Editorial
Olá, o Guia BH Inovadora, em sua segunda edição, tem
o prazer em conduzir você por um passeio cultural e
histórico por Belo Horizonte. Onde está a Inovação? Está
inscrita na história da primeira cidade moderna planejada
do país.
Aqui, você vai poder conhecer os prédios centenários,
que mudaram a cara de uma Minas Gerais colonial.
Verá como a mudança de centro administrativo para
circuito cultural transforma a função de um lugar, mas
mantém o espírito de liberdade que a construiu.
Ainda vai conhecer um pouco do caráter inovador que
promoveu a Pampulha a ícone mundial da arquitetura
modernista.
Além de toda essa inovação de um passado recente,
vamos mostrar para vocês como Belo Horizonte
ainda é uma cidade com vocação para a inovação e o
empreendedorismo, acolhendo e incentivando iniciativas
que colocam os belo-horizontinos bem mais perto do
futuro.
Aproveite a leitura e surpreenda-se com uma Belo
Horizonte que está aí, mas pouca gente consegue
enxergar.
Vem ver!
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A Primeira Cidade Moderna
Planejada do País

A Primeira Cidade Moderna Planejada do País

Belo Horizonte não foi a primeira cidade planejada do
Brasil. Antes dela, veio Salvador, em 1549, Teresina, em
1852 e Aracaju em 1855. Mas, ela foi, sim, a primeira
cidade moderna a ser planejada no Brasil. Com um
traçado fortemente inspirado em Paris, a nova capital de
Minas era arrojada e já contava com um planejamento
de expansão para além da área circundada pela Avenida
do Contorno, seu limite original.
Portanto, BH já nasce sob o signo da Inovação. Planejada
para ser sede do Governo de Minas, o novo município
foi construído no espírito da modernidade. O desafio do
engenheiro e urbanista Aarão Reis, era criar a cidade do
futuro, e deixar, definitivamente no passado, juntamente
com o império, os vestígios do Brasil Colônia, já que, oito
anos antes, em 1889, a república havia sido proclamada
por aqui.
Os edifícios e as praças com traçados pouco comuns para
a época foram pensados não só para serem símbolos
do poder republicano, mas, também funcionais. Com o
desenvolvimento da cidade boa parte deles já não existem
mais. Mas, separamos aqui alguns que ainda podem ser
visitados e são testemunha de uma época que inovação
era feita quase à luz de velas.
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1- Estação Central
O prédio da Estação Central foi inaugurado juntamente
com a cidade, na verdade, até um pouco antes, já que
estava intimamente ligada à construção de Belo
Horizonte, fundada em 1897.
Atualmente sua função é abrigar o Museu de Artes e
Ofícios, um empreendimento cultural que conta a história
do trabalho no Brasil ao longo dos Séculos. O largo logo
em frente ao prédio, ganhou o nome de Praça da Estação
e é palco de manifestações populares e de festas como
o carnaval e as quadrilhas juninas.

2 - Parque Municipal
O Parque foi a primeira área de lazer de Belo Horizonte.
Inaugurado em 1897 ele foi projetado pelo arquiteto
paisagista Paul Villon. Inspirado nos parques ingleses,
possui mais de 50 espécies de árvores e 400 de flora da
Mata Atlântica podendo ser considerado um importante
refúgio para a fauna dentro da metrópole.
Outra curiosidade é que a reserva foi construída na
Chácara do Sapo, onde residia o engenheiro Aarão Reis,
responsável pelo projeto urbano da capital mineira.
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3 - Serraria Souza Pinto
Erguido em 1912, o prédio da serraria já trazia um
inovação sendo uma das primeiras construções da
capital a utilizar estruturas de ferro. Essa estrutura
metálica foi importada da Bélgica e está intacta com
seus 4.000m2.
Além da inovação a história da serraria é de puro
empreendedorismo. Antônio Garcia de Paiva veio do
interior e montou a “Serraria Garcia de Paiva”. Com o
sucesso da empresa, Paiva construiu muitos prédios e
casas na nascente Belo Horizonte, entre eles o Grande
Hotel, na rua da Bahia.
Mais tarde, o construtor ofereceria sociedade na Serraria
à Augusto Souza Pinto, um português, que chegou à Belo
Horizonte sem nenhum recurso, mas que mostrava-se
apto ao trabalho duro. Após a morte de Garcia de Paiva,
Augusto, então seu genro, a rebatizou e a serraria ganhou
o nome pela qual a conhecemos.
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4 - Igreja São José
A Paróquia São José foi criada em 27 de janeiro de 1900,
por Dom Silvério Gomes Pimenta. A pedra fundamental
da igreja foi lançada em 1902, começando a ser utilizada
como matriz em 1904.
Sabe-se que em 1905 a fachada e as torres ainda
estavam em obra. Em 1910, foi construída a escadaria
principal e, entre 1911 e 1912, realizou-se a pintura do
seu interior.
O terreno para a construção da igreja foi doado pela
Prefeitura de Belo Horizonte à Diocese de Mariana, na
quadra central da cidade, onde originalmente se havia
planejado a instalação de um teatro.

