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Basta de tanta violência! Até quando conviveremos com
essa constante sensação de insegurança e impunidade? O
que mais precisa acontecer para que nossos governantes
tomem alguma providência mais séria e eficaz? Por que será
que em outros países isso é possível, mas por aqui temos
que achar normal sermos assaltados na rua, termos nossa
casa arrombada ou o carro furtado? Por que será que muitas
vezes uma ocorrência policial vira apenas uma estatística, e
uma situação, que pode ser traumatizante para uma pessoa,
se torna apenas mais um caso para a polícia? Algo está
muito errado!
A região do Cidade Nova, além dos demais bairros
próximos, cresceu e já não é, há muito tempo, o mesmo de
anos atrás. Certamente você já ouviu casos sobre furtos ou
assaltos na região. Talvez você ou seus familiares já tenham
até sido as vítimas. A questão da segurança está sempre em
debate por ser um assunto importante e, ao mesmo tempo,
complicado. Como se pode resolver a falta de segurança que
assombra o nosso cotidiano? Esse é um dos comentários
mais ouvidos entre os moradores. Sempre tem algum vizinho
ou conhecido com uma história de assalto para contar. Para
alguns, o problema vem acontecendo devido ao crescimento
da região; outros questionam o trabalho da Polícia Militar e
de que modo podem, de fato, colaborar de maneira mais
eficaz.
Sabemos que a polícia não pode estar em vários locais
ao mesmo tempo, que o efetivo de homens para isso é baixo
e, principalmente, que há limites impostos pelo Governo do
Estado para a abertura de novas vagas. Mas algo precisa ser
feito. Temos uma boa parceria com a Companhia da região e
sabemos que a Polícia Militar não está parada e procura
sempre traçar metas para coibir essa violência. Mas moradores e comerciantes querem ações mais práticas e uma maior
presença, não apenas nas vias principais, mas em todo o
bairro, através de uma constante ronda.
Ações conjuntas podem fazer com que os moradores e
comerciantes se unam mais para buscar meios mais eficazes
ao combate à violência. A participação da comunidade é
fundamental para a eficácia das ações da polícia no sentido
de tomarem medidas preventivas e de se mobilizarem para
um auxílio mútuo. A segurança é uma questão cultural, que

DENGUE - Reforçamos a importância do combate à dengue mostrando os números atualizados e a proliferação do mosquito Aedes
aegypti. O número de casos aumentou significativamente na região
Nordeste, que mantém o maior índice de foco. É assustador pensar
que 80% desses focos são encontrados em residências habitadas.
Dos 43.869 casos confirmados em BH, até o dia 13 de junho,
11.442 foram percebidos na Regional. Este ano o crescimento de
ocorrência aconteceu primeiramente na região compreendida entre
os bairros Ribeiro de Abreu e São Gabriel, com frequência também
em bairros como Maria Goretti e Cachoeirinha. A Prefeitura está
mobilizando a comunidade local com o objetivo de combater o
inseto com mais eficácia e conscientização. Página 3
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Por uma segurança
melhor na região

precisa da participação efetiva de todos.
É preciso continuar cobrando e, principalmente, fazendo
as ocorrências policiais para haver uma demanda de reclamações que possa gerar mais ações para a região, mas
também é fundamental se precaver, prevenir e ficar mais
atentos aos perigos que nos rondam. Tomando cuidados
mais básicos e orientando os filhos, pais, amigos, familiares

e mesmo nossos vizinhos, poderemos ter uma região mais
segura. O importante é agirmos e sermos parceiros do poder
público no combate a essa violência que não pode mais
aumentar na região. Temos que combater isso de forma séria,
comunitária e responsável. (Fabily Rodrigues)

METRÔ - O Governo Federal vai disponibilizar uma verba de R$ 3,1
bilhões para as obras de infraestrutura viária em Belo Horizonte,
previstas no PAC da Mobilidade, que será empregada na implantação da rede de metrô na Região Metropolitana. O contrato para a
expansão da Linha 1 e término das linhas 2 e 3 foi assinado pelo
Governo de Minas e pela Caixa Econômica Federal. A atual linha 1
terá obras de expansão e modernização, que incluem a construção
das estações Novo Eldorado, em Contagem, e Calafate II, para a
conexão com a linha 2, além da melhoria dos acessos nas estações
em operação. Na linha 2 será implementado o trecho Barreiro/Calafate, com 10 quilômetros; e, na 3, será construído o trecho
Savassi/Lagoinha, que terá 4,5 quilômetros. Página 12

