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BELO HORIZONTE
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Planejamento urbano e trabalho de gestão de riscos 
de BH são exemplos para outras cidades no COP 21

Marcio participou do Simpósio de Estratégias e Metodologias para Acelerar o Desenvolvimento nos Países Emergentes

Projeto do novo Plano Diretor da cidade e política 
de defesa civil da capital foram temas de debates 
em painéis da Conferência do Clima da ONU

Exper iênc ias 
desenvolvidas pela 
Prefeitura de Belo 
Horizonte nas áre-
as de planejamento 
urbano e no geren-
ciamento de riscos 
e desastres foram 
apresentados ontem 
em painéis da 21ª 
Conferência do Clima 
da ONU (COP21), em Paris. O pre-
feito Marcio Lacerda foi convidado 
por entidades internacionais, como 
a Organização para Cooperação 
de Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que realiza um trabalho 
em diversos países sobre desenvol-
vimento econômico, e o Instituto 
de Recursos Mundiais (WRI, sigla 
em inglês), que promove ações 
sobre desenvolvimento urbano 
sustentável. A política de proteção 
e defesa civil do município e o 
novo Plano Diretor da cidade, em 
tramitação na Câmara Municipal, 
foram considerados exemplares 
pelas instituições. 

No painel de debates sobre 
resiliência climática e gestão de 
risco das cidades, organizado pela 
ODCE, o prefeito Marcio Lacerda 

apresentou o conjunto de ações 
da Prefeitura, coordenado pela 
Defesa Civil, para redução de 
riscos de desastres naturais, pelo 
qual a capital mineira venceu o 
Prêmio Sasakawa, em 2013, prin-
cipal título global nessa área. “O 
esforço da Prefeitura envolve todos 
os órgãos da administração muni-
cipal, cada qual com sua vocação, 
desde a limpeza de bocas de lobo 
e fundos de vales de córregos até 
a contenção de encostas e obras 
mais complexas, como bacias de 
detenção”, destacou. 

O prefeito ressaltou também 
a importância do envolvimento da 
sociedade neste trabalho, como os 
Núcleos de Defesa Civil (Nudec) 
e os Núcleos de Alerta de Chuva 
(NAC), que capacitam moradores 

de áreas de risco para identifi-
car situações adversas e agir em 
emergências. “Um dos resultados 
positivos desse trabalho é que há 12 
anos não há registro de mortes pro-
vocadas por deslizamento de terra 
na cidade”, completou. A atividade 
foi acompanhada pelo diretor de 
Governança Pública e Desenvol-
vimento Territorial da ODCE, Rolf 
Alter, e pelo representante da agên-
cia alemã de Cooperação Técnica 
Internacional, Martin Dirr. 

Em uma segunda mesa de 
discussões, organizada pelo WRI, 
foram reunidos projetos que bus-
cam o equilíbrio entre o crescimen-
to das cidades e a responsabilidade 
com o clima do planeta. Nesse 
contexto, Belo Horizonte foi con-
vidada para relatar sua experiência 
na atualização do seu Plano Diretor 
que, de forma geral, pretende re-
duzir os problemas causados pela 
urbanização rápida e desordenada 
pela qual a cidade passou. “Nossa 
proposta requalifica o espaço ur-
bano de Belo Horizonte, criando 
novas centralidades. O novo Pla-

no Diretor tem instrumentos que 
tornam a cidade mais atrativa para 
os moradores, criando opções de 
lazer e trabalho próximos de suas 
moradias, diminuindo o trânsito 
nas vias urbanas e melhorando a 
qualidade de vida da população”, 
explicou o prefeito. A atividade 
contou com as presenças do pre-
sidente do WRI, Andrew Steer, 
e do diretor-global do WRI Ross 
Centro para Cidades Sustentáveis, 
Ani Dasgupta.

Belo Horizonte também foi 
representada no Pavilhão da China, 
no Simpósio de Estratégias e Me-
todologias para Acelerar o Desen-
volvimento dos Países Emergentes. 
Marcio acompanhou as discussões 
ao lado de representantes de agên-
cias governamentais, institutos de 
pesquisas internacionais e líderes 
como o presidente da Comissão 
Nacional de Desenvolvimento e 
Reforma, Xie Zhenhua, o atual 
presidente do Instituto Rocky 
Mountain e também ex-presidente 
da Costa Rica, José Maria Figueres, 
e o professor do Instituto de Eco-
nomia, Energia e Meio Ambiente 
da Universidade de Tsinghua, na 
China, Jiankun He. 

