Tutorial
para
Cadastro de Blocos de Rua

1º Passo:
Acessar o formulário de
cadastro: Selecione a
opção
“Carnaval 2023”

04/10 a 04/11/2022

2º Passo:
Antes de iniciar o cadastro, o organizador terá
que ler e concordar com os termos e
orientações que estarão disponíveis para
download.
Para se cadastrar, clique no botão
“CADASTRAR”. Será exibida a tela para iniciar
o
seu
cadastro.

04/10 a 04/11/2022

Se você já se cadastrou em anos anteriores,
clique no botão “JÁ SOU CADASTRADO” e
digite CPF/CNPJ e e-mail informados no
cadastro. Será exibida a tela para acesso aos
seus dados e aos eventos já cadastrados.
É importante ler previamente o GUIA e
acompanhar este tutorial para fazer o seu
cadastro!

ASSINALAR E CONCORDAR

Novo Cadastro

Se já possui cadastro

3º Passo: Responsável do Bloco
Ao selecionar o botão “CADASTRAR”,
escolha se fará o seu cadastro como CNPJ
ou como CPF:
• Se CPNJ, deverá preencher: CNPJ, Razão
Social + Nome do Responsável, CPF,
E-mail, Telefone e Endereço.
• Se CPF, deve preencher: CPF, Nome do
Responsável, E-mail, Telefone e Endereço.
Após o Sistema validar o CPF/CNPJ,
prossiga com o preenchimento dos demais
campos.
Caso for participar do edital de auxílio
financeiro da Belotur, o nome do bloco e
do responsável informados no cadastro,
deverão ser os mesmos utilizados na
inscrição do edital.

4º Passo: Responsável do Bloco
Na seção “Pesquisar Endereço”:
• Selecionando a opção “CEP”, digite o
CEP desejado e, automaticamente, já
serão
preenchidos
os
campos
“Logradouro*” e “Bairro*” de Belo
Horizonte. Digite o “Nº*” e, se for o caso,
“Letra”/”Complemento”.
• Selecionando a opção “Logradouro”,
digite os campos “Av./Rua*” e “Nº*”. Logo
após, clique fora desses campos e,
automaticamente, já serão preenchidos
os campos “CEP*” e “Bairro*” de Belo
Horizonte.
• Selecionando a opção “Fora de Belo
Horizonte”, o Sistema vai liberar todos
os campos para o preenchimento livre do
endereço do responsável pelo bloco.

5º Passo: Responsável do Bloco
●

Ao final, selecione a opção
“Declaro estar de Acordo com o
teor deste Termo e das normas
a que faz referência” e aguarde
até que seja exibido
uma
verificação.

●

Clique no botão “AVANÇAR”
para finalizar o cadastro dos
seus dados.

●

Será emitida a mensagem
abaixo. Clique em “Ok”.

6º Passo: Cadastro do Bloco
Ao clicar no botão “OK” da
tela anterior, o Sistema exibe a tela
“Dados do Bloco”.
Nesta etapa, prossiga com o
preenchimento dos demais campos.
Para termos mais assertividade nas
análises sobre nosso Carnaval, em
“Perfil do Público” e “Estilo de Música
do Bloco”, marque até duas opções.
É importante lembrar que os blocos
cadastrados serão divulgados nos
canais de comunicação oficiais da
Belotur/PBH.

7º Passo: Cadastro do Desfile
A tela “Trajeto do Desfile” é exibida. Faça o
preenchimento das informações solicitadas.
Lembretes importantes:
● É permitido cadastrar, no máximo, 2
(dois) desfiles para cada bloco e em
datas distintas.
●

O tempo total para desfile de cada bloco
de rua deve ser de no máximo 6 horas,
considerando o tempo entre o horário de
concentração e o horário de dispersão.

●

Sugira os locais para instalação dos
banheiros químicos a fim de auxiliar no
processo de operação. Os locais
passarão por uma análise dos órgãos
envolvidos

●

Muita atenção e responsabilidade ao
inserir o número de estimativa de
público em seu cadastro. Faça as
contas em m² por quarteirão
considerando 5 pessoas/m²

OBSERVAÇÕES SOBRE OS HORÁRIOS:
●

Concentração: horário em que os
integrantes do bloco começam a se reunir
para
a
preparação
do
desfile,
posicionamento da bateria ou trio, testes
finais no equipamento de som, etc.

●

Início do desfile: horário em que o bloco
começa a tocar e/ou se deslocar pelo trajeto
definido.