Leia mais nas páginas 6, 7 e 9

PRÓXIMA EDIÇÃO - Na próxima edição falaremos sobre a
importância de estudar LÍNGUAS ESTRANGEIRAS e em
como a boa fluência ajudará na busca de oportunidades
neste período pré-Copa do Mundo. O que ainda é possível
aprender em um ano? Teremos ainda matérias sobre a
funcionalidade da REDE DE VIZINHOS PROTEGIDOS, a
qualidade e a boa estrutura das INSTITUIÇÕES DE ENSINO
da região, a importância das ATIVIDADES FÍSICAS para as
pessoas de todas as idades, além do significativo crescimento e concentração de CONCESSIONÁRIAS E REVENDAS
DE VEÍCULOS nos bairros locais. Participe se você quiser
opinar sobre algum desses e de outros assuntos.
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A violência travestida faz seu trottoir
Com tantas notícias
sobre violência recebidas a
todo o momento e com
casos acontecendo tão
perto da nossa realidade,
lembrei-me de uma letra de
Humberto Gessinger, vocalista dos Engenheiros da
Hawaii, feita em 1990, e
associei meus pensamentos a ela, que tem o mesmo
título desta crônica. Percebi
que a letra, ainda bem atual
23 anos depois, retrata a realidade que está presente em
nosso cotidiano. A violência tem se disfarçado das mais
variadas maneiras para nos amedrontar. Usa os mais
hábeis artifícios e disfarces para ser usada sem limites e
sem ser tão perceptiva aos olhos da humanidade.
Grande parte dessa violência se tornou banal,
comum, faz parte de uma rotina. Hoje qualquer coisa é
motivo para matar. As crianças e jovens de uma favela, por
exemplo, presenciam isso com tanta frequência que
passam a achar normal. Não se chocam mais. Hoje há
perigo em tudo: da bala perdida ao discurso liberal; da
violência doméstica à fome, miséria e desemprego; da
violência verbal e psicológica à violência política e econômica.
A palavra trottoir significa um passeio, uma caminhada feita em um mesmo lugar, onde as pessoas aproveitam para se conhecer ou para encontros amorosos. Para

os franceses, ela tem um uso ligado às prostitutas francesas que ficam passeando pelas calçadas em busca de
clientes. Na relação com o título foi usada para dizer que a
violência circula por todos os lugares normalmente, sendo
algo comum, que passa como rotina aos olhos de quem
vê.
A violência no Brasil cresce de forma acelerada,
assustadora e sem controle. Será que existe algo que
poderíamos fazer para mudar isso? O país assiste atônito
à escalada do poder e à ousadia do crime organizado, ao
mesmo tempo em que se tornam cada vez mais corriqueiros os crimes com motivações pessoais e sem sentido.
Porque não dizer banais. Tirar a vida humana é algo que se
tornou banalizado, que não precisa de muitas explicações
para justificar esses comportamentos covardes, muitas
vezes ocorridos em situações ou momentos tidos por
inofensivos.
As absurdas desigualdades sociais no Brasil configuram-se como um fator agravante desse problema. Não é a
única responsável, pois existem muitos outros tipos de
violência, mas quando a nação for menos desigual, certamente os conflitos serão menos frequentes. Não é justo
sempre aliar violência à pobreza. Sabemos que a maioria
dos moradores das favelas são pessoas humildes em
busca de oportunidades e que honram seu caráter trabalhando muitas horas por dia.
Aliado a isso existe o grave problema da impunidade
com o qual somos obrigados a conviver. Falta de planejamento e competência de nossas instituições. Infelizmente,
muitas vezes é isso que colabora ainda mais para a crimi-

ANUNCIE AQUI

nalidade. A certeza de que não serão punidos é um fator a
ser considerado. Um Estado ineficiente e sem programas
de políticas públicas de segurança contribui para aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a
principal causa de tanta violência.
Valores como honestidade, ética e moral, sempre tão
difundidos a tempos atrás, estão em baixa e não são
valorizados como deveriam. A maioria das pessoas se
queixam dos políticos, mas fazem pior. Querem levar
vantagens em tudo. Tráfico de influência e suborno estão
entre as práticas assíduas do povo brasileiro. Sem falar
nos constantes atos de corrupção e em como representantes de nossa segurança, como a própria polícia, acabam se corrompendo e sendo complacentes com grupos
geradores de violência. Tudo isso é também uma forma
grave de violência. Valores, sejam eles positivos ou negativos, são passados e assimilados pelos nossos filhos.
Para tudo na vida é preciso controle, muita conversa e
a eterna busca da harmonia. Cada um que contribui e faz
algo pela paz certamente vai contribuir para um mundo
melhor. Um ato de violência, seja no trânsito, nas arquibancadas dos estádios de futebol, no trabalho ou em
casa, é facilmente difundido e espalhado para outras
pessoas como uma contaminação. Mesmo que o motivo
inicial tenha sido uma simples e desnecessária discussão.
Pense nisso! Desejo um mundo melhor e mais seguro para
você e sua família!
Fabily Rodrigues (Editor)
fabilyrodrigues@gmail.com
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Quem quiser conferir as últimas edições do
Cidade Nova em Foco digitalmente e saber um
pouco mais sobre a Em Foco Mídia - empresa
que administra os nossos jornais - basta acessar nosso site (ainda em construção) no endereço www.emfocomidia.com.br ou no Facebook:
www.facebook.com/emfocomidia. Aproveitando a popularidade e a facilidade de acesso
para quem utiliza essa rede social, disponibilizamos nossas páginas separadamente e
também informamos sobre as pautas que
iremos trabalhar, e estamos abertos para ouvir
opiniões e reivindicações, além de sugestões e
reclamações. No site Em Foco Mídia é pos