Outras 
atividades 

Na programação de hoje 
da COP21, o prefeito Marcio Lacer-
da se reúne com outros líderes na-
cionais na Embaixada do Brasil em 
Paris para discutir iniciativas dos 
governos brasileiros no combate e 
na adaptação às mudanças climá-
ticas. Ele também participa com re-
presentantes do Programa Ambien-
tal da ONU (UNEP, na sigla em in-
glês) do painel de discussões sobre 
o desenvolvimento e implementa-
ção de ações para redução da emis-
são de carbono na atmosfera, que 
será realizado na Innovations Gal-
lery. Além disso, o prefeito acom-
panha a Premiação de Liderança 
Climática de Cidades, promovida 
pelo Grupo C40, na casa de eventos 
e exposições La Gaîte Lyrique. Os 
compromissos do prefeito na cidade 
seguem até sábado, dia 5. 

Trabalhos para a redução de riscos de desastres naturais valeu à 
capital mineira o Prêmio Sasakawa, principal título global do setor

Atualização do Plano Diretor de BH foi apresentada em mesa de discussões em Paris

Prefeito Marcio Lacerda foi convidado por entidades internacionais para apresentar trabalhos 
da PBH nas áreas de gerenciamento de riscos e desastres e de planejamento urbano
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“ Abigail e a Girafa” é opção 
cultural para as crianças nas férias

Elvis Presley é o 
homenageado do dia no 

projeto Música na Varanda 
O músico Guilly Castro apresenta hoje, das 18h às 19h, 

o show “Viva Elvis” no projeto Música na Varanda Cine Brasil 
(Rua Carijós, 258, Centro). Inaugurado em agosto de 2014, o 
Música na Varanda Cine Brasil é um projeto do Cine Theatro 
Brasil Vallourec que surgiu com a proposta de interagir com 
a vizinhança da casa, proporcionando música de qualidade 

gratuitamente, além de 
abrir espaço para o surgi-
mento de novos talentos. 
O projeto é realizado 
todas as quintas, na va-
randa da Rua Carijós. A 
cada semana uma atra-
ção musical diferente 
alegra o final de tarde da 
Praça Sete.

Henrique Portugal participa hoje de edição 
inédita do projeto Creative Mornings 

Bate-papo com o tecladista do Skank terá como tema “time” 

Primeira Campainha apresenta 
os espetáculos “Isso é para dor” 

e “Elisabeth está atrasada…” 
A Primeira Campainha volta aos palcos do CCBB (Praça 

da Liberdade, 450, Funcionários) para apresentar seus espetá-
culos “Isso é para dor” e “Elisabeth está atrasada…”. O primeiro 
cumpre temporada entre hoje e domingo, dia 6, e o segundo 
fica em cartaz entre os dias 10 e 13, ambos no Teatro 1, com 
ingressos a R$ 10 (inteira). Bate-papos com o público sobre o 
processo criativo também integram a programação hoje e no 
dia 10, após as sessões. As peças serão encenadas de quinta a 
sábado, às 20h, e nos domingos, às 19h.

Inspirado no “Diário de Anne Frank”, “Isso é para dor” 
(2014) foi contemplada com o Prêmio Fundação Clóvis Salgado 
de Estímulo às Artes Cênicas de 2013. É ambientado em um 
local indefinido, mas secreto, e mostra mulheres entre a tensão 
da catástrofe e o tédio da desesperança. Já “Elisabeth está atra-
sada” foi um dos grandes destaques de público e crítica do 4º 
Verão Arte Contemporânea, de 2010. O ponto de partida do 
processo foram personagens femininos do universo lorquiano, 
associados aos arquétipos jungianos e aos conceitos freudianos 
relacionados à mitologia grega. Cada personagem possui como 
referência celebridades e personalidades públicas como Eva 
Perón, Marilyn Monroe e vilãs da Disney. 