O tempo máximo entre a concentração e o
início do desfile não poderá exceder 1 hora.
●

Encerramento do desfile: horário em que o
bloco encerra a bateria e desliga os
equipamentos de som.

8º Passo: Cadastro do Desfile
Em “Equipamentos Utilizados”,
caso seja selecionada uma ou mais
das opções “Carro de Som”, “Mini
Trio” ou “Trio Elétrico”, será
obrigatório informar as dimensões
desse(s) veículo(s).
Importante: Todos os blocos que
cadastrarem carro de som, mini
trio e trio elétrico passarão por
uma segunda etapa de análise,
para avaliação de compatibilidade
do equipamento com as vias do
trajeto.

8º Passo: Cadastro do Desfile

Atenção! Planeje-se! Os trajetos só
podem ser aprovados se tivermos a
dimensão correta do equipamento.
Na interrogação possuímos uma
figura que orienta como medir a
altura do Trio.

9º Passo: Trajeto do Desfile
Digite um endereço
(logradouro/número/bairro) para ser o
ponto de partida do desfile.
Após digitar esses dados, clique no
botão “Iniciar Trajeto”. O Sistema irá
trazer o local do endereço digitado para
o centro da tela (mapa).
Caso prefira, localize no mapa o local
desejado, clicando em PESQUISAR NO
MAPA.
Clique no botão “Iniciar Trajeto” para
marcar no mapa as ruas/avenidas em
que o desfile passará.
OBS.:
1-Marque os pontos somente nas
ruas/avenidas.
2-Para marcar o final do trajeto (ponto
de dispersão), você terá que dar um
duplo clique com o mouse no local
desejado.

10º Passo: Áreas Restritas
Existem áreas onde não é possível
realizar desfiles, por diversos motivos,
tais como:
Área de alagamento, Desfile de
Blocos Caricatos e Escolas de
Samba, Feira Hippie, Palcos Oficiais,
Rota de Ambulância, Praças, Túneis,
Passarelas, Viadutos, Hospitais,
Foliônibus e Desvio de Trânsito.
Sempre que o Sistema identificar que
o trajeto informado estiver passando
por uma dessas áreas, será emitida
uma mensagem informativa, conforme
imagem ao lado.
Nesse caso, altere o trajeto,
passando por outros locais.

11º Passo: Desfiles Cadastrados
Ao preencher os dados do desfile e
informar um trajeto válido, após a
confirmação, a tela “Trajeto do
Desfile” passará a exibir as
informações conforme imagem ao
lado. Você terá as opções de
Visualizar, Editar , Excluir e Baixar os
dados dos desfiles.
Vale lembrar que essas ações
serão permitidas até a data de
encerramento do período de
cadastro: dia 24/10/20202.
Assim que o responsável finalizar o
cadastro de um desfile, ele
receberá um e-mail de confirmação
do cadastro.

Dicas para cadastro do Trajeto:
O mapa exibido permitirá ao
responsável traçar o roteiro do desfile.
Para isto, clique no botão “INICIAR
TRAJETO”, posicionando o cursor do
mouse no local desejado e, usando
um clique, marque o início do trajeto.
A cada rua, será necessário clicar
para ir marcando o trajeto. Ao final,
clique 2 vezes com o mouse para
marcar o “local da dispersão”.
Obs.: As vias com destaque cinza
são áreas restritas (hospitais,
transporte
público,
áreas
de
alagamento, e etc.) que não devem
ser incluídas no trajeto do seu
desfile. Mensagens serão exibidas
ao tentar salvar o cadastro, caso
você selecione essas áreas.

13º Passo: Verificar se o Cadastro
foi realizado
Clique em INÍCIO e observe se está
com o status de “Cadastrado”.
A tela “Blocos de Carnaval” exibe os
blocos já cadastrados (lembrando
que,
cada
responsável,
pode
cadastrar, no máximo, 2 blocos).
Caso tenha apenas um bloco
cadastrado, o responsável poderá
incluir outro bloco, clicando no botão
“NOVO BLOCO”.
Nessa mesma tela, o responsável
poderá Editar e Excluir os blocos já
cadastrados.
Para retornar ao Sistema, acesse
o endereço: eventos.pbh.gov.br
Será exibida a tela “Carnaval 2023”.
Clique no botão: “JÁ SOU
CADASTRADO”:

14º Passo: Acesso
Informe o CPF/CNPJ e o mesmo
e-mail do responsável, cadastrado
anteriormente. Clique no botão
“BUSCAR”.