5 - Prédio Verde
Este prédio também faz parte do Circuito Liberdade
e, em breve será a casa do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA). Além dele,
que originalmente abrigou a Secretaria Agricultura,
Comércio e Obras Públicas, o prédio da Secretaria de
Segurança, o da Educação e o da Fazenda fazem parte
do projeto original do centro administrativo do Governo
de Minas.
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A edificação fica localizada na esquina da rua Gonçalves
Dias com a Praça da Liberdade. O projeto inicial, de
autoria do arquiteto José de Magalhães, desenvolveuse sobre a orientação do ecletismo. O prédio também
abrigou a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte até
1910.

6 - Palácio da Justiça
Apesar de não fazer parte das construções que
fundaram BH esse prédio é um dos que ajuda a contar
a história da fundação da cidade. Em 1909, deu-se o
início da construção do edifício do Palácio da Justiça
Rodrigues Campos.
O projeto do arquiteto Raphael Rebecchi, não foi a
primeira escolha, mas foi o que pode ser executado à
época. Ele insere-se, estilisticamente, no ecletismo,
corrente que mesclava elementos e ornamentos
classicistas e neobarrocos de origem francesa e
italiana. Hoje o prédio guarda documentos, objetos e
imagens que formam o Museu da Memória do judiciário
mineiro.
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7 - Conservatório de Música
Assim como o Palácio da Justiça o edifício do
Conservatório de Música da UFMG foi inaugurado
alguns anos depois da capital mineira, em 1926 mais
precisamente. O lançamento da pedra fundamental
do edifício projetado para abrigar a Escola de Música
ocorreu em 1905.
Em 1962, o Conservatório passou a integrar a
Universidade Federal de Minas Gerais. O prédio é
composto por dois pavimentos. Em de agosto de 2000,
o Conservatório UFMG foi reinaugurado como um novo
complexo cultural, com sala de recitais, galerias de
exposições, auditórios, salas de aula e espaço para
eventos.
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Liberdade é uma palavra de sentidos múltiplos. É
um conceito abstrato, que move paixões. Entre os
empreendedores, é ponto de partida e de virada. Não há
um só empreendimento que não nasça do legítimo desejo
de ter autonomias, sejam elas financeiras, administrativas
ou pessoais. Para nós mineiros é, entre tantas coisas,
marca da nossa combativa herança de inconfidente,
“Liberdade ainda que tardia”, está na bandeira.
Talvez, por isso, a sede das decisões do Estado na nova
capital ganhou o nome de Praça da Liberdade. De lá,
do ponto mais alto da Belo Horizonte do século XIX,
irradiavam para as bordas da Avenida do Contorno todas
as principais vias da cidade. Com isso, dava-se o recado:
“Todos os caminhos levam à Liberdade”.
Mas como Liberdade é palavra de metamorfoses, assim
como a cidade é viva, o espaço que nasceu para ser centro
das decisões políticas, agora abriga outra nobre faceta
da liberdade, a cultura. Desde 2010 a Praça da Liberdade
vem acolhendo museus, centros culturais e científicos,
transformando-se num polo de expressões culturais e
manifestações artísticas.
É como em qualquer processo de inovação, é preciso
perceber os movimentos do mundo e oferecer à sociedade
soluções que caibam nas realidades que estão por vir.
Afinal, esse é o sentido primeiro da liberdade, não ter
amarras.
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1 - MM Gerdau - Museu da Minas e do Metal
O “Prédio Rosa” como é mais conhecido, abrigou
originalmente a Secretaria Estadual de Educação.
Inaugurado junto com a Cidade, a Edificação tem marcas
arquitetônicas dos estilos neoclássicos e ecléticos
da virada do século XIX, e decoração afrancesada
destacando a art nouveau.
Desde 2010 o prédio abriga o Museu das Minas e do
Metal. É um espaço dedicado à cultura e ciência.
Através de 44 exposições em 20 espaços, é contada a
história da humanidade e sua transformação por meio
dos minerais. Muito além da exposição dos materiais, o
museu realiza eventos e ações nos mais diferente eixos
culturais com o intuito de promover uma integração
efetiva com a cidade e os cidadãos.

