15 95,51 110,06 103,22 1,22 4,99 -0,95 -17,42 -25,18 -11,79 -20,30 -33,38 -9,35

out/15 91,86 104,05 100,29 -3,82 -5,46 -2,83 -20,58 -29,26 -14,29 -23,04 -34,97 -13,57

Período

Índice de Confiança do Consumidor

(2) IEE: Índice de Expectativa Econômica: retrata a expectativa do consumidor em relação aos indicadores macroeconômicos 
(3) IEF: Índice de Expectativa Financeira: retrata a confiança do consumidor a respeito de alguns indicadores microeconômicos
FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

Últimos 12 Meses
Índice de Base Fixa

(Maio/04=100)
Variação (%)

No mês No ano

(1) ICCBH: Índice de Confiança do Consumidor de Belo Horizonte: trata-se de um indicador que tem por finalidade sintetizar a opinião dos consumidores em Belo Horizonte quanto aos aspectos capazes 
de afetar as suas decisões de consumo atual e futuro

Menor Maior Média

Aquisição de outros bens (1) 2,31 3,53 3,43

Aquisição de veículos (1) 1,81 3,05 2,00

Automóveis Novos montadoras 0,99 2,31 1,51

Automóveis Usados multimarcas 1,66 2,55 2,07

Cartão de Crédito Parcelado (1) (5) 3,25 11,63 6,84

Cartão de Crédito Rotativo (1) (5) 7,34 18,02 14,95

Cheque especial (1) (2) 9,83 16,49 12,65

Comércio Eletrônico 1,69 2,59 1,83

Construção Civil Imóveis Construídos (3) 0,06 1,52 0,81

Construção Civil Imóveis na Planta (3) 0,06 0,28 0,21

Cooperativas de Crédito (empréstimo) 1,39 3,65 2,46

Crédito pessoal consignado privado (1) 2,46 3,91 2,72

Crédito pessoal consignado público (1) 1,77 2,33 1,94

Crédito pessoal não consignado (1) 3,43 6,55 5,11

Financiamento imobiliário com taxas reguladas (1) 0,92 1,03 0,98

Empréstimos pessoa jurídica

Antecipação de faturas de cartão de crédito (1) 2,46 3,81 3,15

Capital de Giro (1) 1,64 2,89 2,39

Conta Garantida (1) 1,61 4,96 3,14

Desconto de Duplicatas (1) 1,35 3,16 2,57

Captação

CDB 30 dias (4) 1,05

Cooperativas de Crédito (aplicação) 0,79

Fundos de Curto Prazo 0,65 1,02 0,87

Fundos de Longo Prazo 0,91 1,08 1,00

Poupança (1) 0,68

Taxa SELIC  (1) 1,12

.. Não se aplica dados numéricos            ND - não disponível

FONTE: Fundação IPEAD/UFMG

Taxas de Juros – Outubro de 2015

Setores

Empréstimos pessoa física

(1) Dados coletados a partir de informações consolidadas no Banco Central do Brasil, nas 8 principais instituições financeiras do mercado: Banco do Brasil, CEF, HSBC, Santander, Itaú, 
Bradesco, Citibank, Mercantil do Brasil

(5) Dados disponibilizados a partir de abr/2015. É possível consultar períodos anteriores no site do Banco Central.
(4) Taxa Fornecida pelo mercado
(3) Inclui a variação dos indexadores CUB, TR, INCC e IGP-M
(2) Não são consideradas vantagens progressivas
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Servidor da 
Regional Noroeste 

homenageia goleiro 
Victor, do Atlético 
O artista plástico Atacir Costa, servidor da Gerência de 

Eventos da Regional Noroeste, participou no início de novembro 
da solenidade que concedeu ao goleiro Victor, do Atlético, o título 
de cidadão honorário de Belo Horizonte. Durante o evento, o 
artista entregou ao goleiro um quadro pintado por ele, no qual 
retrata a defesa do pênalti contra o Tijuana, do México, no último 
minuto do jogo válido pela Copa Libertadores de 2013. A defesa 
com o pé esquerdo assegurou ao Galo a vaga nas semifinais da 
competição e virou um marco na campanha que terminaria com 
a conquista do maior título da história do clube. Victor elogiou 
o trabalho e o gesto do servidor. “O Atacir é um artista sensacio-
nal. Suas obras demonstram um realismo incrível. Parabéns pelo 
trabalho e pela demonstração de carinho”, disse o goleiro, que 
já tinha uma obra do servidor.  “Sei da emoção e da paixão do 
torcedor pelo futebol e esta cena da defesa do Victor marca não 
só o torcedor como o próprio goleiro. É um privilégio participar 
deste momento”, disse Atacir.

