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O desmatamento é um dos assuntos mais preocupan-
tes para as autoridades e a população de Belo Horizonte, 
no que se refere ao meio ambiente. Todos os dias centenas 
de árvores vão ao chão e poucas são plantadas. A principal 
causa é a ambição do homem e, na maioria das vezes, é 
feito de maneira ilegal. O problema se agrava com a falta 
de consciência ambiental das pessoas em geral. Somente 
as obras para receber a Copa do Mundo, em Belo Horizon-
te, eliminaram mais de 22 mil árvores desde 2010, com 
plantio que não chegou a 15 mil mudas. Em apenas duas 
dessas obras 1.149 árvores vieram abaixo, sendo 650 no 
Mineirão e quase 500 na Avenida Cristiano Machado, um 
dos corredores que receberam o BRT MOVE. 

O estado de Minas Gerais liderou, nos últimos quatro 
anos consecutivos, um triste ranking: é o estado brasileiro 
onde há maior supressão da Mata Atlântica. Dados divul-

gados pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que 
foram desmatados no país 23.548 hectares de vegetação 
nativa entre 2011 e 2012, aumento de 29% em relação ao 
período anterior. Segundo os dados divulgados, em 27 
anos foram perdidos mais de 18 mil km², o que equivale a 
12 cidades do tamanho de São Paulo.

A Região da Pampulha sofre por causa do avanço 
imobiliário e da urbanização, como as obras viárias, por 
exemplo. A capital, conhecida como Cidade Jardim, perde-
rá o apelido carinhoso se não houver responsabilidade. A 
cidade está cada vez menos verde. Entre 1986 e 2010, BH 
perdeu cerca de um terço da sua cobertura vegetal. Segun-
do a Prefeitura, ações estão sendo tomadas para frear esse 
déficit ecológico, como a criação de parques dentro dos 
novos loteamentos e a preservação de grandes áreas verdes 

particulares. Mas existe um contrassenso, já que a Prefei-
tura vem sendo acusada por militantes da causa de incen-
tivar construções de condomínios residenciais e bacias de 
contenção em áreas de inúmeras nascentes, ricos resquí-
cios de Mata Atlântica e nichos de fauna diversificada, 
como acontece na Mata do Planalto e Parque do Brejinho, 
no Jaraguá.

Mesmo nem sempre atuando corretamente, as autori-
dades já sabem da importância de preservar as áreas 
verdes. Mas é fundamental que as pessoas tenham cons-
ciência de que esse descuido com o meio ambiente terá 
consequências sérias e irreversíveis para toda a popula-
ção. Muitos crimes ambientais cometidos são graves e 
irreparáveis.

Leia mais nas páginas 8, 9, 10 e 11

Consequências do
desmatamento

PRÓXIMA EDIÇÃO ESTUDANTES � Em nossa próxima edição mostraremos como os  podem diminuir a tensão e a 
ansiedade nos meses que antecedem os concursos públicos, vestibulares ou Enem, e de que maneira as 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO direitos e garantias de quem compra ou aluga  podem ajudar. Falaremos ainda sobre os 
um imóvel novo QUEIMADAS DE LIXO e se depara com problemas estruturais, além de problemas relacionados a  e 
folhas secas em residências e calçadas, e também sobre os incômodos com incessantes (som alto, latido BARULHOS 
de cachorro, alarme, etc.) que atrapalham as pessoas no dia a dia. Em novembro o tema principal será sobre a 
expectativa do para as vendas de final de ano. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!COMÉRCIO 
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O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação informativa mensal da Em Foco Mídia, voltada aos moradores, 
comerciantes e demais interessados dos bairros Jaraguá, Dona Clara, Liberdade, Aeroporto, Universitário, Indaiá, 
Santa Rosa e parte do São Luís e São José. Independente e imparcial, não temos comprometimento ou vínculo com 
nenhuma associação, empresa ou empresário, político ou entidade. Nosso objetivo é informar, esclarecer, debater, 
criticar e melhorar a qualidade de vida da região, por meio de matérias informativas, dicas, informações úteis e 
notícias voltadas para os envolvidos com os bairros locais. O Jornal é distribuído gratuitamente (10 mil exemplares) 
nas residências, comércios, clubes, empresas, centros comerciais e demais locais de grande circulação. 

EXPEDIENTEEXPEDIENTE

A superficialidade e a fu-
tilidade aliadas ao profundo 
egoísmo permeiam em nosso 
meio. As pessoas gritam por 
mudança, mas não mudam. 
Querem honestidade, mas são 
desleais e tentam sempre levar 
vantagens ou passar por cima 
do outro, seja na vida pessoal 
ou nas relações de trabalho. 
Reclamam dos nossos gover-
nantes, mas votam por interes-
se ou simplesmente não se 

interessam em conhecer melhor as propostas e o histórico 
dos candidatos. Desrespeitam o espaço do outro, estacionan-
do o veículo onde não devem e, se preciso for, ocupam as 
vagas destinadas aos deficientes. Jogam lixo na rua pensando 
que depois haverá alguém para recolher. Depositam seu lixo 
fora do dia de coleta simplesmente por não querer guardar 
lixo dentro de casa. Soltam fogos de artifícios no final da noite 
sem se importar com pessoas que precisam acordar cedo, 
animais que se assustam com o barulho, bebês que já estão 
dormindo ou idosos adoentados, simplesmente para come-
morarem a vitória do seu time ou a derrota do rival, anonima-
mente. Queimam lixo na calçada sem se importar com o 
vizinho ou quem passa pelas ruas, entre outros inúmeros 
exemplos. Mas por que as pessoas são tão egoístas, despreo-
cupadas e descompromissadas? 

Especialistas e psicólogos ainda não conseguem explicar 
se pensar demais em si mesmo é uma característica natural 
dos seres humanos ou um hábito que surgiu com tempo, de 
acordo com as experiências vividas. Por outro lado, acredito 
que o ser humano é, de fato, egoísta em vários aspectos de 
sua vida. Na aprendizagem do amor, por exemplo, um ponto 
importante para várias compreensões é se dar conta de que 
realmente somos egoístas. Todos os seres humanos, em graus 
distintos, pensam em si mesmo. É um comportamento natural. 

Mas tudo deve ter limites e bom senso. 
O sentimento de posse e o apego pode até ser importan-

te para a sobrevivência, mas ao longo da vida corremos o risco 
de nos fixar tanto nessa ideia, que esquecemos de comparti-
lhar e dividir afetos, coisas, tempo e espaço. Precisamos 
reconhecer que a mesma ideia que podemos ter sobre o 
mundo, outras milhares de pessoas também a têm. Se nos 
sentimos o centro do mundo, outras pessoas também podem 
sentir o mesmo. Assim, para que haja harmonia em qualquer 
tipo de relacionamento é necessário saber compartilhar.

O egoísmo não se define apenas por aquilo que a pessoa 
deseja apenas para ela, mas, sobretudo, por ela não dar o 
mesmo direito para o outro. A pessoa que apenas recebe e 
não devolve, certamente perderá no futuro. No crescimento do 
amor, na maturidade das relações e nas mais diversas parce-
rias comerciais e pessoais, a reciprocidade constante é um 
elemento imprescindível. Se eu quero manter uma positiva 
parceria comercial em meus jornais, também devo oferecer 
algo, mesmo que apenas um retorno ou uma atenção ao 
cliente. Nos esforçamos para conseguir algo como um bem 
material ou o fechamento de um contrato, mas nem todos 
valorizam o depois.

Falta ética em geral nos dias de hoje e muito, mas muito 
comprometimento. Mas volto a perguntar: por que isso aconte-
ce? Falta de capacidade intelectual? Falta de autoestima 
coletiva? Será que nos sentimos tão pequenos a ponto de 
acreditar que só conseguiremos seguir em frente às custas de 
iludir o próximo? Prometemos algo que nem sempre somos 
capazes de cumprir apenas para conquistar um objetivo? É 
normal nos depararmos no meio profissional ou durante a 
compra de um produto ou serviço com promessas não cum-
pridas, serviços pela metade ou malfeitos, prazos prorroga-
dos. A palavra �comprometimento� parece ser algo de total 
desconhecimento de muitas pessoas.