2 - Memorial Minas Gerais Vale
O prédio que abriga o Memorial foi inaugurado em
1897, para receber a Secretaria de Estado da Fazenda.
Seu conjunto é tombado pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
(IEPHA/MG).
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O Memorial Minas Gerais Vale é um museu de experiência.
Faz uso de tecnologias, ambientes sensoriais e
atividades educativas para abordar a cultura, a arte
e a história apresentando a Minas Gerais dos séculos
XVIII ao XXI.
Nas salas, o visitante interage com os elementos
formadores da cultura mineira, em um ambiente próprio
à experiência e ao aprendizado pessoal. O espaço é um
centro de convivência onde a história, a tecnologia e a
cultura envolvem os visitantes estimulando reflexões
e ideias inovadoras.

3 - CCBB - Centro Cultural Banco do Brasil
A edificação em que hoje funciona o CCBB foi
inaugurada em 1930 para sediar a Secretaria de
Interior e Justiça. De estilo eclético, com influências
neoclássicas e art déco, ela tem seis andares e seu
projeto arquitetônico foi concebido por Luiz Signorelli,
fundador da Escola de Arquitetura de Minas Gerais.
Este foi o quarto espaço dedicado à cultura que
o Banco do Brasil abriu. O CCBB BH possui 1.200
m² de área para exposição; duas salas de mostras
permanentes; teatro com capacidade para 264
lugares; sala multiuso para atividades audiovisuais,
debates, conferências, oficinas, palestras, atividades
interativas e educacionais, além de ambientes
de convivência, lazer, alimentação e loja para
comercialização de produtos culturais.
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4 - Espaço Cultural Escola de Design - UEMG
A antiga sede do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) foi
inaugurada em 1965. Sua arquitetura conta outro
momento histórico de Belo Horizonte. Projetada
pelo Arquiteto Raphael Hardy Filho, suas formas
geométricas puras e limpas refletem a corrente
modernista que, após a consagração da Pampulha
teve certa predominância na Belo Horizonte dos anos
50, 60 e 70.
Aberta ao público em 2018, com de cerca de 500 m2
e um conceito de espaço multiuso o Espaço Cultural
Escola de Design - UEMG oferece à sociedade eventos
e atividades diversificadas de cursos e palestras às
exibições artísticas.
Idealizado num conceito democrático de troca de
informações e expressões o espaço é exemplo da
evolução da cidade tanto por sua arquitetura como
por seu uso, que estimula o encontro da diversidade
cultura de BH.
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5 - Palácio da Liberdade
Hoje o Palácio da Liberdade é por si só um museu.
A visita guiada apresenta obras de artes e estilos
arquitetônicos em painéis pintados nas paredes e
tetos, ornamentos e mobiliários, que são marcas
históricas da cultura mundial.
Além disso, o passeio pelos salões, sacadas e jardins
do prédio dão a medida da importância histórica que
este espaço teve nas decisões políticas de Minas
Gerais e do Pais.