“Isso é para Dor” entra em cartaz hoje e 
“Elisabeth...” é o destaque da próxima semana

A próxima edição da versão 
mineira do projeto global Creative-
Mornings será realizada hoje, como 
resultado de uma oficina com o 
grupo Mesha. Os alunos do curso 
assinam a produção do inédito 
CreativeMornings At Night, que 
será realizado às 20h, no Instituto 
Izabela Hendrix (Rua da Bahia, 
2.020, Lourdes). Para estrear essa 
nova versão, o convidado é o tecla-
dista do Skank, Henrique Portugal, 
que baterá um papo com o público 

sobre “Time”. A entrada é gratuita 
e, para saber mais sobre o evento, 
confira a página do Creative Mor-
nings BH no Facebook.

Realizado há dois anos na 
capital mineira, o CreativeMor-
nings BH aposta e acredita na 
economia criativa da cidade e, 
para valorizar o segmento, foi 
convidado um representante de 
sucesso da música mineira. Desde 
o início da formação do Skank, 
Henrique e seus companheiros 

apostaram na banda e encara-
ram o projeto como algo muito 
sério. “No Brasil, principalmente, 
onde a arte não é vista com tanto 
respeito como outras profissões 
tradicionais, é necessário investir 
ainda mais tempo que o normal”, 
comentou. O CreativeMornings 
tem o intuito de promover um 
encontro entre profissionais re-
presentantes da economia cria-
tiva e pessoas que trabalhem ou 
gostem de inovação.

História da amizade entre uma garota e uma girafa é o tema da peça que fica em cartaz até o dia 21 em BH

O teatro do CCBB-BH 
(Praça da Liberdade, 450, Fun-
cionários) abre espaço a partir 
de hoje para um universo fantás-
tico habitado por uma encanta-
dora girafa e uma garotinha mui-
to curiosa. Até o dia 21 fica em 
cartaz a peça “Abigail e a Gira-
fa”. A produção brasiliense po-
de ser conferida de quinta a se-
gunda-feira, em vários horários 

(nas quintas, sextas e segundas, 
às 16h30; sábados e domingos 
às 10h30 e às 16h30). Os ingres-
sos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 
(meia-entrada) e estarão à venda 
na bilheteria do CCBB. 

A peça marca a estreia da 
atriz e diretora Míriam Virna co-
mo autora de texto original. O es-
petáculo conta a história de Abi-
gail, uma menina curiosa e cheia 

de imaginação. Em um passeio 
escolar pelo zoológico, ela co-
nhece uma girafa e uma bela 
amizade se inicia. Elementos co-
mo cinema de animação, teatro 
de bonecos, melodias africanas 
e um comovente diálogo sobre 
a importância da amizade são al-
guns dos elementos que levam a 
plateia a embarcar nessa viagem 
encantadora.
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Projeto Natal no Museu reúne show e abertura 
de três novas exposições no Abílio Barreto

Todas as exposições do Museu Histórico Abílio Barreto têm visitação gratuita

A Prefeitura de Belo Hori-
zonte, por meio da Fundação Mu-
nicipal de Cultura (FMC), promove 
hoje, às 19h, no Museu Histórico 
Abílio Barreto (Avenida Prudente 

de Morais, 202, bairro Cidade 
Jardim), a 7ª edição do “Natal no 
Museu”, com a apresentação do 
compositor e violonista mineiro 
Carlos Walter. O músico lança 

seu primeiro disco solo, com nove 
canções que representam os nove 
meses da gestação de seu primeiro 
filho. O show tem entrada gratuita. 
Ainda hoje o museu lança três 
novas exposições. 

Reconhecido por seu virtu-
osismo musical, Carlos Walter irá 
apresentar as canções do CD “Ca-
lendário do Afeto”, uma suíte para 
violão solo com nove movimentos 
alusivos aos meses de gestação. 
O trabalho narra musicalmente 
as fases da gestação até o nasci-
mento do filho do músico, Pedro. 
Cada tema conta uma história. Os 
movimentos têm ritmos genuínos 
(valsa, fantasia, baião, bossa nova 
e choro) e híbridos (como os neo-
logismos salsamba, marcha-tango 
e semifrevo). 