São muitos aqueles que não se preocupam com o outro. 
É a lei do �cada um por si� e do �salve-se quem puder�. É bastan-
te comum as pessoas adotarem o seguinte pensamento: �se 

para me salvar, realizar uma venda, conquistar uma pessoa ou 
subir de cargo na empresa eu precisar mentir, atropelar, 
enganar, prometer ou iludir, que assim seja�. E muitos fazem 
isso sem sentir culpa ou remorso. Se uma pessoa coloca outra 
numa situação delicada com sua ação, e daí? Mas eis a 
questão! Devemos nos importar sim e defender nossa meta 
pessoal, nossos princípios. Não importa o que vão dizer ou 
pensar. Não traia seus princípios e mantenha sua postura a 
qualquer custo. Aja com coerência, respeito e faça com que 
suas palavras tenham valor. Determine que suas atitudes 
sejam sempre pautadas com verdade e comprometimento. 
Reconheça seus valores e se orgulhe disso. Tenha a certeza 
que as pessoas também saberão reconhecer isso de maneira 
muito natural e você será ainda mais respeitado do que se 
fosse seguir o caminho inverso. 

A credibilidade construída tem um valor muito alto e é um 
dos nossos bens mais preciosos. E o melhor: você nunca se 
decepcionará com você mesmo. A consequência disso tudo 
são portas abertas, respeito e valorização do seu trabalho e 
da pessoa que você é. Naturalmente o universo conspirará a 
nosso favor, mesmo que demore um pouco.

Muitas vezes pensamos que apenas com a nossa atitude 
nem sempre poderemos mudar o mundo ou fazer as pessoas 
terem mais consciência. Como fazer as pessoas serem mais 
gentis e humildes num meio em que há tanto egoísmo e falta 
de consideração e comprometimento? Mas se agirmos 
diferente apenas pioramos a situação. Exemplos positivos 
são seguidos e você pode fazer, mesmo sem querer, muitas 
pessoas seguirem seu exemplo e se pautarem no caminho 
certo. Assim, devemos resistir e seguir em frente sem temor. 
Esse é um dos maiores desafios da humanidade atualmente. 
Como mudar parte do mundo e fazer com que as pessoas 
sejam mais humanas? Faça sua parte e pense que o respeito 
ao próximo é a base de tudo. Que assim seja. Deus o abençoe!

Fabily Rodrigues (Editor)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

Egoísmo e falta de comprometimento

ANUNCIE�AQUI
Destaque�o�nome�de�sua�empresa�nos�jornais�do��Em�Foco�Mídia�!�
É�uma�maneira�segura�e�com�maior�possibilidade�de�retorno�para�
divulgar�os�serviços�e�produtos�que�ela�oferece.�Os�10�mil�exem-
plares�de�cada�um�dos�quatro�jornais�são�distribuídos�gratuita-
mente�nas�residências,�comércios�e�instituições,�além�de�demais�
locais� estratégicos� e� de� grande� circulação� dos� bairros� em� que�
atuamos.�São�distribuídos�ainda�em�clubes� (Jaraguá,� Iate,�PIC,�
Labareda,� Vila� Olímpica,� Cruzeiro� e� XV� Veranista),� academias,�
restaurantes,�padarias,�farmácias,�supermercados,�associações�e�
demais�organizações�de�cunho�comunitário�e�social.�É�a�garantia�
de�ser�visto�num�meio�de�comunicação�com�credibilidade,�sede�
própria,�alta�visibilidade,�qualidade�gráfica�e�editorial,�com�papel�
diferenciado�e�uma�distribuição�impecável.�

Rua�Francisco�Vaz�de�Melo,�20,�salas�4�e�5���Jaraguá�|�Shopping�Liberdade

3441.2725���2552.2525���9991.0125

Agora você terá mais facilidade para pagar seus anúncios através de cheques 
pré datados, boleto e depósito bancário.

SantanderSantanderSantander

Depósito Cheque

O Jornal Jaraguá em Foco é uma publicação da Em Foco Mídia 

EM MÍDIAFOCO

CRÔNICACRÔNICA

jaragua@emfocomidia.com.br www.emfocomidia.com.br

EM FOCO MÍDIA
www.emfocomidia.com.br

Direção:
Fabily Rodrigues

Jornalista Responsável
(redação e edição):

Fabily Rodrigues MG 09127 JP

Fotos:
Cid Costa Neto e Fabily Rodrigues 

Diagramação e Design:
Cid Costa Neto

Jornalistas:
Ana Izaura Duarte
João Paulo Dornas
Vinícius Brandão

Revisão/Edição:
Cígredy Neves

E-mail: 
jaragua@emfocomidia.com.br

Endereço: 
Rua Francisco Vaz de Melo, 20,

salas 4 e 5 - Jaraguá
CEP 31.255-710

Belo Horizonte - MG

Contato / Publicidade:
(31) 3441-2725/2552-2525 

Tiragem: 10 mil exemplares
Periodicidade: Mensal

Impressão: Gráfica Millennium
Distribuição gratuita

Agosto de 2014



Agosto de 2014



Agosto de 2014



5Agosto de 2014

JARAGUÁ INFORMA

A Corefisio, inaugurada no final do ano 
passado no bairro Jaraguá, atua com acompa-
nhamento de fisioterapia, acupuntura, reabili-
tação neurológica e pilates. Devido à solicita-
ção de seus clientes e com o objetivo de 
ampliar o leque de serviços, passará a ofere-
cer, a partir do dia 6 de setembro, serviços de 
estética. Entre esses serviços a clínica ofere-
cerá fisioterapia dermato-funcional, radiofre-
quência, sonoforese, drenagem manual, massa-
gens diversas, sonofocus (ultrassom focalizado), 
além da criolipólise, uma nova tecnologia que 
diminui a gordura localizada, usando baixas 
temperaturas para acabar com a gordura 
naquele local. O aparelho é colocado na 
superfície da pele, fazendo com que as células 
de gordura congelem em temperaturas negati-
vas para serem destruídas. Com a baixa tem-
peratura, as células de gordura se rompem 
totalmente. O corpo entende que elas não 
fazem mais parte do organismo e as expele 
naturalmente. 

�Os atuais equipamentos de estética 
permitem que as pessoas não necessitem de 
cirurgias estéticas, evitando transtornos com 

pós-operatórios e deixando a pessoa apta para 
exercícios no mesmo dia. Os métodos são sim-
ples. A criolipólise, por exemplo, é o congela-
mento da gordura através do aparelho que, 
acoplado na pessoa, a suga através do vácuo, 
chegando a 30% de perda de gordura na área 
determinada. Além disso, temos um ultrassom 
localizado, que também permite eliminar gordu-
ra localizada e celulite. Algumas pessoas são 
magras, mas têm gordura localizada. Por outro 
lado, os aparelhos não são indicados para 
pessoas obesas�, explica o fisioterapeuta e 
proprietário da Corefisio, Leonardo Bruno. 
Mais informações: 4141-6634.

Clínica de pilates e reabilitação oferecerá
serviços de estética

Foi inaugurada recentemente a Illuminare 
Estética Facial e Corporal, na Rua Desembarga-
dor Viotti de Magalhães, 18, sala 205, no bairro 
Dona Clara. O espaço fica no mesmo prédio de 
lojas como a Empório Fit, que tem entrada pela 
Avenida Sebastião de Brito. A proprietária 
Sâmara Aparecida de Souza Menezes escolheu 
um local mais reservado para oferecer aos seus 
clientes mais discrição, tranquilidade e silêncio 
durante os tratamentos. �Nosso conceito é ser 
um espaço para relaxamento completo e por 

isso optamos em oferecer apenas a parte 
estética. Só atendemos com horário agendado 
e oferecemos planos de acordo com o perfil do 
paciente. Realizamos uma avaliação para 
oferecer exatamente o que ele precisa�, ressal-
ta. A empresa oferece, além dos tradicionais 
tratamentos corporais e faciais, outros trata-
mentos como acne, manchas, rejuvenescimen-
to, lifting, estrias, celulites e gordura localizadas. 
Mais informações: 3019-2025 / 3785-7947 / 
8889-3861.

Espaço de estética é inaugurado no Dona Clara

Pela primeira vez a Prefeitura divulgou parte 
do orçamento da cidade de forma regionalizada. 
Os números mostram que os moradores da 
Pampulha receberam o maior investimento. 
Estão listados gastos com saúde, educação, 
obras, limpeza e turismo em cada uma das nove 
regionais. Com orçamento total de R$ 374 
milhões, a Regional Pampulha foi a mais benefi-
ciada. Se a verba fosse dividida pela população 
local, resultaria em R$ 2.520,00 por habitante.