BLOQUEIOS OPERACIONAIS

BLOQUEIOS OPERACIONAIS 2023

BLOQUEIOS OPERACIONAIS
Bloqueio: Horários
Descrição no pop-up: Bloqueio Noturno
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, durante o dia inteiro
Trechos:
- [limite município] - até as 02h para toda a cidade (bloqueio noturno BH)
- [bairro savassi] - até as 20h para a Savassi (bloqueio noturno Savassi)
- [bairro santa tereza] - até as 18h para o Santa Tereza (bloqueio noturno Santa Tereza)
Bloqueio: Áreas de alagamento
Descrição no pop-up: Bloqueio área de Alagamento
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, bloqueado durante o dia inteiro.

BLOQUEIOS OPERACIONAIS
BLOQUEIOS OPERACIONAIS
Bloqueio: Desfile de Carnaval
*Descrição no pop-up: Desfile dos Blocos Caricatos
Dias e horários para bloqueio: dia 20/02/23 (segunda-feira de carnaval), durante o dia inteiro
Trecho: [Afonso Pena] Av. Afonso Pena, entre Rua Pernambuco e Rua Espírito Santo (sem incluir a Espírito Santo)
*Descrição no pop-up: Desfile das Escolas de Samba
Dias e horários para bloqueio: dia 21/02/23 (terça-feira de carnaval), durante o dia inteiro
Trecho: [Afonso Pena] Av. Afonso Pena, entre Rua Pernambuco e Rua Espírito Santo (sem incluir a Espírito Santo)
Bloqueio: Feiras
*Descrição no pop-up: Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena
Dias e horários para bloqueio: aos domingos (05, 12 ,19 e 26 de fevereiro), durante o dia inteiro
Trecho: [Afonso Pena] Av. Afonso Pena, entre Rua Pernambuco e Rua Espírito Santo (sem incluir a Espírito Santo)
*Descrição no pop-up: Feira Tom Jobim
Dias e horários para bloqueio: aos sábados (04, 11, 18 e 25 de fevereiro), entre 06h e 14h
Trecho: [Carandaí] Av Carandaí, entre Rua Ceará e Av Brasil
Bloqueio: Praça da Estação
*Descrição no pop-up: Palco Oficial Praça da Estação
Dias e horários para bloqueio: de sexta a terça-feira (17 a 21/02), a partir das 16h
Trecho: [Andradas] Av dos Andradas, entre Av do Contorno e Rua dos Caetés

BLOQUEIOS OPERACIONAIS 2023

BLOQUEIOS OPERACIONAIS
Bloqueio: Rota de ambulância
Descrição no pop-up: Rota Protocolar de Ambulância
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, bloqueado durante o dia inteiro.
Bloqueio: Praças
Descrição no pop-up: Nessa área não é permitido carro de som, mini trio ou trio elétrico
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, bloqueado durante o dia inteiro
Trecho: [Praça da Liberdade] Vias do entorno da Praça da Liberdade
Bloqueio: Túnel
Descrição no pop-up: Não é permitido desfile dentro do túnel
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, bloqueado durante o dia inteiro.
Trechos: todos os túneis de BH
Bloqueio: Viaduto
Descrição no pop-up: Não é permitido desfile em viadutos
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, bloqueado durante o dia inteiro.
Trechos: todos os viadutos
Bloqueio: Passarela
Descrição no pop-up: Não é permitido desfile em passarelas
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, bloqueado durante o dia inteiro.
Trechos: todas as passarelas