6 - Espaço do Conhecimento UFMG
Instalado no local do antigo prédio da reitoria da
Universidade do Estado de Minas Gerais, O Espaço
do Conhecimento da UFMG inaugurou oficialmente o
Circuito Liberdade, sendo o primeiro a abrir as portas,
em 21 de março de 2010.
É um espaço que estimula a construção de um olhar
crítico sobre a produção de saberes, contribuindo
para o debate e a interlocução entre a universidade
e a população.

17

Praça da Liberdade e da Cultura e da Inovação
Um dos destaques do espaço é o Terraço Astronômico,
onde é possível observar o céu com equipamentos e
sob a orientação de especialistas.
Além do terraço os astros podem ser explorados no
Planetário, uma estrutura que conta com sistema
digital e projetor que simula numa sala o espaço,
numa experiência singular de cinema imersivo.
O Espaço do Conhecimento UFMG também abriga
uma exposição permanente, que, trata da origem da
vida, evolução e trajetória humana.
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Pampulha, um Avanço para o Modernismo

Empreender, às vezes, é olhar para o que todo mundo vê,
mas, enxergar o que ninguém espera. O Conjunto Moderno
da Pampulha, é um exemplo.
A ideia original da lagoa era apenas armazenar água
para abastecer a capital mineira. Mas, quando JK virou
governador e pôs seus olhos naquela enorme lagoa no
meio do nada, não teve dúvida: ousou. Assim, foi convidar
um arquiteto com pouco mais de seis anos de formado
para a grandiosa missão de transformar aquele depósito
de águas num complexo de lazer e esportes para os belohorizontinos.
Oscar Niemeyer fez muito mais que isso. Ele pesquisou
por tecnologias modernas, capazes de dar a conceitos
inovadores e ideias arrojadas formas e volume. Desse
esforço empreendedor nasceram quatro edificações
únicas, transformando a orla da lagoa num complexo
arquitetônico inédito no Brasil e no Mundo.
Aquele encontro de mentes inovadoras cada uma em sua
área e ao seu modo transformou uma simples e funcional
lagoa artificial numa Paisagem Cultural da Humanidade,
título concedido ao conjunto de obras pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), em 2016.
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1 - Museu de Arte da Pampulha
O prédio abrigou por quatro anos o Cassino da
Pampulha, mas com a proibição dos jogos foi fechado.
Depois de 10 anos passou a acolher as artes e até
hoje funciona como Museu de Artes da Pampulha.

2 - Igreja São Francisco de Assis
Foi a primeira edificação católica no Brasil, a
usar traços muito diferentes daqueles da tradição
católica colonial. Suas muitas curvas representam
as montanhas de Minas Gerais. Somente em 1959,
quando foi consagrada pelo bispo, a igreja passou a
realizar oficialmente os ritos religiosos.
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3 - Iate Tênis Clube
Batizado como Iate Golfe Clube, uma de suas funções
era difundir a prática de esportes náuticos em
Belo Horizonte, como o remo e a vela. Hoje o clube
ainda funciona, mas os esportes náuticos não são
praticados.

4 - Casa do Baile
Foi idealizada para ser um restaurante dançante,
para as classe mais populares da cidade. Esse tipo
de lazer era quase inexistente na Belo Horizonte dos
anos 1940. Desde 2002, está instalado lá o Centro
de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design
de Belo Horizonte.

22

Pampulha, um Avanço para o Modernismo

5 - Lagoa da Pampulha
A Lagoa da Pampulha tem uma orla de pouco mais
de 18 quilômetros. Ela é formada pelo deságue de
oito córregos. As atividades náuticas não são mais
praticadas na Pampulha. Contudo, esportes como
ciclismo, corrida e caminhada são muito fortes em
toda sua extensão.