Já a região Oeste teve o menor orçamento 
entre as nove regionais. Foram destinados R$ 302 
milhões para uma população de 308 mil pesso-
as, chegando ao orçamento de R$ 979,00 por 
habitante, uma diferença de 150%. A popula-
ção não é o único critério para definir os investi-
mentos realizados nos bairros, já que são 
avaliados ainda fatores como o tamanho da área 
e as carências existentes em cada regional.

Avaliando o valor total, o Barreiro encabe-

ça a lista com R$ 431 milhões de investimento. 
No entanto, a Pampulha tem a maior verba per 
capita, com R$ 374 milhões para uma popula-
ção de 148 mil habitantes, baseada no Censo 
do IBGE de 2010.

O orçamento total de BH para 2014 é de 
R$ 11,5 bilhões. Desse valor, R$ 3,2 bilhões 
(30%) já foram desmembrados por regional. A 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orça-
mento e Informação (SMPL) pretende, até 

2016, divulgar até 70% do orçamento por 
região da cidade. De acordo com a Prefeitura, o 
objetivo é deixar o orçamento cada vez mais 
transparente. A Prefeitura ainda destaca que o 
destino das verbas considera também a quanti-
dade de escolas, centros de saúde, quilômetros 
de pavimentação, entre outros. Na região Oeste 
há 27 equipamentos de saúde e cinco hospitais, 
em uma área de 36 km²; a Pampulha tem 13 
unidades médicas em 51 km².

Pampulha é privilegiada em verbas municipais

FOTOS: CID COSTA NETO

A Pet Shop Zero Zero Pet, localizada na 
Rua Leopoldina Cardoso, 14 (em frente à Padaria 
Bonanza), realizará no dia 13 de setembro, entre 
8h30 e 12h, uma feira de vendas de filhotes de 
raça. Essa é uma ótima oportunidade para 
quem procura um animal bem cuidado para 
criar em casa. Durante o evento haverá sorteio 
de brindes, carrinho de pipoca e picolé para 
as crianças, kits de ração, painel 3D para foto 
com seu pet, entre outros. Compareça e 
participe! Mais informações: 3244-0708.

Feira de filhotes
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Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o Jornal! Mande a sua 
história, conte um caso inusitado que aconteceu na região, um fato, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos do Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato pelo e-mail: 
jaragua@emfocomidia.com.br. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar ainda mais com a ajuda de cada leitor.

ATIVIDADES EXTRACLASSES
�Parabéns, Fabily e equipe! A edição de julho 

esta ótima e, como sempre, direta, clara e informa-
tiva. Tenho plena convicção que leitores e anunci-
antes se sentem realizados!�

Fernando Sander, Proprietário da Acade-
mia Sander

�Parabéns pela matéria sobre atividades 
extraclasses! Conteúdo extremamente relevante, 
texto bem redigido e matéria corretamente apura-
da. Assim me sinto honrado por ter contribuído 
com a mesma. Excellent job!�

 Rafael Guerra, Coordenador Pedagógico 
do My Way English 

�Que matéria interessante a que vocês 
desenvolveram na edição 63 do Jornal Jaraguá 
em Foco. O modo que falaram sobre as ativida-
des extraclasses foi bem inteligente e didático, 
pegando ótimos exemplos no bairro e mostrando 
que temos boas empresas e espaços para isso. 
Matriculei minha filha em uma das escolas de 
inglês citadas por vocês no dia seguinte ao ler a 
matéria. Com isso gostaria de deixar meu testemu-
nho, pois reafirmo que é comprovado o retorno 
positivo que o Jornal proporciona para nós morado-
res. Parabéns por esse belo e contínuo trabalho. 
Admiro muito e desejo sucesso sempre!�

Sueli Albuquerque, Empresária

ÁRVORES
�Prezado(s) senhor(es)! Como morador do 

bairro Dona Clara, gostaria de informar que, 
recentemente, foram plantadas centenas de 
novas e viçosas mudas de árvores pelas ruas e 
avenidas do nosso bairro. Mas, infelizmente, elas 
foram plantadas já no ocaso da estação das 
chuvas. E o resultado é que muitas delas, com a 
falta de chuva, estão se definhando, sem contar 
as que foram quebradas por vândalos e as que 
estão desamarradas daquela estaca que é 

fincada junto como proteção. Há também os casos 
de estacas que foram surripiadas e que precisam 
de reposição. Como não sei a quem recorrer a fim 
de  pedir socorro para as futuras árvores, achei 
por bem me dirigir a esse prestigioso Jornal, na 
esperança de que o mesmo, com sua grande 
penetração e influência, possa fazer alguma 
coisa no sentido de salvar e recuperar as mudas, 
principalmente regando-as com a maior urgência 
possível, antes que seja tarde.�

Amaury S Alves, Morador

RESPOSTA: �A Secretaria Regional Pampulha 
informa que, geralmente, os plantios de mudas 
são feitos em época chuvosa, pois, quando feitos 
fora desta estação, as mudas dificilmente vingam. 
A maior parte que foi recentemente plantada teve 
como propulsor o programa 'BH Mais Verde', que 
faz acompanhamento das que vingaram e estuda 
a reposição daquelas que morreram. É importan-
te esclarecer que nem todas as mudas são 
plantadas por iniciativa da PBH. Alguns plantios 
são compulsórios, a título de compensação 
ambiental, baixa habite-se, entre outras situa-
ções. Nesses casos, os engenheiros vistoriam 
apenas uma vez para emissão do relatório de 
'liberação'. 

Quanto à retirada dos tutores (estacas de 
suporte para as mudas), em sua maioria feita por 
vândalos, a Regional Pampulha solicita a colabo-
ração dos munícipes para que comuniquem o 
fato à Gerência Regional de Jardins e Áreas 
Verdes, por meio do telefone 3277-8538, para 
que seja providenciado o conserto ou reposição 
dos mesmos. Informamos que será programada 
vistoria pelo engenheiro responsável para averi-
guar a situação das mudas no bairro Dona Clara, 
a fim de identificar se há alguma quebrada, 
morta ou sem tutor para que seja efetuada a 
reposição.�

Gerência de Comunicação Social Pampulha

QUEIMADAS DE LIXO E POLUIÇÃO SONORA
� Sou moradora do bairro Jaraguá desde que 

nasci. Aprecio muito o trabalho feito pelo Jornal, 
abordando sempre questões do dia a dia da Pampu-
lha e tudo aquilo que afeta diretamente a região. 
Sendo assim, gostaria de sugerir duas matérias 
abordando fatos que estão acontecendo particu-
larmente na minha rua e nas ruas próximas (Rua 
Igino Bonfioli e Rua João Martins), mas pode 
estar acontecendo em outros locais. A primeira 
sugestão é a respeito de queimadas que os meus 
vizinhos estão fazendo. Elas acontecem no fim 
da tarde, quase diariamente. E, às vezes, mais de 
uma vez por dia. Gostaria que sugerissem como 
resolver amigavelmente e legalmente. Sabemos 
que queimadas em residências são ilegais em 
BH. Estamos em um período de seca e muito 
vento. 