sível conferir o jornal em uma qualidade melhor
via PDF e ver as edições dos jornais Jaraguá,
Ouro Preto e Planalto em Foco.
Há espaços para comentar as matérias,
elogiar, criticar, debater, opinar e ainda sugerir
temas para nossas próximas edições. Como é
comum no Facebook, curta nossa página e nos
ajude a divulgar ainda mais o Jornal da nossa
região. Todos os comentários serão bem-vindos
e respondidos. Em breve ambos os sites estarão
mais completos e com muitas novidades, fotos
e matérias mais completas ou mais resumidas
para facilitar a leitura.
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Casos de dengue aumentam na região Nordeste
Nesta época a preocupação com a
proliferação do mosquito Aedes aegypti, o mosquito vetor da dengue, aumenta. Principalmente porque nos últimos
meses o número de casos aumentou
significativamente. Segundo o Secretário Municipal da Regional Nordeste,
Geraldo Magela, foram confirmados na
regional Nordeste 11.442 casos entre
os dias 1º de janeiro e 13 de junho.
Este ano o crescimento de ocorrência
de casos foi percebido primeiramente
na região compreendida entre os bairros Ribeiro de Abreu e São Gabriel. Foi o
início do surto na região. Mas temos
frequência de casos também nos
bairros Maria Goretti e Cachoeirinha.
Para combater a dengue estamos
trabalhando com diversas ações em
120 pontos focais, para que até novembro o índice da Regional reduza , conta.
Geraldo Magela comenta ainda que
a Regional está trabalhando com dois
blocos de ações. Uma voltada para a
saúde e outra para ações externas.
Para ter impacto estas ações devem
ser realizadas em conjunto. Realizamos
fiscalizações, limpeza urbana, visita às
casas, uso de vermicida, localização
das áreas com maior número de casos,
reforço das equipes dos centros de
saúde, entre outras. As ações externas
contemplam limpezas em geral, remoção de recipientes que podem servir

como criadouros do mosquito, mutirões de
limpeza, fiscalização de lotes vagos etc. , explica.
Segundo o Secretário, o que mais chama a
atenção é o número de focos encontrados nas
residências habitadas: 80%, de acordo com o
último LIRAa (Levantamento de Índice Rápido do
Aedes aegypti). A participação da população é
positiva, mas está longe de ser a ideal. É uma luta
difícil e temos que trabalhar em conjunto. No
segundo semestre vamos utilizar uma nova

metodologia de abordagem , comenta.
Cuidados
A população precisa fazer sua parte e ajudar
para evitar uma epidemia, tendo em vista que já
existe um novo sorotipo da doença. O tipo 4 já
apareceu em alguns casos. Os agentes visitam
as residências para informar, porém esta informação não está sendo colocada em prática. De
acordo com o Técnico Superior de Saúde da
INTERNET