6 - Mineirão
Apesar de não fazer parte do Conjunto Moderno da
Pampulha, o Estádio Governador Magalhães Pinto,
conhecido como Mineirão, é vizinho próximo. O
estádio que já tem 56 anos, há nove passou por uma
profunda reforma e hoje, juntamente com a esplanada
construída no seu entorno, ele é um complexo de
esporte e lazer à serviço da população de BH e de
turistas.
O Estádio também está ligado na inovação. Ele está
equipado com uma usina solar. O sistema fotovoltaico
instalado lá na cobertura tem capacidade anual de
gerar energia elétrica limpa e renovável que podem
abastecer 1400 casas.
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7 - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
O campus Pampulha da UFMG tem quase 400 mil m2
de área construída. A universidade conta com cursos
de graduação e pós-graduação em todas as áreas
do conhecimento, além de laboratórios, incubadoras
e uma série de mecanismos e ferramentas que
transformam a região da Pampulha em um complexo
técnico científico de excelência.
Nesse contexto de efervescência de ideias é que
iniciativas inovadoras acontecem.
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Pontos que Marcaram Evolução da Cidade

Belo Horizonte é uma cidade que não para de se
transformar. Elencamos algumas marcas, que contam
parte desses mais de 120 anos de desenvolvimento.
E o melhor, você pode conhecer todos:
1897 Museu Histórico Abilio Barreto
A casa onde o museu está instalado fazia parte da fazenda do Leitão e já estava de pé
antes da cidade ser construída.

Prédio da Cia de Tecidos 1907
Parte do complexo da Praça da Estação, o prédio, feito para ser fábrica de tecido, hoje é um
espaço de cultura e memória da cidade. A enorme chaminé da fábrica é traço original.

1917 Museu da Moda
Erguido para abrigar o Conselho Deliberativo da cidade, a Câmara dos Vereadores da
época, o prédio abriga hoje o Museu da Moda. (Não, nunca foi uma igreja.)

Viaduto Santa Tereza 1927

Construído para melhorar o fluxo crescente de veículos na cidade, o viaduto foi considerado
na época o maior viaduto de cimento armado da América Latina. Hoje o marco da cidade é
ponto de encontro da cultura e da diversidade urbana belo-horizontina.
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1937 Cine Santa Tereza
O Cine Santa Tereza sempre manteve sua vocação para o entretenimento. Depois de parar
de exibir filmes o local comportou várias casas de show, sendo lugar de memória afetiva de
praticamente todo belo-horizontino. Hoje pelas mãos da prefeitura ele retoma sua função original.

Edifício Acaiaca

1947

Construído no período da II Guerra Mundial, o prédio, com seus 120 metros, foi, por um período, o
maior arranha-céu do Brasil. Localizado no centro da cidade, o edifício em art déco e com carrancas
de índios na fachada vem se encontrando como espaço para entretenimento e cultura.

1957 Edifício Arcangelo Maletta
Arcangelo Maletta foi um imigrante italiano que empreendeu com sucesso no ramo hoteleiro no Brasil.
Apesar da justa homenagem deste prédio ícone da cidade, famoso por ser reduto da esquerda nos anos
de chumbo, e local de encontro de várias tribos, o Empreendedor Maletta, não conheceu esse prédio.
Ele foi o último dono do Grande Hotel, que foi demolido para dar lugar a esse edifício.

Mercado Central 1967

Bem da verdade o Mercado Central foi inaugurado em 1929. Mas foi entre 64 e 69 que o senso de
cooperação e a coragem transformaram o Mercado Municipal em Mercado Central. Para que não fosse
fechado os comerciantes compraram o local da prefeitura com a obrigação de transformar aquele feira
à céu aberto, num mercado mais estruturado.

1977

Padaria Savassi (Praça Diogo de Vasconcellos)

Dessa vez a data é de encerramento de atividades. Neste ano a padaria fecha, mas, já tinha
marcado de forma indelével o sobrenome da família na história da cidade. A região da Savassi
viveu seus dias de ouro entre os anos 70, 80 e 90, mas ainda hoje mantém a tradição comercial e
boêmia que lhe renderam fama.

Metrô 1987

O metrô de Belo Horizonte é, como nas demais metrópoles, uma marca de desenvolvimento e
crescimento urbano. Apesar de cercado de polêmicas e boatos, o sistema de trens metropolitanos
de BH se incorporou ao cotidiano da cidade como mais uma opção de mobilidade para a população.
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1977

Edifício Tancredo Neves (Rainha da Sucata)

Tem quem ame, tem quem odeie, mas de certo é que esse prédio na Praça da Liberdade, mais
conhecido como Rainha da Sucata, é símbolo de que a cidade é viva, se transforma. A arquitetura
arrojada inspira a ousadia e a inovação. Tanto que atualmente uma aceleradora de startups
funciona no local.