A segunda sugestão é a respeito do incômodo 
causado pelo latido ininterrupto de cachorros 
durante a noite. Um sem número de vezes ficamos 
sem dormir. Gostaria que sugerissem a melhor 
forma de abordar os vizinhos para resolver o 
problema, e se a lei do silêncio é aplicável a essa 
situação.� 

Sumaya Izar Cardoso dos Santos, Moradora

�Sou morador do Bairro Santa Rosa e acom-
panho esse Jornal, que aliás, traz boas matérias 
sobre a nossa região. Na Edição 62, há uma nota, 
na página 5, na coluna �Jaraguá Informa�, que me 
chamou a atenção. Com certeza, o aumento dos 
bares na Av. Sebastião de Brito, está fazendo 
dessa avenida um lugar gastronômico. Isso traz 
movimento e impele o comércio. Porém, traz uma 
grande preocupação: esses bares estão trazen-
do a poluição sonora para a região, pois ao 
promover a música ao vivo nas calçadas, estão 
tirando o sossego dos moradores no entorno desses 
estabelecimentos. Como promover o comércio sem 
perturbar o sossego dos outros? Assim como o 
verde está sendo extinto, o silêncio tem sido cada 

vez mais escasso. Além de conviver com os 
barulhos dos carros e aviões, teremos de convi-
ver com uma 'música' que não queremos ouvir? 
Inclusive, não conseguimos mais ler nossos livros 
com esse assédio sonoro. Sim ao movimento 
gastronômico, mas não ao desrespeito aos ouvidos 
do outro.�

Eugênio Tadeu, Morador

RESPOSTA DO EDITOR: �Na próxima edição 
falaremos sobre esses assuntos que já estavam 
em nossas pautas junto a outras reclamações e 
exemplos. Eu mesmo vivencio ambos os proble-
mas frequentemente em minha casa e já, inclusi-
ve, flagramos e registramos algumas situações. 
Contaremos com o depoimento de vocês e de 
outros moradores que passam pelo mesmo 
problema. Obrigado pela sugestão, pelo interesse 
e pelos elogios. Estamos à disposição!�

 
AVENIDA SANTA ROSA

�Caro Fabily! Mais uma vez agradeço e 
parabenizo você pelo excelente trabalho que hoje 
já abrange vários bairros através da Em Foco 
Mídia. Como você sabe, a BHTrans interditou a via 
da Avenida Santa Rosa que vai do Aeroporto da 
Pampulha até a Lagoa, sem uma justificativa 
plausível para o fato. Isso tem prejudicado 
muitas pessoas que necessitam transitar dos 
nossos bairros até o São Luiz e o São José; ir do 
aeroporto até os colégios e cursos como o Santa 
Marcelina e o Cultura Inglesa; frequentar o Iate 
Clube ou mesmo para quem mora do outro lado 
vir até o EPA e regressar, por exemplo. Estamos 
fazendo uma campanha requerendo à Regional 
interceder junto à BHTrans para que a avenida 
seja desinterditada, pois esse ato não se justifi-
ca. Desde já contamos com o apoio de sua 
pessoa e do seu valoroso Jornal para que a 
campanha seja bem-sucedida. Um abraço.�

Carlos Conrado Pinto Coelho, Morador
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O tão esperado evento da Copa do Mundo 
acabou e muito se falou sobre oportunidades 
para quem estivesse bem afiado no estudo de 
idiomas. Certamente alguns aproveitaram; 
outros não. A importância do domínio de uma 
língua estrangeira, principalmente o inglês, 
continua sendo fundamental em vários campos 
de nossa vida, seja para alcançar o sucesso 
profissional, difundir o conhecimento na área 
científica ou conhecer pessoas e culturas 
diferentes. O inglês ganhou status de língua 
universal e hoje é o idioma oficial de 400 
milhões de pessoas e a segunda língua de 
outras 600 milhões em todo o mundo. Muito 
mais do que um diferencial, seu aprendizado já 
é uma exigência na maior parte do mercado de 
trabalho. O aumento da procura por cursos de 
inglês está diretamente ligado às evoluções 
sociais que vivemos. Com novas tecnologias 
surgindo a cada momento (com 90% dos 
manuais de operação em inglês) e com o 
avanço da globalização, tornou-se indispensá-
vel o conhecimento de um segundo idioma para 
abrir mais portas para o desenvolvimento 
pessoal, profissional e cultural. Assim sendo, é 
hora de se atualizar para aproveitar melhor as 
próximas oportunidades.

A língua inglesa está inserida em nosso dia 
a dia, seja no trabalho, nas relações pessoais, 
na comunicação e até mesmo na diversão. Para 
Paulo Augusto de Souza Júnior, diretor do Fly 
Idiomas, hoje o domínio de uma língua estran-
geira, principalmente o inglês, é realmente 
fundamental para a carreia, para a interação 
social e cultural, dentre outros. �O inglês é 
universal e importante para todas as relações 
humanas. Muitas pessoas hoje buscam um 
melhor posicionamento, assim como as empre-
sas buscam profissionais com diferenciais. 
Além da relação profissional, o inglês está 
presente na interação das pessoas e na diver-
são em geral. Muitos jogos e sites estão em 

inglês. Além disso, hoje a possibilidades de 
viajar para o exterior é maior e ter o domínio da 
língua ajuda muito�, avalia. 

A diretora dos Number One Pampulha, 
Mariângela Contente, também comenta a inser-
ção das línguas estrangeiras no dia a dia das 
pessoas. �O inglês está presente em grande 
parte das atividades das pessoas, seja no dia a 
dia como em jogos, filmes, sites, músicas e 

viagens, como no lado profissional como forma 
de diferenciação. E agora amplia a importância 
nos estudos com o 'Ciência sem Fronteiras', em 
que a proficiência em inglês é obrigatória�, 
afirma. Ela ainda comenta que as pessoas 
normalmente só percebem a importância da 
língua estrangeira após uma experiência. 
�Conheço casos de alunas que foram viajar e 
tiveram a necessidade do inglês para se comu-

nicar. Aconteceu também no campo profissio-
nal durante a Copa do Mundo. Foi um divisor de 
águas�, ressalta. 

A gerente do Luziana Lanna Idiomas - 
Unidade Pampulha, Keyna Lopes, acredita que 
essa experiência mais próxima com o idioma 
realmente desperta o interesse em aprender. �A 
vivência com pessoas de outros países durante a 
Copa do Mundo, por exemplo, despertou a 
importância do estudo de outro idioma. Antiga-
mente isso era primordial no caso do inglês; hoje, 
apenas isso não basta. É preciso conhecer pelo 
menos dois idiomas diferentes. Isso faz a diferença 
também no âmbito profissional e certamente 
garantirá uma melhor colocação profissional�, opina. 

Nunca é tarde para aprender um novo idioma, 
mas o ideal é começar o quanto antes. �É cada 
vez mais comum os pais matricularem seus filhos 
mais cedo num curso de idiomas. Quanto mais 
cedo melhor, pela facilidade de aprendizagem. 
Outra maneira que faz o estudo de uma língua ser 
mais eficiente é através da prática do dia a dia 
fora da sala de aula. Isso ajuda muito na fixação 
do conteúdo�, afirma Mariângela Contente. Para 
Keyna Lopes, a continuidade é fundamental. 
�Além da prática diária, o aluno não pode parar, 
pois corre o risco de perder o conhecimento 
adquirido. É importante que ele dê continuidade 
e sempre pratique para aumentar seu nível de 
conhecimento�, comenta. 

É importante ressaltar que ninguém aprende 
uma nova língua rapidamente. É preciso paciên-
cia, determinação e muito estudo. O mais 
importante é criar uma boa rotina do estudo e 
aprender de maneira agradável, levando essa 
prática para o seu dia a dia e não apenas em 
sala de aula. Por meio de livros, revistas, filmes, 
documentários, séries de TV, programas de 
entrevista, noticiário, videogames, entre vários 
outros meios, é possível reforçar ainda mais o 
aprendizado. 

A importância do estudo de línguas estrangeiras
FOTOS: CID COSTA NETO

Luziana LannaLuziana Lanna

Number OneNumber One
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BH perde um terço de sua área verde e a Região 
Outrora densamente ocupado pela nature-

za, a Região da Pampulha agora sofre por causa 
do avanço imobiliário e da urbanização, como 
as obras viárias, por exemplo. A capital, conhe-
cida como Cidade Jardim, perderá o apelido 
carinhoso se não houver responsabilidade. A 
cidade está cada vez menos verde. Entre 1986 
e 2010, Belo Horizonte perdeu cerca de um terço 
da sua cobertura vegetal. Nos anos 80, estudos 
do Instituto de Geociências da Universidade 
Federal de Minas Gerais apontavam 117 km² 
tomados por árvores e plantas. Em 2010, eram 
apenas 82 km², sendo que metade é protegida 
como parque, praça ou reserva ecológica. Na 
capital há uma média de 18,22 m² de área 
verde por habitante. O número supera os 12 m² 
previstos como mínimo de preservação no 
plano diretor de 1996. Mas o dado é �engano-
so�, pois a Região do Barreiro, local de maior 
área verde, aumenta o valor das demais locali-
dades. Enquanto o Barreiro tem 58,22 m² por 
habitante, a Região Noroeste, última colocada, 
tem apenas 2,05 m². 