Atacir Costa entregou um quadro de sua autoria ao jogador atleticano

Prodabel promove palestra 
sobre saúde do homem

Importância da prevenção e informações sobre o combate 
ao câncer de próstata foram debatidas durante encontro

A Prodabel promoveu em 
seu auditório, no bairro Caiçara, 
uma palestra que teve como tema 
os cuidados que os homens devem 
ter com a saúde. Ministrada pelo 
clínico geral e referência técnica 
em Doenças Crônicas da Secretaria 
Municipal de Saúde, Sidney Maciel 
dos Santos Rosa, a palestra teve 
como objetivo conscientizar todos 
sobre a necessidade da prevenção 
e repassar dados sobre o combate 

ao câncer de próstata e outras 
doenças. 

Segundo o médico, os ho-
mens tendem a buscar o serviço de 
saúde tardiamente, ou seja, apenas 
em casos de urgência e de doen-
ças avançadas. “Eles também se 
expõem mais a riscos e acabam fi-
cando mais vulneráveis”, detalhou.  

De acordo com o clínico, 
apesar de a campanha Novembro 
Azul ter tido o foco no combate 

ao câncer de próstata, as doenças 
mais comuns em homens são 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
infarto e insuficiência renal, que 
podem ser evitadas com cuidados 
básicos, como alimentação saudá-
vel, atividades físicas regulares e 
avaliações clínicas anuais, além de 
evitar o cigarro e o abuso de álcool. 

Sobre o câncer de próstata, o 
palestrante explicou que é a partir 
dos 50 anos que a doença costuma 
se manifestar, porém, aqueles que 
têm casos na família ou que, em 
qualquer idade, estejam com sin-
tomas como dificuldade e dor ab-
dominal para urinar ou estiverem 
urinando com frequência, devem 
ficar atentos e procurar um médi-
co. ”Com o exame do Antígeno 
Prostático Específico (PSA) é possí-
vel constatar o câncer de próstata. 
Se esse exame estiver alterado, o 
paciente deve ser encaminhado ao 
urologista”, explicou. 

Superintendente de Recur-
sos Humanos, Alaim de Figueiredo 
elogiou o evento e disse que, mes-
mo com a rotina diária de trabalho, 
é necessário separar um tempo 
para se cuidar. “O médico disse 
que no Brasil os problemas cardio-
vasculares estão entre as principais 
causas de morte dos homens. Essas 
doenças do coração e do sistema 
circulatório podem ser prevenidas 
por meio de check-up periódico, 
alimentação saudável e atividade 
física regular”, concluiu. 

Exposição “Positivo na 
Lata”  marca o Dia Mundial 

de Combate ao HIV/ Aids em BH
O Dia Mundial de Combate 

ao HIV/Aids é celebrado em todo o 
mundo em 1º de dezembro e, para 
marcar a data, a Galeria de Arte do 

Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, 
Santa Efigênia) abre as portas para 
a exposição fotográfica “Positivo na 
Lata: Revelando a Vida”, realizada 

pelo Instituto Bogéa de Educação, 
Esporte e Música. A mostra é o 
resultado das aulas de capacitação 
profissional em fotografia realiza-
das pelo Positivo na Lata com cerca 
de 100 jovens que vivem e con-
vivem com HIV/Aids em Brasília, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
A exposição, que é gratuita, pode 
ser conferida até domingo, dia 6, 
das 9h às 18h.