BH-TEC 2007

Em 2012 o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) abriu suas portas. A iniciativa coloca a
cidade definitivamente na rota mundial da inovação tecnológica, ratificando de vez a vocação para
negócios digitais e inovadores, que irrompeu por aqui.

?

2027 FUTURO...
Não sabemos o que vem por aí, mas certamente aos 130 anos Belo Horizonte vai continuar a
exercer sua aptidão para a construção de futuros.
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Uma Cidade Centenária, Não
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Um cidade que nasce sob o signo da modernidade nunca
deixa de se reinventar. Ao longo dos seus mais de 120
anos Belo Horizonte foi se descobrindo uma cidade que
era muito mais do que o centro político administrativo do
Estado. Ela foi ganhando personalidade e autonomia, e
hoje além da gestão pública estadual, tem importância
econômica e estratégica.
O desenvolvimento de centros de pesquisas, escolas e
espaços voltados para o aprimoramento das tecnologias
vem proporcionando à cidade oportunidades de
se destacar no cenário nacional da inovação e do
empreendedorismo.
Ao lado e, muitas vezes dentro, dos edifícios seculares,
que eternizam a importância dos fundadores da cidade,
vêm surgindo iniciativas e empreendimentos que vão
garantir que a BH do ano de 2121 seja tão moderna quanto
a de hoje.
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1 - Fundação Mineira de Software (Fumsoft)
Às vésperas do centenário de Belo Horizonte, nasceu
a Fundação Mineira de Software (Fumsoft). Criada a
partir da visão de empresários da área de TI, na qual o
desenvolvimento tecnológico depende diretamente
de um ambiente que estimule a criatividade e a
interação entre os diversos atores da economia, a
Fumsoft já contribuiu para o lançamento de diversas
startups de sucesso nacional.
Com suas ações ela reforça a vocação de cidade
moderna que BH carrega desde o início.

2 - Google
Onde há fumaça, há fogo. Então, se uma das Bigtech
está em BH, certamente ela sabe que aqui a tecnologia
é forte. Em 2005 a gigante incorporou a Akwan, uma
empresa com foco em pesquisa na internet, nascida
dentro da UFMG.
Além de adquirir a startup, ela instalou aqui um
dos seus centros de desenvolvimentos de produtos,
e convidou um dos fundadores da Akwan para ser
diretor de engenharia na América Latina.

3 - Biominas
A Biominas trabalha para trazer cada vez mais
tecnologia às ciências da vida. A empresas tem um
conjunto de iniciativas para dar suporte à ideias
disruptivas em qualquer estágio.
Uma delas é o Habitat, um hub de inovação que
abriga projetos que tenham pontos de contato com
as ciências biológicas.
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4 - Centro de Inovação e Tecnologia Senai Fiemg (CIT)
O Centro de Inovação e Tecnologia Senai Fiemg é um
conjunto de institutos de inovação e de tecnologia
focados na competitividade industrial, por meio do
desenvolvimento tecnológico.
Criado em 2011 a partir do Centro Tecnológico
de Minas Gerais (CETEC), uma fundação pública
estadual, o CIT já nasceu com uma experiência de
40 anos, herdando do CETEC as práticas e o gosto
pelos desafios propostos pela inovação tecnológica.

5 - San Pedro Valley
Uma dos maiores indicadores da força da inovação
em BH tem nome, mas não tem endereço, nem CNPJ.
O San Pedro Valley é o conjunto organizado de todo
o ecossistema de inovação em BH, são aceleradoras,
startups, coworking e demais iniciativas que se
alinham para trocas de experiências e trabalhar
ativamente para que a inovação que Belo Horizonte
continue a ser expoente nacional.