Novas exposições
A quinta-feira também será 

marcada pela inauguração de três 
novas exposições de curta duração 
no museu. A mostra “Encontros e 

esquinas: histórias do bairro Santa 
Tereza” retrata a trajetória de Santa 
Tereza, bairro famoso pelos bares, 
praças e festivos blocos carnava-
lescos e que detém uma história 
que data de fins do século 19. 
Referência na cidade como espaço 
tradicional e palco de numerosas 
manifestações culturais, seu conjun-
to urbano foi alvo de proteção por 
parte do poder público em 2015. 

A “Peça em Destaque do 
MHAB” também passa a ser outra a 
partir de hoje. Estará em exposição 
uma leiteira, doada ao museu pela 
família de Raul Tassini em 1992. 
Datada do início do século 20, foi 

fabricada em louça branca e ornada 
com a xilogravura de uma gueixa, ca-
racterística do japonismo, tendência 
marcante nas primeiras décadas do 
século 20 no Brasil. Trata-se de obje-
to delicado, possivelmente utilizado 
nos cafés da tarde, hábito usual entre 
as famílias mineiras.

Outra mostra que muda é 
a “Pinacoteca MHAB”, que traz 
a tela “Lorenzato”, de autoria do 
artista belo-horizontino Amadeo 
Lorenzato, considerado um dos 
últimos artistas modernos. Nesta 
obra, que retrata uma cena urbana, 
podemos perceber a singularidade 
do artista que ficou conhecido 
por preparar suas próprias tintas e 
finalizar seus trabalhos com o uso 
de pentes. Todas as exposições do 
MHAB têm visitação gratuita, nas 
terças, sextas, sábados e domingos, 
das 10h às 17h, e nas quartas e 
quintas, das 10h às 21h.

Carlos Walter lança seu primeiro 
disco solo, com nove canções 

que representam os nove meses da 
gestação de seu filho

Uma leiteira do início do século 20 é 
a nova peça em destaque do museu

Fórum da Pessoa Idosa da 
Regional Centro-Sul alerta 
para a atenção no trânsito

“Violência no Trânsito contra 
a Pessoa Idosa” foi o tema do Fórum 
do Idoso promovido pela Gerência 
de Programas Sociais da Regional 
Centro-Sul e realizado no Clube 
da Amizade, no Centro. A rele-
vância do tema é justificada pelo 
levantamento da BHTrans: no ano 
passado, 1.200 idosos se machuca-
ram em acidentes de trânsito, dos 
quais dois terços eram pedestres. 
Na oportunidade, os participantes 
acompanharam uma palestra sobre 
as ações educativas de prevenção 
desenvolvidas pelo órgão de geren-
ciamento do trânsito da capital e ti-
veram a oportunidade de reclamar, 
fazer sugestões e elogiar.

Para a gerente de Programas 
Sociais, Miriam Mendes, a opção 
por abordar a temática se deve ao 
fato de a população idosa estar 
crescendo a cada dia, assim como as 
estatísticas de violência no trânsito. 
“É sempre válido reforçar com os 
idosos a necessidade de uma maior 
precaução ao atravessar a rua, fazer 
o uso correto da faixa de pedestre e 
ressaltar a importância do uso do cin-
to de segurança, além de disseminar 
informações, como a vaga exclusiva 
em estacionamentos e a gratuidade 
no transporte coletivo”, disse.

O palestrante Ronaro Ferrei-
ra, analista de Relações Comunitá-
rias da BHTrans, fez uma compara-
ção da situação atual do idoso com 
sua condição há 50 anos e também 
falou sobre a transformação da 
capital. Ele reforça que, por causa 
do aumento do número de idosos 
circulando pela cidade, é preciso 
se prevenir de acidentes, pois eles 
estão mais fragilizados fisicamente 
e o prazo de recuperação é maior 
em relação aos mais jovens. “Se 
quebra um braço ou uma perna 
vai demorar mais tempo para se 
recuperar”, comentou.  

Ronaro deixou algumas di-
cas para evitar acidentes, como 
o pedido para que os idosos não 
tenham pressa para atravessar a 
rua ou entrar no ônibus. “Quanto 
maior a correria igualmente grande 
será a chance de acidente. Para o 
idoso é importante ver e ser visto. 
Ou seja, na hora de atravessar a 
rua e quando estiver no passeio, 
ficar em um local visível e, ao 
descer na rua, dar um sinal de que 
fará a travessia. É preciso também 
atenção no momento de pegar o 
ônibus”, alertou.