BLOQUEIOS OPERACIONAIS 2023

BLOQUEIOS OPERACIONAIS
Bloqueio: Hospitais
Descrição no pop-up: Rota Protocolar de Hospitais
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, bloqueado durante o dia inteiro
Trechos:
- Hospital Júlia Kubitscheck (Bairro Flávio Marques Lisboa): R. Dr. Cristiano Rezende, entre a Rua Abertada e a Rua José Luiz Dias Duarte / Rua Abertada, entre a R. Dr. Cristiano Rezende e Av. Menelick De Carvalho
- Hospital Alberto Cavalcanti (Bairro Padre Eustáquio): R. Camilo de Brito, entre Rua Ibituruna e Rua Curupaiti
- Centro Oftalmológico de Minas Gerais (Bairro De Lourdes): Rua Santa Catarina, entre Rua Gonçalves Dias e Rua Bernardo Guimarães
- Centro Psíquico da Adolescência e Infância (Bairro Santa Efigênia): Rua Padre Marinho, entre Rua Grão Pará e Av do Contorno
- Hospital da Baleia (Bairro Saudade): Praça Benjamim Guimarães (inteira), entre Estrada da Baleia e Rua Benjamim Guimaraes
- Hospital da Criança (Bairro Gutierrez): Rua Viamão, entre Av Amazonas e Rua Conselheiro Saraiva
- Hospital das Clínicas da UFMG (Bairro Santa Efigênia): Av. Professor Alfredo Balena, entre Alameda Ezequiel Dias e Rua Bernardo Monteiro
- Hospital Eduardo De Menezes (Bairro Bonsucesso): Rua Dr. Cristiano Rezende, entre Rua A e Rua D
Rua Doze, entre Rua Dr. Cristiano Rezende e Rua F
- Hospital Evangélico (Bairro Serra): Rua Dr. Alípio Goulart, entre Rua São Sebastião e Rua Capivari
- Hospital Felício Rocho (Bairro Barro Preto): Av. Do Contorno, entre Rua Bernardo Guimarães e Rua Dos Guajajaras
- Hospital Galba Veloso (Bairro Gameleira): Rua Conde Pereira Carneiro, entre Av. Amazonas e Av. Eugênio Ricaldoni
- Hospital Infantil João Paulo II (Bairro Santa Efigênia): Alameda Ezequiel Dias, entre Av. Dos Andradas e Av. Carandaí
- Hospital Infantil Padre Anchieta (Bairro São Francisco): Rua Major Delfino De Paula, entre Rua Cascais e Rua Porto
- Hospital João XXIII (Bairro Santa Efigênia): Av. Professor Alfredo Balena, entre Alameda Ezequiel Dias e Rua Bernardo Monteiro
- Hospital Luxemburgo (Bairro Luxemburgo): Rua Gentios, entre Rua Antônio Falci e Rua Joaquim Cândido Filho
- Hospital Madre Teresa (Bairro Gutierrez): Av. Raja Gabaglia, entre Rua Professor Baroni e Rua Cachoeira de Minas / Rua Porto Carneiro, entre Rua Professor Baroni e Rua Cachoeira de Minas
- Maternidade Odete Valadares (Bairro Barro Preto): Av. Do Contorno, entre Rua Aimorés e Av. Amazonas
- Núcleo De Cirurgias Ambulatoriais (Bairro Sagrada Família): Rua Joaquim Felício, entre Av. Silviano Brandão e Rua Bicas
- Hospital Odilon Behrens (Bairro São Cristóvão): Rua Formiga, entre Rua Caxambu (Praça Agostinho Martini) e Rua Manoel Macedo
- Hospital Paulo De Tarso (Bairro São Francisco): Rua Estoril, entre Rua Beira Alta e Rua Sr Dos Passos

BLOQUEIOS OPERACIONAIS 2023

BLOQUEIOS OPERACIONAIS
Bloqueio: Hospitais
Descrição no pop-up: Rota Protocolar de Hospitais
Dias e horários para bloqueio: de 04/02 a 26/02, bloqueado durante o dia inteiro
Trechos:
- Hospital Raul Soares (Bairro Santa Efigênia): Av. Do Contorno, entre Rua Churchil e Rua Ponta Porã
- Hospital Risoleta Tolentino Neves (Bairro Vila Clóris): Rua Das Gabirobas, entre Rua Aldemiro Fernandes Torres e Rua Das Avelãs
- Hospital Santa Casa (Bairro Santa Efigênia): Av. Francisco Sales, entre Av. Alfredo Balena e Av. Brasil
- Hospital Sofia Feldman (Bairro Tupi B): Rua Antônio Bandeira, entre Rua Oswaldo Goeldi e Rua Pintor Narciso
- Hospital São Francisco De Assis (Bairro Concórdia): Rua Itamaracá, entre Rua Jacuí e Rua Urandi
- Hospital Universitário São José (Bairro Barro Preto): Rua Dos Aimorés, entre Rua Ouro Preto e Rua Araguari
- Hospital Metropolitano Dr. Célio De Castro (Bairro Milionários): Rua Dona Luiza, entre Rua Naná e Rua José Oliveira Fernandes
- Hospital Belo Horizonte( Bairro Cachoeirinha): Av. Pres. Antônio Carlos, entre a Rua Dr. Antônio Mourão. Guimarães e Rua Manoel Macedo

Obrigada
Dúvidas, enviar e-mail para carnaval.belotur@pbh.gov.br

