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Clique no link

Belo Horizonte Surpreendente - Guia da Cidade
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/belotur/2021/guia_pratico_jan_2021.pdf

Guia produzido pela prefeitura da cidade, indicando todos os museus, parques e demais área de possível interesse
público. Indicamos especialmente uma visita ao Parque da Serra do Curral. Não é preciso fazer agendamento e com
uma caminhada leve é possível desfrutar de uma espetacular vista da cidade e seu entorno.  

Belo Horizonte – verbete 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte

Surpreenda-se com informações e curiosidades sobre a cidade de Belo Horizonte com as quais nunca teve contato.
Saiba mais sobre a cidade. 

Vídeos – clique nos links

Belo Horizonte em 1929
https://www.youtube.com/watch?v=fUwsS9qXjr0

Trecho inicial do longa-metragem mudo "Sangue Mineiro", do cineasta Humberto Mauro, com locações na capital
mineira e arredores. Trilha sonora acrescentada pelo autor da postagem.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/belotur/2021/guia_pratico_jan_2021.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://www.youtube.com/watch?v=fUwsS9qXjr0


A História de Belo Horizonte - 100 Anos de BH
https://www.youtube.com/watch?v=qXRlN2Mvfs4&t=2262s

Planejada para ser a capital de Minas Gerais, a cidade surgiu num período marcado por muitas transformações.
1897 - 12/12 é inaugurada a nova Capital de Minas Gerais. 29/12 - É empossado o primeiro Prefeito de Belo
Horizonte Dr. Adalberto Ferraz da Luz que foi um dos engenheiros construtores de BH.

Belo Horizonte, sua história, sua gente
https://www.youtube.com/watch?v=EEGWDoAXbwY

Belo Horizonte, sua história, sua gente. Fotos antigas extraordinárias de vários pontos de BH - fotos restauradas.

O progresso urbanístico de Belo Horizonte
https://www.youtube.com/watch?v=O4qUOZMHlzI

Sobre a perda da área verde no Centro (Av. Afonso Pena) foi realmente muito triste. A Avenida  Afonso Pena, desde
a Rodoviária até lá na Serra, era uma beleza de árvores e um encanto a Avenida! A prefeitura dizia que avaliava o
estado geral das árvores, observando se existia lesões, verificando a inclinação do tronco e se a raiz estava estufada.

Bonus para curtir no recesso: indicação de Podcasts literários

Rabiscos
https://open.spotify.com/show/2kGw280Oq6kM8fDnNLgpDF

O Rabiscos é um podcast literário apresentado pelos escritores Jéssica Balbino e Tadeu Rodrigues com episódios
semanais todas as terças-feiras. É um lugar de discussão sobre livros, poesias, resenhas e bate-papos.

30MIN – Literatura
https://open.spotify.com/show/6ICqNBFodd0NB2zLf0IQPn?si=ksrwJzCVTa2sEKqQRB12Kg&nd=1

Com novos programas geralmente às segundas-feiras, o 30:MIN é um podcast bem humorado que tem o objetivo
de mostrar que a literatura é algo vivo, calorosa e acessível para todo mundo com temas como crushes nos livros,
bêbados produtivos e violência literária.

Caixa de Histórias
https://open.spotify.com/show/03S6JaeiTVfPrRenaiw0YN

Como a própria produtora B9 gosta de dizer, o podcast Caixa de Histórias é um experiência sonora com a literatura.
Nele um trecho de uma obra sempre é narrado e comentado apresentando novas obras para os leitores e uma nova
forma de consumir o conteúdo escrito. Novos episódios sempre vão ao ar nas quartas-feiras.

Clube do Livro
https://open.spotify.com/show/61zcuOA9iJgCIJiGPC9kzo

Toda quinta-feira é dia do podcast Clube do Livro. Nele, Antônio Fagundes divide a paixão pela literatura e pelos
livros, citando diversos autores nacionais como Jorge Amado e Maryanne Wolf. O ator, atualmente, vive Alberto
Prado Monteiro, dono de uma editora, na novela Bom Sucesso.
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