Mais consciência
Moradora do Centro, Maria 

Célia, de 64 anos, considerou 
valiosa a palestra. “Saímos daqui 
mais conscientes”, disse. O casal 
de namorados Osvaldo Nunes 
da Silva, de 80 anos, e Geralda 
Trindade Victor, de 84, que mo-
ram, respectivamente, nos bairros 
Coqueiros, na região Noroeste, e 
Eldorado, em Contagem, acom-

panharam atentamente as expli-
cações do palestrante. “A partir de 
agora vou ter mais atenção, pois o 
trânsito está muito violento”, disse 
Osvaldo. “Sempre atravessei na 
faixa, porém, mais informações só 
acrescentam”, completou Geralda.

Atuante na área de Mobili-
zação Social da BHTrans, Idimar 
Moreira, que faz trabalho junto às 
comunidades, participou do evento 
e recolheu reclamações, sugestões 
e demandas dos participantes. Ele 
também falou do cartão BHBus Mas-
ter, que dá acesso gratuito aos idosos 
com mais de 65 anos ao transporte 
coletivo, e informou sobre a creden-
cial especial para usar gratuitamente 
os estacionamentos. Engenheiro 
do órgão na Regional Centro-Sul, 
Ricardo Maia falou das alterações 
feitas no trânsito da área central, por 
meio da Operação Trânsito Melhor - 
Mobicentro, que tem o objetivo de 
facilitar a vida dos pedestres. Para 
saber mais detalhes, acesse o site da 
BHTrans (www.bhtrans.pbh.gov.br).

Profissionais da BHTrans participaram do encontro e deram informações 
sobre cuidados que devem ser tomados no trânsito
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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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SLU reutiliza água doada pelo 
TJMG na limpeza da cidade

Programa Saber em Primeiro Lugar 
oferece cursos gratuitos em espaços da PBH

Lançado em 2014, o pro-
grama Saber em Primeiro Lugar 
está oferecendo nove cursos 
gratuitos nas áreas de Informáti-
ca, Administração e Eletricidade 
em espaços da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Mais de 100 voluntá-
rios já estão prontos para ministrar 
novos treinamentos e outros 350 
já realizaram um pré-cadastro no 
site da PBH. Mais de 100 pessoas 
já foram capacitadas pelo pro-
grama e, para participar, basta se 
inscrever no site www.pbh.gov.br/
saberemprimeirolugar. 

Um dos cursos oferecidos 
é o de Eletricista Instalador Pre-
dial de Baixa Tensão, realizado 
no BH Cidadania Mantiqueira, 
ministrado pelo engenheiro eletri-
cista Helion Jorge de Assis desde 
o início de outubro, com carga 
horária de 34 horas e total de 16 
alunos. Segundo Helion, partici-
par do programa é uma forma de 
beneficiar a população, pois todo 
conhecimento adquirido deve ser 
disseminado. 

Outro curso é o de Noções 
de Informática Básica para Idosos, 
que é realizado no Centro Cultural 
Padre Eustáquio. Com carga ho-
rária de 32 horas, o treinamento 
ministrado pela auxiliar de Biblio-
teca Escolar, Gisele Moura de Assis 

Fonseca, será concluído em 20 de 
dezembro. Antônio Eustáquio de 
Araújo, 57 anos, é autônomo e não 
conseguia nem ligar um computa-
dor. Mesmo com pouco tempo de 
treinamento, já sabe como acessar 
a internet e criar uma conta de 
e-mail. “O próximo passo será a 
criação das minhas redes sociais”, 
comemorou.

Coordenador do programa 
Saber em Primeiro Lugar, Henri-
que Carvalho Branquinho disse 
que Belo Horizonte será a capital 
da solidariedade em 2030 e ser 
voluntário é ser solidário. “Este 
programa produz o crescimento da 
sociedade como um todo e apri-
mora a mão de obra do mercado 
de trabalho da cidade”, finalizou. 