Gerência de Zoonoses, Diogo Portela, a
maior dificuldade acontece devido às
características do mosquito. Ele é bem
adaptado para o ambiente urbano. Seus
ovos são depositados em vários tipos de
criadouro e mesmo uma pequena
quantidade de água acumulada em
uma tampa de garrafa, por exemplo,
pode servir de criadouro. Portanto, para
a eliminação eficiente desses criadouros é necessária a participação de toda
a população, pois apenas as ações dos
agentes não são suficientes para eliminar o problema , destaca.
Para evitar o foco do mosquito da
dengue é necessário evitar água parada
e verificar o escoamento de água pluvial
nas calhas, observando se estão obstruídas ou danificadas (tortas). Verificar se
a caixa d'água está devidamente tampada e vedada e realizar uma limpeza
periódica (no mínimo a cada seis
meses), além de retirar os pratinhos dos
vasos de planta, acondicionar o lixo
devidamente, lavar os bebedouros de
água de animais duas vezes por semana
(utilizando bucha para retirar ovos
porventura aderidos), verificar o depósito de água atrás das geladeiras (alguns
modelos) e limpá-lo periodicamente,
entre outras ações. Faça sua parte. Seus
amigos, familiares e toda a comunidade
agradecem! (Ana Izaura Duarte)
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Novas funcionalidades e movimentações para a Avenida José Cândido da Silveira
Com o crescimento do número de moradores e a expansão imobiliária dos bairros Cidade
Nova, União e adjacências, as áreas verdes vêm
diminuindo como um todo na região, seguindo
uma triste realidade em Belo Horizonte. Dentro
dessa visão, a Avenida José Cândido da Silveira
ainda serve como principal opção para quem
busca locais arborizados, espaços para caminhada, atividades físicas, lazer, entre outros
atributos, que a cidade e, principalmente, a
região tinham, mas perderam com o desenfreado desenvolvimento.
Poucas pessoas sabem, mas o canteiro da
avenida chama-se Parque Linear Avenida José
Candido da Silveira . O local foi criado com o
intuito de preservar um espaço verde de grande
importância para a comunidade da Regional
Nordeste, com uma área de aproximadamente
51.500 metros quadrados. O local tem uma
legislação específica e foi implantado em 2006.
Considera-se parque a região entre as avenidas
Cristiano Machado e José Moreira Barbosa.
Projeto chega à região
A Prefeitura promete investir na Avenida
José Cândido da Silveira como referência em
lazer. Para começar, a população ganhou, nos
dias 9 e 16 de junho, manhãs dominicais
descontraídas. O projeto No domingo, a rua é
nossa , que fecha quarteirões das ruas da
capital com inúmeras atividades, foi implantado. Estamos trazendo bem-estar às manhãs de
domingo. Avaliamos a possibilidade e logística
do desvio de trânsito e foi tudo bem tranquilo. A
ideia é investir nesses tipos de ações na avenida,
que é um Parque Municipal e, agora, um espaço
de cidadania, descanso, lazer e segurança ,
afirma o Secretario Municipal da Regional
Nordeste, Geraldo Magela. Ele explica que a
regional vai intensificar a manutenção e vislum-
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bra o aumento das pistas de caminhada. Vamos intensificar a limpeza, capina, entre outros.
Já está prevista a implantação de uma Academia a Céu Aberto no local, além de equipamentos de controle, como guaritas para que haja
segurança. Tudo isso ainda neste ano .
Criado em 2009, o projeto No domingo, a
rua é nossa consiste no fechamento do trânsito
de algumas avenidas da cidade durante parte
dos domingos (das 7h às 14h) para a livre
circulação de pedestres. O projeto pretende
proporcionar aos moradores do entorno um
espaço público de convivência e lazer. Os
pedestres aproveitam a interdição dessas
avenidas para caminhar, correr, andar de bicicleta, de patins e praticar outras atividades. Estamos com um planejamento para que os moradores utilizem mais as ruas como lazer. Na
cidade temos experiências de sucesso na
Prudente de Morais, Bandeirantes e Silva Lobo.
Isso promove bem-estar físico, e, principalmente, incentivamos o aumento das relações humanas , diz o presidente da Fundação Zoobotânica
de BH e ambientalista, Jorge Espeschit, exsecretário municipal da Regional Nordeste.
Mudança de comportamento
Pelo perfil ecológico da avenida, a ideia é,

além do lazer, motivar a população a sair de
casa sem o carro, ou seja, mudar esse hábito
constante na cultura do belo-horizontino,
deixando o trânsito menos intenso e ajudando
até na segurança. Nas grandes cidades de hoje,
as pessoas tendem a ficar enclausuradas dentro
de casa e, muitas vezes, não conhecem nem o
seu vizinho ao lado. O grande esforço para o
futuro é fazer com que as pessoas saiam de
dentro de casa e façam da rua um espaço de
convivência. A José Cândido tem esse potencial.
As pessoas estão abrindo mão do carro e indo a
pé para utilizar serviços dentro da própria
região , explica Jorge. Ele mostra como a PBH
age no projeto. Inicialmente, a Prefeitura cria
atrações para incentivar o público. Após três ou
quatro meses a turma anda de skate, outros
tocam o violão, levam cadeira de praia e leem
livros, fazem caminhadas, andam de bicicleta,
entre outras atividades, tudo espontaneamente.
É uma ideia muito presente nos parques europeus , explica Jorge Espeschit.
Partindo desse ponto de vista de mudança
de hábito, uma revitalização da Avenida está em
pauta na Prefeitura. Vamos revitalizar o canteiro
central e toda a área verde. A ideia é transformar
a José Cândido em um boulevard, com qualidades paisagísticas, de iluminação, de equipa-