A Pampulha já possui um valor abaixo da 
média da capital (18,22 m²). Estamos com 
17,54 m² de área verde por habitante, valor 
deficitário já que a localidade se destacava pela 
exuberância natural. Graças ao avanço desen-
freado do setor imobiliário estamos perdendo 
incessantemente o espaço verde. Segundo a 
Prefeitura, ações estão sendo tomadas para 
frear esse déficit ecológico, como a criação de 
parques dentro dos novos loteamentos, estímu-
lo à isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e à preservação de grandes áreas 
verdes particulares. Mas existe um contrassen-
so, já que a Prefeitura vem sendo acusada por 
militantes da causa de incentivar construções 
de condomínios residenciais em áreas de 

inúmeras nascentes, ricos resquícios de Mata 
Atlântica e nichos de fauna diversificada, como 
as regiões do Isidoro e a Mata do Planalto. Das 
nove regiões da capital, sete estão abaixo da 
média de área verde por metros quadrados por 
habitante. A começar pela Pampulha.

Corte de árvores 
Belo Horizonte vem sentindo os reflexos 

dos cortes de árvores. Segundo ambientalistas, 
em 2011 foram cortadas 11.701 árvores na 
capital, o que corresponde a três vezes mais do 
que o total existente no Parque Municipal. A 
cidade era famosa pelo seu clima fresco, época 
em que muitas pessoas vinham ao município 
para se curar de problemas respiratórios, como 
a tuberculose. Agora, de acordo com biólogos, 
convivemos com tempos de clima seco e 
abafado devido, em grande parte, à devastação 
ambiental. De acordo com a Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente, em 2011 foram planta-
das 9.990 árvores; mesmo assim, a Capital 
ficou com um déficit de 1.711 árvores. Do total 
de árvores retiradas, 2.439 foram em função da 
implantação do BRT MOVE nas avenidas Cristia-
no Machado e Antônio Carlos. Segundo, a Prefei-
tura foram plantadas cerca de 2 mil árvores em 
2012 para compensar as perdas. 

Na Avenida Pedro I, 300 espécimes foram 
derrubadas, porém serão plantadas 204 
mudas ao longo da obra. Outros 27 exemplares 
saíram do Complexo Vilarinho em função da 
requalificação viária do local. A medida com-
pensatória será plantar 118 novas árvores. Só 
em 2012, a capital perdeu 11,3 mil árvores.

Quem conhece bem o Mineirão desde 
antes da reforma sabe o tamanho da área verde 
que foi retirada do local. Havia uma área muita 
arborizada e agradável. Com a reforma, o sol 
incide ainda mais na nova esplanada. Se antes 
essa parte do local era um tributo à natureza, 
hoje a esplanada do Mineirão é uma �seara� de 
concreto quente e mal arejado. Foram cortadas 
712 árvores. Entre as espécies estavam jaca-
randá, sapucaia, mangueira, casuarina, ipê, 
entre outras. Um plano de �reflorestamento� do 
Mineirão está sendo apresentado. Após o fim 
das mais de 700 árvores, inclusive algumas com 
proibição de corte, como o jacarandá, árvores da 
espécie Triplaris brasiliensis, conhecidas como 
pau-formiga, serão plantadas no local, mas será 
muito pouco perto da devastação ocorrida.

Triste realidade no Jaraguá 
Especialistas e líderes comunitários lamen-

tam bastante a situação de BH e da Pampulha. 

A região do Jaraguá também foi bastante 
afetada. �O Jaraguá era intensamente arboriza-
do e cheio de nascentes. Era um clima bem 
interiorano quando cheguei aqui há 25 anos. 
Agora vem acabando graças aos novos empre-
endimentos imobiliários apoiados pela Prefei-
tura e pelo Estado�, critica a presidente da 
Associação de Moradores da Região do Jara-
guá, Walewska Abrantes. 

O Jaraguá tem um grande exemplo dessa 
�lei da motosserra�. O Parque do Brejinho foi 
devastado sem muita conversa e de maneira 
arbitrária. A moradora e militante da causa, 
Dalva Lara Correa, explica como ocorreu: �No 
fim dos anos 90 fazíamos muitos projetos 
ambientais em prol das nascentes, córregos e 
da área verde densa do Brejinho. Era uma área 
particular, mas a luta da comunidade a trans-
formou em área municipal. Em 2006, com 
muita campanha, o Brejinho entrou no Orça-
mento Participativo para transformação em 
parque, através de R$ 2,5 milhões para desa-
propriação da área, cercando-a e construindo 
uma guarita. Disseram-nos que o valor era 
insuficiente para terminar o parque e não foi 
colocado mais nenhum aparelho de lazer�, relata.

Para Dalva, a conclusão era questão de 
tempo, mas o rumo mudou: �Aí entra a bacia de 
contenção (piscinão). Em 2004 uma enchente 
alagou o aeroporto. A Infraero solicitou uma 
bacia de detenção de enchentes na área e nos 
trouxe um projeto. Iriam fazer sem nossa apro-
vação, mas na época os voos foram transferidos 
para Confins e o projeto ficou parado. Em 2011, 
após outra enchente, o Ministério da Integração 
Nacional tirou o projeto 'da gaveta', e o modifi-
cou para pior. No primeiro podia ter áreas para 
esporte e lazer. Este, apresentado em agosto de 
2011 pela Sudecap, tinha uma série de arbitra-
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Imagens mostram a diferença da área verde na esplanada do Mineirão antes e atualmente

FOTOS: INTERNET
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riedades. Fomos ao Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e evitamos por três vezes a 
aprovação do projeto. Mas em fevereiro de 
2013 não conseguimos e ele foi licenciado. 
Não nos ouviram. Apenas nos comunicaram até 
ser licenciado em fevereiro de 2013. Em 14 de 
abril devastaram tudo�, lamenta.

Dalva conta ainda que fez contato no 
Ministério Público, mas parece que se confor-
maram com a situação. �Não desistimos. 
Levamos o problema ao Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas. Ficaram horrori-
zados com a situação. Vamos de novo ao MP. 
Temos fotos de quando era verde com matas 
ciliares, mata atlântica e fauna, e como está 
agora. É assustador. Cortaram 300 árvores na 
margem do córrego São Francisco�, exalta.

O professor universitário Heron Santos 
Brito concorda dizendo que a forma como 
desmataram o Brejinho foi abusiva e reforça: 
�Constatamos que alguns engenheiros nem 
sabiam que o parque tinha nascentes. Fizeram 
corte e podas de árvores sem critério e sem 
uma avaliação da área técnica do setor de 
Parques e Jardins da Prefeitura. Várias árvores 
de porte médio e grande que margeiam o local e 
os prédios da Serjusmig não precisavam ser 
suprimidas, pois não atrapalhariam em nada a 
obra. Sei que depois eles compensam, mas 
demoraria de 10 a 20 para uma árvore atingir o 
mesmo porte. Se houvesse planejamento e 
participação de técnicos e especialistas, o 
desmatamento não precisaria ser tão radical. 
Foi desumano o que fizeram.�

Críticas
A bióloga especializada em ecossistema, 

Marianne Antunes, avalia que a situação pode 
se tornar irreversível. �BH está tomando um 
caminho sem volta. As autoridades já sabem da 

importância de preservar as áreas verdes, mas 
não se interessam, pois o que dá retorno nas 
urnas são as obras. Eles sabem que esse descuido 
com o meio ambiente terá consequências sérias e 
irreversíveis para toda a população�, alerta.  

Wilson Campos é presidente da Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Interesses 
Coletivos da Sociedade da OAB/MG e é um dos 
principais defensores de causas ambientais em 
BH. Ele critica a gestão pública: �A Prefeitura 
não tem uma política ambiental voltada para a 
preservação dos cinturões verdes. Existe falta 
de sensibilidade administrativa, falta de visão 
futura e falta de proximidade com a população. 
Os erros cometidos se avolumam e cegam e, por 
isso, a Prefeitura não ressente da falta de árvores, 
de bosques, de matas, etc. Os crimes ambienta-
is cometidos são graves e irreparáveis. A história 
bucólica da Cidade Jardim está sendo destruí-
da pela aridez das mentes vazias.� O advogado 
lamenta a situação da Pampulha: �BH já perdeu 
30% de sua cobertura vegetal em pouco mais de 
20 anos. A situação se agrava quando as regiões 
Norte e Pampulha sofrem perdas irreparáveis e 
crescentes com a supressão de inúmeras árvores 
na orla da Lagoa da Pampulha, ao redor do Minei-
rão, nas avenidas Antônio Carlos e Pedro I, além 

das ameaças às áreas verdes da Mata do Planalto 
e da região do Isidoro�, alerta.