Ao lado das 30 fotos, clicadas 
em diferentes espaços da capital 
mineira pelos fotógrafos formados 
pelo projeto, serão expostas tam-
bém frases da campanha da Unaids 
que propõem uma visão compar-
tilhada de “zero nova infecção 
por HIV, zero morte relacionada 
à Aids e zero discriminação”. Dis-
cursos de parceiros que atuam em 
prol da causa e são referência no 
combate ao HIV/Aids no Brasil e 
no mundo também fazem parte 
da programação.

O projeto Positivo na Lata é 
uma iniciativa do Instituto Bogéa 
e promove palestras em escolas 
públicas para disseminação da 
informação sobre a Aids. A palavra 
‘positivo’ faz referência à pessoa 
soropositiva e a um olhar fotográ-
fico otimista diante da vida. A ‘lata’ 
é uma alusão a um experimento 
comum no início do aprendizado 
das técnicas fotográficas, também 
conhecido como “fotolata”. Todos 
os jovens e adultos inscritos nos 
cursos e capacitados em fotografia 
aprenderam desde o método ana-
lógico de fotografar até as técnicas 
da era digital.

Fotos da exposição reúnem espaços da capital mineira registrados 
por jovens que vivem e convivem com HIV/Aids
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PBH sanciona lei que 
regulamenta recolhimento de 

carcaças e carros abandonados 

O prefeito Marcio Lacerda sancionou a lei 10.885/15, que 
regulamenta a remoção de carcaças e veículos abandonados 
em via pública no município de Belo Horizonte. A nova lei, 
publicada nesta edição do Diário Oficial do Município (DOM), 
insere essas carcaças e carros abandonados na categoria de 
resíduos sólidos especiais e, com isso, viabiliza a sua retirada 
do logradouro público.

Com a lei em vigor, a Prefeitura terá condições de enfren-
tar a questão, cuja frequência vem aumentando na proporção 
do crescimento da frota na cidade, causando problemas que 
vão desde a obstrução do espaço público à proliferação de 
vetores de doenças.

A lei se aplica a carcaças e veículos abandonados, bem 
como pneus e acessórios automotivos, móveis domésticos e 
demais resíduos volumosos deixados nas ruas por período 
superior a dez dias. O Departamento Estadual de Trânsito será 
notificado e não haverá remoção se for verificado que o resíduo 
abandonado foi objeto de furto ou utilizado como instrumento 
para a prática de ilícito penal.

Os resíduos removidos serão armazenados pelo prazo 
de 90 dias, podendo os proprietários retirá-los mediante paga-
mento das tarifas estabelecidas e o cumprimento das sanções 
correspondentes. A observância dos prazos será dispensada 
sempre que o estado e as circunstâncias em que o veículo ou 
carcaça se encontra demonstrem de forma inequívoca o seu 
abandono. 

Grande festa 
encerra o ano do 

programa Vida Ativa 

Shows de Jerry Adriani e do grupo Trem Chique 
atraíram vários usuários do Vida Ativa

A Prefeitura de Belo Hori-
zonte, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer (Smel), 
realizou ontem o 16° Encontro Vi-
da Ativa (Eva), na Arena do Minas 
Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, 
bairro Lourdes). O evento mar-
cou o encerramento das ativida-

des deste ano do programa Vida 
Ativa, que oferece atividades físi-
cas e de lazer para pessoas acima 
de 50 anos, com foco na melho-
ria da qualidade de vida e na inte-
gração social. Nesta edição, o Eva 
contou com as apresentações do 
grupo musical Trem Chique e de 

Jerry Adriani, um dos maiores no-
mes da Jovem Guarda. 

Durante o evento, o prefeito 
em exercício, Délio Malheiros, res-
saltou a frequente requalificação 
das ações do programa, que man-
tém a qualidade do atendimen-
to aos idosos. “A PBH se empenha 
para que as políticas de atenção ao 
idoso sejam cumpridas com rigor. 
Somente um serviço atualizado e 
eficaz pode proporcionar uma vi-
da melhor ao seu público”, desta-
cou. O secretário municipal de Es-
porte e Lazer, Patrick Drumond, 
destacou a importância do progra-
ma para os participantes. “O Vida 
Ativa contribui para que os idosos 
tenham uma vida alegre e laços so-
ciais fortalecidos, ingredientes im-
portantes para viver a melhor fase 
da vida de maneira tranquila e fe-
liz”, disse.