Os cursos que estão em 
andamento são os seguintes: In-
formática básica para idosos (BH 
Cidadania União); Venda e aten-
dimento ao cliente (BH Cidadania 
Vila Biquinhas); Inclusão social e 
Direitos Humanos (Centro Cultu-
ral Pampulha); Informática básica 

(Centro Cultural Salgado Filho); 
Cursos administrativos (BH Cidada-
nia Lagoa); Informática básica (BH 

Cidadania Confisco); Algoritmo e 
programação básica (Telecentro 
Havaí) e Cursos e palestras sobre 

hardware software e tecnologia 
da informação (BH Cidadania 
Apolônia).

Ciclo de palestras capacita gerentes sobre 
ações de saúde e segurança do trabalho

Ciclo de palestras foi realizado em todas as regiões da cidade durante este ano

A Secretaria Municipal Ad-
junta de Recursos Humanos, por 
meio da Escola Virtual de Governo 
(EVG) e da Gerência de Saúde e 

Segurança do Trabalho (GSST), 
promoveu a capacitação Ações de 
Saúde e Segurança do Trabalho. 
No primeiro semestre, o ciclo de 

palestras foi realizado para atender 
servidores das regiões Noroeste, 
Leste, Nordeste e Oeste. No se-
gundo semestre, a capacitação foi 
voltada para os trabalhadores das 
regiões Pampulha, Venda Nova, 
Barreiro, Norte e Centro-Sul, além 
da Secretaria Municipal de Plane-
jamento, Orçamento e Informação 
(SMPL). Foram abordados temas 
como avaliação da capacidade 
laborativa, readaptação funcional, 
inspeção de segurança, Programa 
de Prevenção de Riscos Ambien-
tais (PPRA), acidente de trabalho 
e bem-estar no trabalho, entre 
outros. A capacitação teve como 
objetivo o compartilhamento de 
conceitos e condutas importantes 
no exercício da gestão gerencial.

Cursos nas áreas de Informática, Administração e Eletricidade são oferecidos em várias regiões da cidade

A Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU) utilizou 
em novembro cerca de 20 mil 
litros de água, oferecidos pelo 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), na lavação de 
diversos equipamentos públi-
cos da capital. A gerente de 
Limpeza Urbana da Regional 
Centro-Sul, Andréa Pereira 
Fróes, explica que a água em-
pregada hoje na limpeza de 
Belo Horizonte tem origem 
em poços artesianos da Prefei-
tura ou é fruto de doação de 
instituições. “O gesto do TJMG 
de preocupação com a susten-
tabilidade está em consonância 
com as práticas municipais de 
economia e preservação dos 
recursos naturais, o que nos ale-
gra muito”, destacou a gerente.

Segundo o prefeito em 
exercício e secretário muni-

cipal de Meio Ambiente, Délio 
Malheiros, são nos momentos de 
crise que as boas ideias surgem. 
“Como poder público, temos que 
mostrar o caminho a ser seguido. 
Essas ações em conjunto, feitas 
de forma compartilhada, contri-
buem significativamente para a 
economia da água, recurso cada 
vez mais escasso em nosso plane-
ta”, disse.

Com a água retirada do 
reservatório em manutenção do 
TJMG, foram limpos locais como o 
viaduto de Santa Tereza, a passa-
rela Coelho de Souza, próximo ao 
Colégio Loyola, no bairro Cidade 
Jardim, a passarela da Rua Ouro 
Preto, no bairro Santo Agostinho, a 
passarela da Rua Sapucaí, no bairro 
Floresta, a Rua do Acre, em frente à 
rodoviária, o encontro da Avenida 
Olegário Maciel com a Rua dos 
Caetés e a passarela da Rua Rio 

de Janeiro, na esquina com a 
Avenida do Contorno.

Andréa Fróes lembra 
que, no Carnaval, a SLU lavou 
ruas e avenidas com a água 
que seria descartada da pisci-
na do Centro de Treinamento 
Esportivo (CTE), da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), que se encontrava 
em teste de impermeabiliza-
ção. “Deixamos de desper-
diçar cerca de 3 milhões de 
litros desse líquido precioso, 
o suficiente para encher 300 
caminhões-pipa com capaci-
dade para 10 mil litros cada”, 
comemora. Na ocasião, 200 
mil metros quadrados foram 
lavados para a passagem dos 
blocos e outros quase 860 mil 
metros quadrados de áreas 
próximas a palcos de even-
tos. “Precisamos despertar na 
sociedade, a cada dia mais, a 
consciência para atitudes que 
garantam um futuro melhor 
para o ser humano e a natu-
reza”, comentou.
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Sala de Acolhimento foi adequada para qualificar o atendimento a diversos 
públicos, incluindo pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física