Legislação e medidas compensatórias
Se nossos parques municipais ainda 

sustentam o ecossistema da cidade, isso se 
deve muito a uma legislação municipal rígida. 
�As áreas verdes dos parques não podem sofrer 
qualquer supressão vegetal. A vegetação tem de 
ser preservada, pois ela se inclui na área de 
tombamento ambiental�, explica Róbson Macha-
do, chefe do Departamento de Parques das Regiões 
Norte, Venda Nova e Nordeste, locais vizinhos e 
inseridos no ecossistema da Pampulha.

Para o secretário Municipal da Regional 
Pampulha, Humberto Pereira, todas as obras 
foram feitas com medidas ecológicas compen-
satórias. �As grandes obras da cidade estabele-
cem um acordo de compensação ambiental. 
Podemos citar as obras do Mineirão, que tiveram 
como medida compensatória o plantio de 10 
mil novas mudas de árvores e o Programa BH 
Mais Verde, com o plantio de quatro mil mudas 
na região. Tanto a cidade quanto a população 
ganham qualidade de vida com mais mobilida-
de no trânsito e árvores mais adequadas para o 
espaço urbano�, explica.

Novas árvores
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

realizou no início de novembro do ano passado 
o terceiro e último módulo do programa BH 
Mais Verde. Nos dois primeiros módulos (2011 
e 2012), foram plantadas 35.598 árvores. 
Neste ano, até o mês de março, foram planta-
das 12.614 mudas, faltando pouco mais de 
seis mil para completar as 54 mil novas árvores 
previstas no projeto até dezembro. Mesmo 
assim existem problemas na ação. �Foram 
plantadas centenas de novas e viçosas mudas 
de árvores pelas vias do Dona Clara, mas foram 
na estação das chuvas e, muitas delas, com a 
falta de chuva, estão se definhando, sem contar 
as que foram quebradas ou desamarradas da 
estaca de proteção�, alerta o morador do bairro 
Dona Clara Amaury Alves. A Regional Pampulha 
informou que os plantios de mudas normal-
mente são feitos em época chuvosa, pois, 
quando feitos fora desta estação, as mudas 
dificilmente vingam. Quanto à retirada das 
estacas, em sua maioria feita por vândalos, a 
Regional solicita que comuniquem à Gerência 
Regional de Jardins e Áreas Verdes, por meio do 
telefone 3277-8538, para conserto ou reposi-
ção. (João Paulo Dornas)
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da Pampulha sofre com o desmatamento

Em menos de dois anos é nítida a diferença do
Parque do Brejinho, que agora está totalmente desmatado (ao lado) 

FOTOS: MARCOS CRISTIANO ZUCARELLI
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ENTREVISTA

Biólogo analisa a situação ambiental na cidade e retrata realidade
Para fazer uma análise geral da situação 

ambiental da cidade, o Jornal Jaraguá Em Foco 
entrevistou o biólogo Willian Telles Lobo, conhe-
cedor profundo do meio ambiente da capital 
mineira. Ele é consultor ambiental de empresas 
de ponta, de governos estaduais e de prefeitu-
ras em todo o país. Além disso, há mais de 30 
anos está presente em inúmeras causas 
ambientais de Belo Horizonte.   

Medidas que a Prefeitura diz estar toman-
do, como o estímulo à criação de parques 
dentro dos novos loteamentos, estímulo à 
isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e à preservação de grandes áreas 
verdes particulares, são suficientes?

Estimular a criação de parques em condo-
mínios pode ser louvável, porém, antes disso, 
ela deveria fazer valer a implantação do percen-
tual obrigatório de áreas de preservação. Além 
de não existirem grandes áreas verdes particu-
lares, a isenção de IPTU não consegue fazer 
frente aos valores obtidos em metros quadra-
dos negociados. Se a PBH fizesse cumprir as 
leis orgânicas dos municípios, o código florestal 
aplicado aos centros urbanos e demais apara-
tos legais referentes às questões ambientais, 
certamente não estaríamos vivendo essa 
situação. Advogados �bem treinados� ou �ades-
trados� conseguem tornar as leis dúbias, ou 
conseguem subterfúgios para aprovação de 
projetos.

Como senhor vê o envolvimento da 
população?

A população não se envolve profundamen-
te nas questões. Se há um projeto urbanístico, o 
mesmo deve ser seguido de estudos de impac-
to ambiental, o qual, em alguma instância, será 

apresentado em audiência pública. A popula-
ção não participa. Nesse momento, é direito da 
população saber quantas árvores serão retira-
das, quantas serão plantadas � se é que deve-
rão ser plantadas �, e, caso sejam, qual o hábito 
de cada uma, para se saber se são adequadas, 
entre tantos outros questionamentos. Se 
existem técnicos capacitados para essas 
definições, e pagos para essa função, seriam 
necessários somente esclarecimentos. Vive-
mos o �engodo� das medidas compensatóri-
as.

Como biólogo e belo-horizontino, como o 
senhor vê a cidade antes dos anos 1980 e a 
de hoje, após desmatamento de cerca de 
30% da área verde?

O tempo da cura da tuberculose reporta-se 
ao período em que a Serra do Curral ainda era 
intacta e BH se �resumia� dentro da Avenida do 

Contorno. Sair da Zona Sul e vir até a Pampulha 
era um passeio longo, onde se podia admirar a 
lagoa e as lanchas puxando esquis. Basta realizar 
esse trajeto atualmente para se concluir no que 
culminou. A serra foi mutilada e a Zona Sul vem 
sofrendo intensamente com a pressão imobiliá-
ria. Grande parte dela está inserida na Reserva 
da Biosfera, na APA Sul (área de proteção 
ambiental) e tem unidades de conservação 
como o Parque das Mangabeiras, Mata do 
Jambreiro, Parque da Mutuca, Parque da Serra 
do Rola Moça, dentre outros.

Todas essas ilhas de ambientes nativos 
vêm sofrendo com a especulação imobiliária e 
com a mineração. É gritante a forma que as 
áreas ambientais da Zona Sul são tratadas e a 
forma que as áreas da Pampulha, cartão postal 
de BH, o são. Será que tem a ver com o �status 
social e renda per capita� das duas regiões? 
Nossa região é pobre em áreas ambientalmen-

te significativas. Da região da Pampulha até o 
Parque do Sumidouro, não se vê nada em 
termos de áreas preservadas. Nem mesmo no 
projeto da Cidade Administrativa percebe-se 
um tratamento adequado nesse sentido, 
deixando-se evidente a opulência do concreto 
e vidro.

Na região do Cidade Nova, por exemplo, 
temos pontos importantíssimos de área verde, 
haja vista o Horto Florestal e a região da Aveni-
da José Cândido da Silveira. São áreas que 
trazem intensos benefícios à cidade.

Como o senhor analisa a saúde das 
árvores da cidade? Não só a de parques, mas 
principalmente as de praças e canteiros que 
estejam inseridas no contexto urbano?

Lembremos que a região de BH, e, princi-
palmente a região da Pampulha, encontra-se 
inserida na transição entre os domínios fitogeo-
gráficos da Mata Atlântica e do Cerrado. Pensa-
mos muito no bem que as árvores nos fazem, 
porém, agimos pouco em benefício delas. Ande 
pela cidade e procure uma árvore em que haja 
desenvolvimento de um líquen, seja ele de cor 
amarela ou vermelha, os quais são indicadores 
ambientais, positiva ou negativamente. Procure 
uma epífita (orquídea, bromélia, entre outras), 
para ver se você encontra. Os troncos das 
árvores de rua são negros, cobertos de fuligem 
e praticamente sem vida. O �status� de ameaça, 
no que se prevê na legislação, pode ser atribuí-
do a variáveis, como populações restritas, 
pressão de caça, desmatamento, comércio 
ilegal, etc. Talvez seja o momento de se aplicar 
mais um critério de ameaça ao meio ambiente: 
�o descaso político e interesse econômico 
espúrio�.