Para a aposentada Ana Lú-
cia dos Santos, de 67 anos, o pro-
grama só trouxe benefícios para 
sua saúde e para sua vida social. 
“Há dois anos frequento o núcleo 
do bairro Santa Tereza. Desde en-
tão, minha saúde só tem melho-
rado, meu ciclo de amizades au-
mentou e é sempre um prazer 
praticar todas as atividades. O Vi-
da Ativa nunca sai da minha agen-
da de compromissos”, comentou.   

Realizado desde 1993, o 
Vida Ativa busca o pleno exercí-
cio da cidadania e a conscientiza-
ção sobre o envelhecimento sau-
dável. Atualmente, são 47 núcle-
os regionalizados e 20 Instituições 
de Longa Permanência, que aten-
dem 4.500 idosos. São promovi-
das atividades que visam à melho-
ria da qualidade de vida e a inte-
gração social, por meio da convi-
vência e da prática de exercícios 
e atividades sócio-recreativas, mi-
nistradas e supervisionadas por 
profissionais de Educação Física. 
Além disso, o programa organiza 
eventos, oferece cursos de capa-
citação, promove palestras, ofici-
nas e dá suporte técnico a grupos 
de convivência da terceira idade. 

 

Evento em BH reúne a cadeia 
produtiva do turismo de negócios

Foi aberto ontem o 1º Fó-
rum de Negócios e Eventos de 
Belo Horizonte (Fone), que será 
realizado até hoje no Sebrae-MG 
(Avenida Barão Homem de Melo, 
329, Alto Barroca). O evento é 
realizado pela Prefeitura, por meio 
da Empresa Municipal de Turismo 
de Belo Horizonte (Belotur), e reúne 
especialistas, empresários do trade 
turístico, entidades, órgãos nacio-
nais e internacionais. Estão sendo 
discutidos no evento temas relacio-
nados ao fomento à integração da 
indústria de reuniões, congressos e 
feiras, além de eventos culturais e 
esportivos em Belo Horizonte. Os 
temas das palestras de hoje serão “A 
efervescência de eventos culturais e 
o negócio do turismo” e “Comuni-
cação e novas práticas de eventos”. 

Com vocação para o turismo 
de negócios, Belo Horizonte se fir-
mou na terceira colocação entre as 
cidades brasileiras com esse foco, 
de acordo com a Pesquisa Deman-
da Turística Internacional, realizada 
em 2014 pelo Ministério do Turis-

mo e pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe). Para 
o prefeito em exercício e secretá-
rio municipal de Meio Ambiente, 
Délio Malheiros, a capital com pro-
pensão para o turismo de negócio 
também deve ser um local para o 
turismo de lazer. “Não podemos 
abrir mão do turismo de negócio, 
mas é preciso também fazer com 
que o turista que vem com esse 
propósito fique por mais tempo 
na cidade e aproveite da hospi-
talidade e das belezas da nossa 
capital”, disse. Em relação ao lazer, 
a pesquisa mostrou também que a 
capital mineira é o sétimo destino 
preferido pelos visitantes. Dados 
da pesquisa foram apresentados 
ontem no evento pela presidente 
da Belotur, Cláudia Pedrozo.

Para intensificar as ações de 
divulgação junto ao consumidor, o 
trabalho da Belotur, de acordo com 
Cláudia, consiste em atrair mais 
turistas e gerar mais renda para a 
cidade. “É com o pensamento dire-
cionado para a construção de uma 
política de desenvolvimento, com 
um viés econômico, respeitando 
a sustentabilidade, que estamos 
traçando as ações para os próximos 
anos. Sabemos da necessidade de 
potencializar os canais de comuni-
cação e infraestrutura turística que 
a cadeia de prestação de serviço 
turístico demanda”, afirmou.

Especialistas do ramo, empresários do trade turístico e  representantes de órgãos 
nacionais e internacionais participam do fórum, que se encerra hoje
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