Museu Histórico Abílio Barreto inaugura sala 
de atendimento a pessoas com deficiência

A Prefeitura de Belo Hori-
zonte, por meio da Fundação Mu-
nicipal de Cultura (FMC), inaugura 
hoje, às 10h, no Museu Histórico 
Abílio Barreto (Avenida Prudente 
de Morais, 202, bairro Cidade 
Jardim), uma sala especial de 
atendimento a pessoas com defici-
ência. A iniciativa faz parte de uma 
parceria com a Caixa Econômica 
Federal por meio do projeto “Edu-

cativo para Todos”, premiado no 
Programa de Apoio ao Patrimônio 
Cultural Brasileiro, em 2015. O 
projeto recebe patrocínio federal 
para uma série de ações que têm 
como finalidade principal aten-
der diversos públicos, incluindo 
pessoas com deficiências visuais 
e auditivas, bem como oferecer 
um atendimento multissensorial a 
todos os públicos. 

A Sala de Acolhimento do 
Educativo MHAB é um espaço mo-
dificado, que conta com adequa-
ções para qualificar o atendimento a 
diversos públicos, incluindo pessoas 
com deficiência visual, auditiva, 
intelectual e física. O espaço rece-
beu equipamentos de informática 
e novo mobiliário. Utilitários foram 
produzidos para cumprir o obje-
tivo de subsidiar ações educativas 
acessíveis e construir um espaço 
de acolhimento, no qual o público 
possa permanecer e realizar várias 
atividades, promovendo encontros 
e momentos de socialização. 

Antes da inauguração oficial 
da nova sala, ontem foi realizada 
uma série de palestras cujos temas 
foram voltados à inclusão de pessoas 
com deficiência em espaços cultu-
rais. Outra atração do projeto “Edu-
cativo para Todos” é a exposição de 
curta duração “Ações e concepções 
do Educativo Para Todos”, que apre-
senta as principais atividades e ações 
educativas do museu, implantadas 
por meio do projeto contemplado 
pelo Programa Caixa de Apoio ao 
Patrimônio Cultural Brasileiro. A 
mostra pode ser visitada entre os dias 
8 e 19 deste mês.

Moradores do território Barreiro 3 
participam de reunião de balanço do PPR

A Prefeitura de Belo Ho-
rizonte apresentou na terça, dia 
1º, na Escola Municipal Antônio 
Salles Barbosa, no bairro Tirol, 
um balanço das ações feitas no 
território Barreiro 3 (B3). Participa-
ram da reunião do Planejamento 
Participativo Regionalizado (PPR) 
os moradores dos bairros Itaipu, 
Jatobá, Lindéia, Marieta Segunda 
Seção, Marieta Terceira Seção, 
Marilândia, Tirol, Túnel de Ibirité 
e Vila Piratininga. A reunião do 
PPR é um retorno à população 
sobre o andamento das demandas 
apresentadas por eles nos grupos 
de discussões realizados em 2011.

O conjunto de bairros é um 
dos 40 territórios nos quais a cida-
de foi subdividida com o intuito de 
facilitar a análise das especificida-
des locais e possibilitar o planeja-
mento de cada região. O Barreiro 
é dividido em cinco territórios de 
planejamento e a reunião de terça 
foi a segunda da região. A próxima 
reunião do Barreiro será no dia 18 

de fevereiro, no território B1. 
As propostas apresentadas 

pelo grupo de trabalho territorial, 
composto por lideranças comuni-
tárias, representantes da sociedade 
civil e pela população em geral, 
tornaram-se ações de governo. 
“As propostas nos indicaram que já 
estávamos no caminho certo. Das 
2.522 propostas construídas pelos 
representantes das comunidades 
de toda a cidade, 1.574 foram in-
corporadas ao Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG)”, dis-
se o secretário municipal de Obras 
e Infraestrutura, Josué Valadão, ao 
apresentar o balanço parcial da 
implementação das propostas. 