mentos para o lazer e de segurança, ou seja, um
'calçadão' , antecipa Jorge Espeschit. Esta é a
cidade que desejamos no futuro, ou seja, com
meios alternativos de locomoção. A cultura do
brasileiro deve mudar. Tem gente que vai de carro
à padaria que fica a apenas um quarteirão da
própria casa. Se gasta mais tempo manobrando
o carro na garagem e encontrar uma vaga do que
se fosse caminhando , opina o ambientalista.
Polo Universitário
Outro fator que fará a Avenida José Cândido
da Silveira mudar de perfil é pelo fato de o local
receber algumas faculdades e centros de
pesquisa. Com a visão de desenvolvimento do
Cidade Nova e União, a idéia se baseia no fato
de que trabalhadores e estudantes vindos da
Avenida usufruam os serviços em expansão já
existentes no interior do bairro, como a gastronomia, hotelaria e o comércio em geral. Teremos
em breve um campus da UNI-BH, da Universo,
da Uemg , polos tecnológicos, como a Fapemig,
Epamig, Cepro e Cetec, além da Cidade da
Ciência que será implantada pelo Governo
Estadual. Tudo isso trará milhares de alunos,
professores e trabalhadores do setor para
consumir na região , relata Jorge Espechit.
Segundo ele, existe um novo planejamento para
a localidade, que passa pela reestruturação de
trânsito para o pleno funcionamento entre esses
setores da localidade. A PBH está atenta para
que esses fatores estejam ligados uns aos
outros. Queremos que os serviços instalados na
José Candido estejam ligados aos eventos que
teremos na região, já que será construído um
enorme Centro de Convenções ao lado do Minas
Shopping. A vocação da Regional Nordeste é
enorme e diversificada e a José Cândido se
destaca nesse todo , exalta. (João Paulo Dornas)
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CIDADE NOVA INFORMA
Avenida Bernardo Vasconcellos passa por reformas
A Avenida Bernardo Vasconcellos, que liga as avenidas
Cristiano Machado e Antônio
Carlos, entre os bairros Cachoeirinha e Palmares, recebeu recentemente uma série de ações coordenadas entre as diferentes áreas
de atuação da Gerência Regional
de Manutenção. Segundo o
Secretário Municipal da Regional
Nordeste, Geraldo Magela, as
intervenções na Avenida Bernardo
Vasconcellos e também na José
Cândido da Silveira serão permanentes. Essas primeiras intervenções foram concluídas nas vésperas da Copa
das Confederações e atendem uma série de
reivindicações encaminhadas pela população
da região. Temos a preocupação de fazer da
avenida um espaço para o lazer , afirma.
Foram realizadas podas nas árvores
plantadas ao longo da avenida para melhorar
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a iluminação e garantir mais segurança para
os moradores, pedestres e motoristas. O
canteiro central, os passeios e a pista de
cooper foram revitalizados, oferecendo assim
mais conforto para quem utiliza a via para a
prática de caminhada e outros exercícios
físicos.

Surubim no Espeto inaugura unidade na Avenida Fleming
Foi inaugurada, recentemente, a terceira
unidade do Restaurante Surubim no Espeto,
na Avenida Fleming, 200. O restaurante, com
unidades nos bairros Jaraguá e Cidade Nova,
tem capacidade para 360 pessoas e possui
áreas cobertas, ao ar livre, para fumantes, além
de playground para as crianças. O sócioproprietário do Surubim no Espeto, Matuazalém Gomes Cardoso, conta que a escolha do
local foi motivada por pedidos dos clientes que
moravam na região e também por ser um bairro
em constante crescimento. Recebíamos
muitas sugestões de irmos para o Ouro Preto.
Clientes que moram na região comentavam
que gostariam de ver uma loja mais próxima
deles. Eu estava procurando um ponto local,
mas estava difícil, até que um amigo comentou
que colocaram uma faixa neste ponto. Fui ao
local no mesmo momento e em menos de uma
hora o negócio já estava fechado , comenta.
Matuzalém afirma que o retorno está além
do esperado. As expectativas são as melhores,

principalmente porque a Avenida Fleming é um
ponto já tradicional na região e viemos para
agregar e com uma proposta diferente. Para
agradar o nosso cliente mantemos o mesmo
cardápio nas três unidades, oferecendo
almoço todos os dias da semana, pizzas,
delivery e um variado cardápio à noite. A casa
tem ficado bastante cheia, principalmente nas
quintas e sextas à noite e durante todo o final
de semana . Mais informações: 3291-3988.

Nova Leroy Merlin aponta início de polo comercial na Cristiano Machado
O grande polo comercial e hoteleiro planejado pela Prefeitura para a Avenida Cristiano
Machado já está tomando forma. Instalados,
um vizinho ao outro, Center Minas, Minas
Shopping, Minas Casa e o futuro Centro de
Convenções, aliados aos hotéis, como o Ouro
Minas, prometem ser referências de negócios, a
partir de uma interação mútua entre estes

empreendimentos. Sendo assim, as empresas
de grande porte já começam a chegar. A Leroy
Merlin, rede multinacional francesa de loja de
materiais de construção, decoração, jardinagem e bricolagem, inaugurou mais uma unidade
de suas lojas com 12 mil metros próximo ao
Minas Shopping, sendo a pioneira no Center
Minas.

O evento de inauguração da loja contou
com a presença do Prefeito Márcio Lacerda, de
Alain Ryckeboer, diretor geral da Leroy Merlin, e
do Secretário de Administração Regional
Nordeste, Geraldo Magela. Salo Seibel, diretor
do Minas Shopping disse que o principal foco
da loja é o atendimento das necessidades do
cliente.