CID COSTA NETO

Parque do BrejinhoParque do Brejinho



�Mudei para o Jaraguá há três anos para ter qualidade de vida. Aí vem a Prefeitura e 
desmata tudo arbitrariamente. Eles desrespeitam o cidadão e não têm sensibilida-
de. O pior é que nosso vice-prefeito é do Partido Verde. Além disso, o setor imobiliário 
é forte e a Prefeitura parece ser refém dele. Em vez de priorizar a qualidade de vida 
dos cidadãos, prioriza os interesses desses empresários.�
Marcos Cristiano Zucarelli, Professor universitário

�A Prefeitura ilude os moradores com relação à política ambiental, mas na verdade o 
prefeito usa a política da motosserra. Até vejo pessoal da Fundação Zoobotânica 
querendo fazer algo, mas existem engenheiros ambientais que só querem cortar 
árvores. Não existe um planejamento por parte da Prefeitura. Isso não é política 
ambiental. Derrubaram mais de 300 árvores no Brejinho pela falta de consciência 
dos gestores.�
 Dalva Lara Correa, Pedagoga e militante pelo Parque do Brejinho

�Nós estamos pagando o preço do desenvolvimento, por isso precisamos ser 
coerentes em busca da sustentabilidade, formando cidadãos mais conscientes, que  
tenham respeito pela natureza. A responsabilidade  passa pelas escolas, pelo poder 
público e, principalmente, pela fiscalização e pelo cuidado de cada morador.� 
Walewska Abrantes, Presidente da Associação Comunitária dos Moradores da 
Região do Jaraguá e Adjacências 

�A cidade como um todo sofre com o desmatamento. As praças estão mal conservadas, 
sem manutenção e sem área verde, com exceção das que são adotadas. Fala-se 
muito de não desmatar e inclusive há burocracia para cortes de árvores, o que 
considero válido, mas quando preparam uma área para construir prédios o critério 
muda e várias árvores, que deveriam ser protegidas, são derrubadas.�
Heron Santos Brito, Professor universitário

ENQUETE

�A saúde está ligada diretamente com a preservação de áreas verdes.
BH está cada vez mais longe de ser a Cidade Jardim. O Parque Municipal, criado com 

2 2580 mil m  hoje tem 126 mil m . Agora o prefeito quer nos arrancar 15% de áreas 
verdes dos parques com construções�. 
Izinho Benfica, Militante e membro da Associação Cultural Ecológica Lagoa do 
Nado

Lideranças e população reclamam da diminuição da área verde e do desenvolvimento sem planejamento

�Os governos não respeitam o plano diretor de BH com esses licenciamentos 
imobiliários sem controle. São arbitrários e alienados, que desconsideram as leis 
ambientais. Estão ignorando e destruindo a vida no planeta sem pensar nas futuras 
gerações, abrindo espaços para o lobby das construtoras, que só pensam em 
arrecadação financeira. Várias áreas verdes já foram destruídas. Não somos contra o 
desenvolvimento, mas que não nos tirem o ar que respiramos e a qualidade de vida.� 
Magali Ferraz Trindade, Presidente da Associação do Planalto e Adjacências 

 �Para todas as grandes obras realizadas na cidade, a Prefeitura estabelece um 
acordo de compensação ambiental. Podemos citar as obras do Mineirão, que 
tiveram como medida compensatória o plantio de 10 mil novas mudas de árvores e o 
Programa BH Mais Verde, com o plantio de quatro mil mudas na região. Podemos 
entender que tanto a cidade quanto a população ganham qualidade de vida com 
mais mobilidade no trânsito e árvores mais adequadas para o espaço urbano.�
Humberto Pereira de Abreu Júnior, Secretário da Regional Pampulha

�Estou triste pelo fim da mata do Brejinho. Estou esperando para ir para o São José, 
onde nos prometeram moradia. Gosto muito daqui e odiei esse desmatamento. Que 
coisa horrorosa. Nos tiraram a natureza. Mataram a região. Saio com muita tristeza 
mesmo que minha casa seja bastante simples. Não teremos mais essa área verde do 
parque. Gosto da liberdade que tínhamos aqui, e não de ficar presa em locais 
fechados.�
Terezinha de Jesus Sena, Cozinheira 

�Em BH o verde não tem mais vez com essa Prefeitura. Eles não têm critério! É a 
verdadeira verticalização da Pampulha. Estou revoltado com a venda do Centro de 
Lazer do América aqui no bairro. É um considerável espaço verde. Muitos moradores 
estão indignados com o corte de árvores. Sou leigo no assunto, mas acho que o 
empreendimento poderá influir no clima agradável que temos por aqui. Além disso, o 
trânsito vai piorar bastante devido à quantidade de pessoas que virá para o local.�
José Augusto Jr, Oficial de Apoio Judicial do TJMG

�Nosso objetivo maior é sensibilizar as pessoas para frequentar e preservar os 
parques. Temos um intenso serviço de manutenção dos mesmos, mas cidadania 
ecológica é fundamental. É importante que a população participe da administração 
desses espaços. As áreas verdes dos parques não podem sofrer qualquer supressão 
vegetal. A vegetação ali existente tende a ser preservada, pois ela se inclui no que 
chamamos de área de tombamento ambiental.� 
Róbson Machado, Chefe do Depto. de Parques das Regiões Norte, Venda Nova e Nordeste

 �Essa mudança no Brejinho foi ridícula. O lugar perdeu o encanto por causa do fim 
da mata. Era uma mata fechada, muito bonita e cheia de áreas verdes e pássaros. 
Agora é só sujeira. Nos prometeram um parque ecológico e agora nos deram esse 
buraco horroroso. A Prefeitura não se preocupa com a natureza e com as pessoas.�  
Marconi Anderson, Pintor

�Nossa cidade está perdendo espaço para o concreto. É muito triste ver toda área 
verde sendo tomada por prédios e viadutos. A falta de conscientização leva grande 
parte da população a não se preocupar com essa questão. As autoridades sabem da 
importância de preservar as áreas verdes, mas não se interessam porque o que dá 
retorno nas urnas são as obras. A participação da sociedade pressionando as 
autoridades é a melhor alternativa para reverter toda essa situação.�
Marianne Antunes, Bióloga especialista em Ecossistema

�A falta de sensibilidade da PBH permitiu o desastre ambiental ao privilegiar a 
verticalização e o cinza do concreto. A expansão habitacional, a especulação imobiliária 
e as obras viárias são projetadas sem o mínimo respeito ao meio ambiente. O 
desenvolvimento a qualquer custo contribui para o desequilíbrio ambiental. Essa 
destruição indiscriminada é desumana, desnecessária e crime contra o meio ambiente. 
A Pampulha está cada vez mais árida, sem sombras e sem verde.� 
Wilson Campos, Advogado/Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania da OAB/MG

�Antes em BH víamos muitas matas, campinhos de futebol, granjas, pés de frutas, 
enfim, inúmeras áreas verdes. Agora acabou! É só prédio com muitas pessoas 
morando. Sinto muita falta da cidade de antigamente. Não gosto dessa lotação 
urbana. Eles falam que o desenvolvimento está chegando, mas a qualidade de vida 
só tem piorado. Olha como a cidade vem mudando rápido. De cinco anos para cá o 
clima mudou bastante.�
Cristiano Pereira, Motorista
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

No dia 6 de junho de 1954, Francisco 
Nativo de Lima mudou-se para Belo Hori-
zonte. Mais precisamente para o bairro 
Jaraguá. Vindo da cidade de Santa Cruz do 
Escalvado, localizada na região central do 
estado, Chico, como é conhecido, recorda 
que a região era só mato e poucas ruas 
eram abertas ou asfaltadas. �A região 
parecia um cerrado. Algumas ruas não 
eram abertas, porém já existiam as ruas 
Boaventura, Cacuera e Izabel Bueno. Para ir 
até a região central da cidade, as únicas 
opções eram ir a pé ou pegando o bonde 
que passava na Avenida Antônio Carlos. 
Depois tivemos uma opção de ônibus com 
a linha Boaventura - Zoológico�, relembra. 

Em 1962 a região começou a se trans-
formar. �Nessa época a Avenida Professor 
Magalhães Penido foi canalizada e asfalta-
da. Antes de 62 muitas ruas já estavam 
abertas e asfaltadas como a Rua Aeroviári-
os. Outras ruas da região, que abrangem as 
ruas Amável Costa à Frei Manoel da Cruz e 
Avenida Professor Magalhães Penido à Rua 
Izabel Bueno, foram asfaltadas entre os 
anos de 1977 e 1978. O comércio come-
çou a se fortalecer em 1973/1974. Antes 
disso fazíamos compra no Mercado Central 
ou na Feira dos Produtores, que na época 
era localizada no bairro Lagoinha. 