6 - Guaja
As experiências criativas de BH podem encontrar
caminhos para florescer no Guaja. Esse coworking se
define como uma plataforma criativa e efervescente
de empreendedorismo, conexão e aprendizado. Ainda
que a priori não seja um território da tecnologia,
inovação requer um ambiente arejado, multidiverso
e transversal. Esse é o espírito que envolve o lugar.
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7 - Órbi Conecta
Quem é de BH não tem dúvida, o copo é lagoinha.
Além de batizar localmente o copo americano, a
região famosa pela boemia e romanceada no livro
Hilda Furacão, agora entra de vez no ecossistema
de inovação da cidade.
A iniciativa Órbi Conecta é um empreendimento que
materializou o conceito de conexões em rede num
ambiente que induz e valoriza as ligações intraempreendedoras para gerar inovação. A Órbi tem no
seu conselho cinco empresas de grande porte todas
de Belo Horizonte, o que demonstra que a vocação
da cidade para a inovação é uma realidade.

34

BH, Cidade Criativa

BH, Cidade Criativa

Inovação é criar uma solução inesperada a partir da
observação das demandas da sociedade. Esse é um
conceito bem genérico e, além do mais, tentar definir
inovação é querer dominar sua quintessência e, assim,
pôr fim às suas possibilidades.
Mas para transformá-la em algo minimamente explicável
usamos desse recurso. Outra tentativa de definir
inovação é que ela é uma “criatividade aplicada”. É o que
os empreendedores fazem normalmente, pegam uma
ideia, e vão materializando-a. Um cidade criativa, seria
então uma cidade que oferece condições ótimas para que
pessoas possam gerar ideias com mais facilidade.
E, adivinha? Sim. BH é uma dessas cidades criativas. Desde
2019 a Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco) disse que entramos para o
seleto grupo das Cidades Criativas da Gastronomia.
Dentro dessa ideia de criatividade aplicada, quer dizer que
somos bons em pegar ideias e transformar em iniciativas
que dão ao ato de cozinhar e comer novos sentidos,
fortalecendo e incrementado toda a cadeia produtiva da
alimentação. Confira algumas delas!
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1 - Comida di Buteco
Sim, é assim mesmo, com “U”. Buteco. É desse
jeito que os belo-horizontinos se referem aos
estabelecimentos que, com sua cozinha raiz e cerveja
bem gelada, consagram a fama de capital nacional
dos bares.
O concurso, que surgiu por aqui em 2000, agita
a cidade colocando em disputa os tira-gostos. O
desafio dos mestre-cucas é criar pratos com alguns
ingredientes escolhidos pela organização. Além disso,
as categorias atendimento e cerveja mais gelada são
sempre concorridíssimas. Os 21 anos de celebração
da cozinha simples e saborosa já rendeu frutos e a
franquia se espalhou Brasil afora, mostrando que os
pratos de boteco têm personalidade forte.
Em 2021 o concurso deu mais uma prova que inovar é
fundamental para manter a tradição. Com a situação
pandêmica, o Comida di Buteco adotou um formato
híbrido, incluindo o delivery, que possibilitou aos
consumidores experimentarem os tira-gostos em
casa. É como diz a velha máxima: “ Se não podemos
ir até o buteco, então, que o buteco venha até onde
estamos!”
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2 - Festival da Fartura
Esta iniciativa belo-horizontina surgiu a partir da
experiência de produzir o Festival Gastronômico de
Tiradentes.
Depois disso, as feiras gastronômicas do Fartura
se instalaram nas ruas de BH, com o propósito de
difundir a rica culinária Brasileira.
Ele faz isso não apenas com festivais, que
proporcionam experiências sensoriais, mas também
por meio de diversas mídias usando recursos
tecnológicos para diminuir a distância entre as
experiências gastronômicas e as pessoas.
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3 - Expocachaça
Se BH é a capital de Minas, nada mais justo do que
termos um lugar de destaque para a cachaça. A
Expocachaça é um dos eventos mais tradicionais de
Belo Horizonte.
Ele reúne num mesmo lugar produtores de cachaça de
país inteiro. Dessa forma, o evento promove a cultura
do beber bem, e dá a oportunidade dos profissionais
da gastronomia conhecerem a riqueza sensorial que
a cachaça pode oferecer. Em muitas das edições o
evento aconteceu na Serraria Souza Pinto.