Errata
Na última edição publicamos que o Leroy
Merlin se instalaria no futuro Centro de Convenções que será construído ao lado do Minas
Shopping. Na realidade, a empresa se localiza
no Center Minas, atrás do shopping.
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População da região do Cidade Nova se queixa da falta
Muito se confunde crescimento com
desenvolvimento. Na maioria das vezes, o
desenvolvimento vem com a previsão e
preparação para o crescimento e Belo Horizonte passa por um processo irreversível
neste aspecto, seja ele populacional, econômico ou administrativo. Sendo assim, o poder
público tem que preparar a cidade para essa
realidade. Só vamos ter certeza de que a
cidade chegou ao desenvolvimento quando
as incômodas obras de trânsito estiverem
funcionando bem, quando o induzido avanço
imobiliário melhorar a qualidade de moradia
e quando os índices de criminalidade caírem.
Se esses fatores não ocorrerem, teremos um
cenário de crescimento desordenado. Um dos
piores sintomas dessa situação é a criminalidade.
Um dos maiores problemas enfrentados
pelas grandes cidades é a falta de segurança
pública. Principalmente nas regiões em
evidência e crescimento. A região do Cidade
Nova, que envolve ainda outros bairros próximos, como União, Silveira, Ipiranga e Palmares, por exemplo, se inclui nessas áreas onde a
segurança é uma preocupação constante
para moradores e comerciantes.
O comércio e o poder aquisitivo melhoraram, mas os crimes vêm deixando os moradores constantemente inseguros e tensos. Nossa
reportagem foi às ruas da região apurar sobre
as demandas e queixas da população, sem
objetivo de alarde. Notamos uma imensa
insatisfação quanto à violência, presente em
quase 100% dos depoimentos. Muitos fatores
foram citados: impunidade, falta de policiamento, iluminação pública deficiente, desca-
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so da Prefeitura, entre outras inúmeras reclamações.
Militante da região e envolvida em várias
ações pró-bairro, a empresária e moradora
Vanderleia Carvalho explicita inúmeras falhas
e incoerências na gestão pública. Tenho uma
loja na Feira dos Produtores há 10 anos e sou
moradora do bairro há 20. Aqui era um lugar
muito tranquilo e agora está muito populoso.
Nós precisamos de muitas melhorias, pois a
região cresceu demais e trouxe grandes
problemas. Temos postes de iluminação de
madeira até hoje, as lâmpadas são fracas e de
noite é um breu só. Saímos às 18h por medo.
A população procura saber sobre os projetos,
mas as explicações são obscuras. Não falam
quando acontecerá e não dão previsões. Eu

me sinto enrolada. Além disso, temos muito
roubo de carro. É um problema crônico ,
desabafa.
Reclamações
A reportagem do Cidade Nova Em Foco
percorreu vários locais do bairro para saber
quais são as maiores queixas. Assalto à mão
armada em caixas de lojas, saidinhas de
banco, roubo de carros, arrombamento de
lojas, entre outros crimes foram citados. Um
dos pontos mais relatados é a Rua Cardeal
Stepinac. Os motivos são, principalmente, a
falta de iluminação e os assaltos à mão
armada. A rua está muito escura. Na padaria
daqui temos assaltos constantes. É sempre à
mão armada. Vejo também muitos assaltos às

lotéricas. Há cinco anos a situação vem
piorando bastante. Acho que com a valorização do bairro a criminalidade aumentou ,
relatou a vendedora Thaísa Oliveira. Outras
pessoas afirmam que denunciam a situação
ao poder público, mas não têm retorno. Eu
peço para a Prefeitura podar as árvores
constantemente, pois os galhos atrapalham a
iluminação. A Rua Cardeal Stepinac é muita
escura. Fico muito preocupada na hora de
fechar a loja. Tem um prédio aqui perto que
toda semana é assaltado, assim como a
padaria , explica Ana Paula Martins, lojista de
uma boutique de roupas. A também lojista
Abigail Fernandes concorda com sua vizinha
de comércio. Aqui está muito escuro à noite.
Depois de 19h fico receosa de andar na
escuridão .
Logo acima, na Rua Doutor Júlio Otaviano
Ferreira, as queixas continuam. Em 2011
entraram na minha loja, à mão armada,
roubaram todo o caixa, levaram computador e
celulares. Temos alarme e tudo, mas mesmo
assim não teve jeito , revela Murilo José
Teodoro, proprietário de uma distribuidora de
bebidas. Daniela Dayrell, proprietária de uma
loja de roupas, conta que nunca foi assaltada,
mas já viu os lojistas vizinhos passarem por
esta situação. Mesmo sem ter tido problemas,
se precaveu, pois considera falha a vigilância
local: Aqui sempre tem assalto. Temos que
trabalhar de porta trancada, alarme e câmera.
Quando precisamos da polícia, eles demoram
muito, porque dizem que a demanda é grande . Janir Gonçalves é taxista há mais de 25
anos e se mostra pessimista com o futuro.
Trabalho no ponto de táxi na Júlio Ferreira e
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de segurança pública e exige ações e melhorias
CID COSTA NETO