Chico lembra que ao se mudar, a região 
parecia uma cidade do interior. �Era tudo 
muito tranquilo e se precisássemos de 
alguma informação na rua era difícil encon-
trar alguém. Mesmo assim havia uma boa 
vizinhança. Até hoje conservo as boas 

amizades e muitos fazem ou fizeram parte 
da minha família�, conta. Ele ainda se 
recorda das amizades que fez por aqui ao 
longo da vida: �Tenho boas recordações da 
turma da época composta por Francisco 
Xavier, João Lauro, entre outros. Éramos 
uma turma grande e nos encontrávamos 
em alguns estabelecimentos, principal-
mente no Mário Pé de Porco, localizado na 
Rua Borges, entre os anos de 1973 a 1975, 
e também na Dona Zilda, também na 
Borges e que funciona até hoje�, relembra. 

Ele completa dizendo que se sente feliz 
em ver o crescimento do bairro que, mesmo 
com todo o atual movimento, ainda man-
tém características de tranquilidade. �É 
uma região completa. Muitas coisas melho-
raram como a estrutura, o grande número 
de moradias e um comércio bem amplo. As 
entradas do bairro também melhoraram, 
apesar de haver reclamações�, afirma 
Chico, que há 38 anos trabalha com comér-
cio na região, sendo 31 anos no Depósito 
Juruna. (Ana Izaura Duarte) 

60 anos de Jaraguá
Francisco Nativo de Lima, 77, Gerente comercial 

ANA IZAURA DUARTE
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EM FOCO MÍDIA (JORNAL JARAGUÁ EM FOCO)
Função: JORNALISTA QUE MORE NA REGIÃO DO 
JARAGUÁ                                                    Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de tempo, 
organização, iniciativa, compromisso, bom texto e boa 
fluência para as entrevistas. Dispensamos curiosos e 
pessoas aguardando respostas de outros empregos. 
Horário: 13h30 às 18h30.
Função: DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS             Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 16 e 
28 anos. Iniciativa, compromisso, seriedade e boa 
vontade para a distribuição dos quatro jornais da 
empresa na região da Pampulha e Cidade Nova. 
Horário: tarde e noite. Preferencialmente morar na 
região do Jaraguá. Valor: R$ 8,00 a hora.
Contato: Enviar currículo com foto para 
emfocomidia@emfocomidia.com.br.

SOCILA JARAGUÁ PRIME
Função: MANICURE                                     Vagas: 2
Função: DEPILADORA                                  Vagas: 1
Função: ESCOVISTA                                     Vagas: 1
Função: AUXILIAR DE LAVATÓRIO                 Vagas: 1
Especificações / Perfil: Com experiência na função. 
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3568-0770 
e falar com Emerson.

PING PÃO
Função: ATENDENTE                                    Vagas: 5
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18 
anos. Não é necessário ter experiência. Morar 
preferencialmente na região. Oportunidade para 
primeiro emprego. Turno da tarde.
Função: AUXILIAR DE PRODUÇÃO                  Vagas: 1
Especificação / Perfil: Com experiência em assar 
pães.
Função: SERVIÇOS GERAIS                         Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com 
experiência. Morar preferencialmente na região. 
Contato: Entregar currículo na Rua Furtado de 
Menezes, 280, aos cuidados de Kelly. 

RESTAURANTE JARDIM DE MINAS
Função: COZINHEIRO(A)                              Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo, com experiência. Turno diurno.
Função: GARÇOM                                       Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau 
completo, com experiência. Turno diurno.
Função: REPOSITORA DE SELF SERVICE         Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, não é 
necessário ter experiência.
Contato: Entregar currículo aos cuidados de Fabiana 
na Rua Noraldino de Lima, 581 � Aeroporto. 

SUPERMERCADOS BH 
Função: ATENDENTE DE FRIOS                     Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 
50 anos. Não é necessário ter experiência. Carga 
horária: 44 horas semanais. 
Função: OPERADOR DE CAIXA        Vagas: 4
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau 
completo ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é neces-
sário ter experiência. Carga horária: 44 horas semanais.
Função: REPOSITOR                                    Vagas: 6
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 
40 anos. Não é necessário ter experiência. Carga 
horária: 44 horas semanais.
Função: FISCAL DE LOJA                               Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, ter 
experiência ou curso de vigilância.
Contato: Interessados deverão acessar o site 
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou 
comparecer na Rua Guarani, 559 � Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de documentos 
pessoais e carteira de trabalho. 

OFFICINA DAS LETRAS 
Função: BERÇARISTA                                   Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência, 
formação mínima de Magistério. Horário integral. 
Função: ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA            Vagas: 1 
Especificação / Perfil: Sexo feminino, cursando Pedagogia.

Contato: Entrar em contato pelo telefone 3427-6087 ou 
enviar currículo para secretaria@officinadasletras.com.

CLÍNICA FISIO FIT
Função: INSTRUTURA DE PILATES                Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com 
experiência em pilates clínico.
Função: FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA            Vagas: 1
Especificação / Perfil: Fisioterapeuta com 
experiência ortopédica.
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3497-4843 
e falar com Flávia ou Fabiana.

PATRÍCIA BRAZ IMÓVEIS
Função: CORRETORA DE IMÓVEIS
(Carro Próprio)                                          Vagas : 2
Função: CORRETORA DE IMÓVEIS TRAINEE  Vagas : 2
Especificação / Perfil: Profissional comunicativo, 
dinâmico, com iniciativa, visão empreendedora, atitude, 
vontade de vencer. Trabalho com atendimento direto ao 
cliente, venda de imóveis, captação. Desejável experiên-
cia em vendas. Não precisa ter experiência na área 
imobiliária. Oferecemos alta comissão, premiações, 
plano de carreira, treinamento. Quesitos: 2º grau, que 
more na região do Jaraguá, Liberdade, Aeroporto, Santa 
Rosa, Dona Clara.
Contato: Enviar currículo para 
patricia@patriciabrazimoveis.com.br.

MILA (Liberdade) 
Função: CONSULTOR DE VENDA
CORPORATIVAS                                           Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, superior 
completo ou em curso, experiência no ramo comercial, 
possuir habilitação categoria B.
Função: VENDEDORA DE ESTÉTICA
AUTOMOTIVA                                               Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência no ramo comercial
Função: VENDEDOR DE VEÍCULOS                Vagas: 1
Especificações / Perfil: Experiência com venda de 
veículos, habilitado com CNH � B.

Contato: Enviar currículo para 
rh.milapampulha@grupolider.com.br, com nome da 
vaga, ou entrar em contato com Carla pelo telefone 
3499-4145.

GOLD IMÓVEIS (São Luiz)
Função: CORRETOR DE IMÓVEIS E CORRETOR
 TRAINEE                                                      Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, acima de 
18 anos, com ou sem experiência e disponibilidade 
para trabalhar em horário comercial de segunda a 
Sábado. 
Contato: Entrar em contato pelo telefone 3419-0202 
ou 8684-9679 ou enviar currículo para 
ricardo@goldimoveis.com.

MOLDAR SERVIÇOS EM GESSO (Contagem)
Função: AJUDANTEDE DE GESSEIRO            Vagas: 3
Especificação / Perfil: Sexo masculino, não é 
necessário ter experiência. Salário + benefícios. 
Função: MONTADORES DE DRYWALL            Vagas: 5
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com 
experiência. Salário + benefícios. 
Contato: Entrar em contato com Renato através do 
telefone 9671-6515, 8941-0270 ou 7560-4630 ou 
enviar currículo para moldardecoracao@gmail.com.

MON LUXE LINGERIE
Função: COSTUREIRA DIARISTA                   Vagas: 1
Especificação/perfil: Experiência na confecção de lingeries.
Contato: Entrar em contato com Laura pelos telefones 
2526-8575 ou 9633-0903.

RESOLVE 
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA                  Vagas: 10
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, entre 18 e 50 
anos, ensino fundamental incompleto, experiência 
mínima de três meses. Local de trabalho: supermerca-
dos, indústrias e hospitais em toda BH e região.  
Contato: Entrar em contato através do telefone 3492-
6546.

Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros, e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam preencher estas vagas, quanto com os 
moradores e demais interessados. Continuaremos usando este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros e empresas sérias e idôneas possam oferecer suas vagas e assim faremos nosso trabalho social de ajudar 
aqueles que precisam trabalhar. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser enviados para jaragua@emfocomidia.com.br.
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