4 - Semana Internacional do Café
Vai um “cafezim”, aí? A Semana Internacional do Café
acontece anualmente em Belo Horizonte. O evento
reúne toda a cadeia produtiva do café.
Além de negócios entre empresários do ramo, os
profissionais da gastronomia e os coffee lovers,
tem a possibilidade de conhecer cafés de diferentes
nacionalidades e processos, bem como fazer uma
imersão no mundo sensorial da bebida mais famosa
do planeta.
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5 - Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC)
O Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC) já
entrou para o calendário oficial de Belo Horizonte. A
festa dedicada às cervejas, tem presença apenas das
cervejas artesanais, privilegiando, assim, a cultura
do beber bem, das produções cuidadosas e que se
importam com as experiências sensoriais.
Pensando em promover não apenas a bebida mas,
sim, uma imersão cultural nesse universo rico, além
das cervejas, dos mestre cervejeiros e vários atores
dessa cadeia, o evento programa espetáculos musicais
durante os dias de festa, sempre privilegiando a
diversidade cultural e o entretenimento de boa
qualidade.
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6 - Circuito Urbano de Arte (Cura)
O Circuito Urbano de Arte (Cura) está entre as
manifestações só possíveis em cidades vivas e
diversas como BH.
Ele é um dos maiores festivais de arte pública do
Brasil e, em 2017, presenteou Belo Horizonte com seu
primeiro circuito de pintura em empenas, criando o
primeiro mirante de arte urbana do mundo.
Da Rua Sapucaí, é possível contemplar todas as obras
realizadas no hipercentro, incluindo os murais mais
altos pintados por mulheres na América Latina e a
maior obra de arte pública realizada por uma artista
indígena.
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7 - Virada Cultural
A Virada é, principalmente, a ocupação do espaço
urbano pelo público e pelo artista, nas suas mais
diversas expressões.
Uma jornada de 24 horas ininterruptas de programação
artística e cultural nas diversas áreas: música, teatro,
dança, circo, literatura, artes plásticas, artes cênicas,
artes visuais, performance, moda e gastronomia.
O evento reúne e apresenta o que há de melhor no
cenário artístico da capital e Região Metropolitana.

8 - Rua Sapucaí
Para quem ainda não sabe, Belo Horizonte é a
capital nacional (para não dizer mundial) dos bares.
Essa enorme concentração de botecos acabou por
transformar alguma ruas de BH em verdadeiros
espaços de experiências sócio-gastro-etílicas.
A Rua Sapucaí, por exemplo, era um espaço degradado,
e esquecido da cidade, mesmo estando numa área
de tombamento histórico.
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E contra todas as regras de negócios tradicionais
um empreendedor resolveu colocar ali um bar.
Depois veio outro, e outro e outro. Hoje, consolidada
como um corredor gastronômico, quem passar por
lá poderá escolher de restaurantes com cardápios
sofisticados à espetinhos, acompanhados sempre
de bebidas saborosas e prosa boa.
Como a Sapucaí, existem outros desses corredores
em BH. Alguns deles são a Rua Contagem, no bairro
Santa Inês; a Rua Alberto Cintra, no Cidade Nova; a
Avenida Aggeo Pio Sobrinho, no Buritis e a Avenida
Fleming, no Ouro Preto.

9 - Feira Hippie
Entre os eventos de BH, sem dúvida a Feira hippie é o
mais famoso. Lá os artesãos têm a oportunidade de
comercializar seus produtos. Já os visitantes além de
poder conversar com quem produz os artigos, podem
curtir a praça de alimentação com os tradicionais
churrasquinhos e acarajés.
Já considerada a maior feira de artesanato a céu
aberto da América Latina, a feira aconteceu pela
primeira vez em 1969, na Praça da Liberdade. Sua
transferência para a Avenida Afonso Pena aconteceu
em 1991, onde, até hoje, aos domingos pela manhã
ela acontece.
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Durante o Start Papo entrevistamos cinco fundadores de
empresas belo-horizontinas, que compartilharam suas
histórias de vida e seus lugares prediletos na cidade.
Clique nos nomes abaixo e assista!

45

www.rocktronic.com.br/startpapo