temos que tomar muitas precauções. Atendemos apenas clientes por telefone ou os já
conhecidos. O Cidade Nova não promete
muita coisa boa. Infelizmente, existe muito
roubo e arrombamento de carro, assalto com
armas e saidinha de bancos. Tenho medo de
trabalhar , conta.
Cuidados
Um dos mais tradicionais espaços da
região e também de BH, o Centro Comercial da
Feira dos Produtores, é alvo de muitas reclamações por conta da criminalidade. No
complexo de vendas circula muito dinheiro
vivo entre lojas, bancos, uma lotérica e caixa
eletrônicos. Tenho que tomar muito cuidado
com dinheiro no caixa eletrônico e nas agências, pois tem muita saidinha de banco. Aqui
nesse centro comercial está acontecendo
constantemente. A polícia não está tão presente quanto deveria , relata a dona de casa
Áurea Morais. Ao longo do dia muitas pessoas
de idade frequentam o local. Segundo o
chaveiro da Feira dos Produtores, Everton
Acácio, essas pessoas são vítimas constantes. O ponto é bom comercialmente, mas não
muito tranquilo, pois tem assaltos na região.
Geralmente recebemos um público familiar,
aqui mesmo do bairro, e grande parte são
idosos. Vejo ladrões batendo carteira, bolsa e
praticando a temida saidinha de banco com
muitos deles .
A indignação e irritabilidade estão presentes entre os comerciantes locais. Um dos
mais indignados é Ronaldo Miguel, empresário do setor de informática. Já fui assaltado
umas cinco vezes. Instalei alarme na loja, mas
mesmo com o avanço tecnológico hoje se
rouba muito mais. Câmeras e alarmes nem
sempre inibem a ação dos bandidos. A pessoa
que quer roubar não mede esforços . Outro
empresário do setor, Alan Jorge, reclama da
polícia. Os assaltos aumentaram e minha loja
já foi assaltada. O posto policial em frente à
Feira não tem tanta utilidade como poderia
ter. Este é um bairro muito bom, mas muita
coisa precisa mudar , opina.
Falta de iluminação
Responsável pelo policiamento do local,
o Tenente Amorim, da 23ª Companhia de
Polícia Militar, explica que o crescimento da
criminalidade se explica com o avanço habitacional. Ele considera que a atual estrutura do
bairro é propícia aos crimes. O bairro teve um
grande crescimento vertical e junto vieram
muitos problemas. Estamos intensificando a
segurança no Cidade Nova e União. Sequestro
relâmpago e assalto a domicílio nós temos
pouco. A maior parte é referente a roubo a
veículo e assalto a transeunte. As ruas são
muito escuras e ermas, então, quando as
pessoas chegam às residências após as 19h,
são vítimas fáceis dos bandidos. Acho que
estamos conseguindo sucesso, principalmente na parceria com a vizinhança e com os

Posto de Observação e Vigilância da Polícia Militar promove mais segurança ao bairro
Cidade Nova, mas, infelizmente, nem sempre conta com a presença dos policiais

Livro orienta na prevenção ao crime
Um manual de como agir em diversas
situações de risco, aliado a análises
sociológicas, é a temática proposta pelo
livro Procedimentos Básicos de Prevenção Contra o Crime , do Major Flávio
Henrique Naziazeno, comandante da 23ª
Companhia de Polícia Militar do 16º
Batalhão, responsável pela região do
Cidade Nova. O livro, escrito de forma
bastante didática, tem um conteúdo
social que ilustra bem o quanto fatores
como drogas, desigualdade social e
impunidade influem no crescimento da
insegurança. Esclarecida essa questão
social, o Major instrui o cidadão com
inúmeras dicas fáceis e rotineiras que
inibem bem os casos como saidinha de
banco , roubo a veículos, assaltos a resi-

dência, trombadinhas , entre outros.
Outro destaque é para as dicas aos
comerciantes. Orientações sobre segurança eletrônica, abertura e fechamento
de loja, transporte de valores, exemplos
de golpes, análise de indivíduos suspeitos
e muitos outros diversos casos corriqueiros no comércio. O manual tem
obtido muito êxito entre a comunidade.
Nas palestras que realizamos a aceitação
tem sido boa. O objetivo é fazer com que
as pessoas mudem os hábitos que as
deixam expostas, agindo em maior
sintonia com os vizinhos e com a polícia ,
comenta Major Flávio. Quem quiser
adquirir o livro pode fazê-lo através do email flavionaziazeno@ig.com.br.