De um total de 40 propostas 
levantadas pelos moradores do 
território nas reuniões de 2011, 
oito foram concluídas, 12 estão 
sendo executadas e as 20 restantes 
passam por estudos de viabilidade. 
Presidente da Associação de Mora-
dores do bairro Tirol, Marlene Lana 
aprovou os encaminhamentos que 

têm sido dados às propostas. “O 
bairro está bem atendido. Uma 
das obras de destaque é a cons-
trução da Unidade Municipal de 
Educação Infantil (Umei) Itaipu”, 
comentou.

Uma das demandas da po-
pulação local foi a ampliação do 
número de creches. A quantidade 
de instituições conveniadas quase 
dobrou - antes o Barreiro 3 contava 
com seis e agora tem dez creches 
conveniadas, sendo que duas delas 
conquistaram obras de melhorias 
por meio do Orçamento Partici-
pativo (as creches Maria Floripes e 
Pingo de Gente). O território tam-
bém está recebendo várias Umeis, 
como as unidades Tirol e Lindéia, 
que já tiveram as obras concluídas. 

O secretário regional ad-
junto, Cláudio Vilela, destacou as 
obras de grande porte em anda-
mento na região, como a bacia de 
detenção de cheias dos córregos 
Olaria e Jatobá, que está em sua 
segunda etapa e já contribui de 

forma decisiva para evitar inun-
dações. A construção da bacia de 
detenção de cheias do Córrego 
Camarões também está em anda-
mento. Ambas incluem diversas 
obras de infraestrutura e melhorias 
das condições habitacionais. 

Planejamento 
Participativo

O PPR, lançado pela PBH 
em 2011, visa incorporar o con-

ceito de planejamento em médio e 
longo prazo entre os moradores da 
capital mineira. Para a realização 
da iniciativa, a Prefeitura tomou 
como referência os 40 Territórios 
de Gestão Compartilhada (TGCs) 
nos quais a cidade é dividida, 
levantando e analisando, durante 
as dezenas de reuniões realizadas 
em 2011 e em 2012, cerca de 
2.500 propostas apresentadas 
pelos cidadãos de cada localidade. 
A próxima reunião do PPR será rea-
lizada hoje no território Centro-Sul 
4, às 19h, no Centro Paroquial da 
Igreja São Bento (Rua Inspetor José 
Aparecido, 131, bairro São Bento).

De acordo com a metodolo-
gia de monitoramento e acompa-
nhamento das propostas, que está 
sendo apresentada durante as reu-
niões em cada um dos territórios, 
os moradores poderão consultar o 
status das sugestões apresentadas 
por meio de diversos canais, que 
envolvem atendimentos presen-
ciais, telefônicos e consultas ao 
Portal da Gestão Compartilhada 
(gestaocompartilhada.pbh.gov.
br). No caso da região Barreiro, o 
plantão de atendimento do PPR 
será feito na secretaria regional 
(Rua Flávio Marques Lisboa, 345), 
pessoalmente ou pelo telefone 
3277-5960. As informações sobre 
as ações do programa em cada 
território, bem como as agendas de 
reuniões do PPR também podem 
ser acompanhadas pelo Portal da 
Gestão Compartilhada.

Obras de grande porte e a construção de novas Umeis no 
território foram destacadas em reunião no bairro Tirol

Projeto Dois na Quinta 
apresenta encontro de 
Kristoff Silva e Thiakov

Kristoff Silva e Thiakov sobem hoje ao palco do Dois na 
Quinta, às 19h30, na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes (Ave-
nida Afonso Pena, 1.537, Centro). Os cantores e compositores 
apresentam show inédito, com repertório autoral e participação 
especial de Rodrigo Campos, diretor teatral, roteirista e performer. 
A apresentação é a penúltima do projeto neste ano. O Dois na 
Quinta promoveu ao longo de 2105 encontros inéditos de com-
positores e intérpretes. No dia 17 de dezembro, Flávio Renegado 
e Thiago Delegado serão os personagens, também às 19h30, na 
Sala Juvenal Dias. Os ingressos custam R$ 5 e são vendidos na 
bilheteria do teatro.

Balanço das propostas levantadas pelos moradores 
em 2011 foi apresentado durante encontro
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