DICAS
* Em caso de emergência, disque 190 (24
horas por dia)
* Conheça os locais mais comuns de
estacionamento da patrulha policial do
seu bairro
* Disque denúncia: 181
* 23ª Companhia Especial: 3461-3205

comerciantes através dos programas Rede de
Vizinhos Protegidos e Comerciantes Protegidos (falaremos com mais detalhes deste
assunto na próxima edição). Ambos estão em
um momento de expansão e a adesão vem
crescendo significativamente, através de
palestras e reuniões com a comunidade. Com
um trabalho de repreensão que já é feito, o
estreitamento da parceria com a comunidade

* 16º Batalhão da PM: 3307-0500
* Os interessados em ingressarem no
programa Rede de Vizinhos Protegidos
podem entrar em contato com a 23ª
Companhia e falar com o Tenente Glayson
Amorim (Rua Conceição Pará, 487 - Santa
Inês).

e uma melhor visibilidade noturna, teremos
uma maior segurança , explica.
O Major Flávio Henrique, Comandante do
23º Batalhão da Polícia Militar, ilustra e
completa a situação citada: Os dois fatores
principais para o local ser alvo de assaltos são
as ruas escuras e desertas, além da qualidade
residencial. A má iluminação potencializa
bastante a possibilidade de crime. Para nós

combatermos o crime temos que adotar
ações policiais, mas outros setores devem
andar ao lado, como os gestores da cidade e a
população. As melhorias na iluminação é uma
demanda antiga da população e da PM. A
maioria das ruas do bairro é mal iluminada. As
associações do bairro devem reivindicar essas
melhorias com veemência. Melhorar a iluminação é diminuir os assaltos , afirma. Ele
completa, recomendando que quando a
pessoa chegar em casa à noite deve dar uma
volta no quarteirão antes, para ter a certeza de
que não há nenhum suspeito, e desconfiar
sempre, principalmente quando tiver duas
pessoas em cima de uma moto. Na maioria
dos casos o bandido age dessa maneira. Se
avistar pode desconfiar que existe a possibilidade de assalto. Além disso, nunca fique
parado dentro do carro em horários mais
avançados. Há muitos casos de pessoas que
ficam namorando dentro do carro e acabam
sendo assaltados , alerta.
Sobre a queixa relatada pelos moradores,
Major Flávio considera que a região da Feira
dos Produtores está sob controle, pois os
incidentes diminuíram bastante. No Centro
Comercial conseguimos reduzir muito os
assaltos. Crimes como saidinha de banco,
entre outros, estão controlados. Ali temos um
policiamento de vigilância constante na
Avenida Cristiano Machado e temos o POV
(Posto de Observação e Vigilância Móvel), que
faz um trabalho específico para coibir a
'saidinha de banco' , relata.
O Secretário Municipal da Regional
Nordeste, Geraldo Magela, afirma que em
breve haverá ações para melhorar a iluminação e que os projetos já estão sendo feitos. Já
encomendamos à nossa assessoria a listagem dos 50 pontos que mais precisam de
melhorias na iluminação, na Regional Nordeste. Eles já estão fazendo o levantamento. Em
breve finalizaremos esse processo e vamos
agir em conjunto com a Cemig, tentando
negociar uma intervenção completa nesses
lugares. Entre esses 50 pontos, muitos estão
no bairro Cidade Nova. Tem chegado muita
reclamação e lá será uma grande área de
atuação , promete.
Enquanto algo não acontece devemos
continuar cobrando e fazendo as ocorrências
policiais para termos uma demanda de reclamações que possa gerar mais ações para a
região, mas é preciso sempre se precaver,
prevenir e ficar atento aos perigos que nos
rondam. Nunca deixar de tomar os cuidados
básicos e se mobilizar para nos protegermos da
maneira que for possível, seja através de ações
simples e cuidados, como também através de
monitoramento e segurança eletrônica. Temos
que agir na medida do possível e sermos
parceiros, mas também cobrar ações do poder
público para que algo mude de alguma maneira. Só não dá mais para ficar assim. Você não
quer ser o próximo, não é? (João Paulo Dornas,
com colaboração de Fabily Rodrigues)
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ENQUETE

Moradores e comerciantes debatem questões relacionadas à segurança pública
Temos muitos problemas com roubo de carro. Na minha rua e nos arredores vemos
arrombamentos de veículos constantemente e não sinto a Polícia Militar tão
empenhada. Vizinhos e comerciantes reclamam e não vejo solução. Muitas lojas estão
sendo roubadas. Na padaria em frente a minha casa foram oito assaltos em dois
meses, ou seja, os ladrões os visitam uma vez por semana. De dois anos para cá os
crimes cresceram demais aqui na região. Coincidência ou não, veio na mesma época
das obras do BRT e do crescimento imobiliário no bairro.
Alex Amorim, Engenheiro civil

Graças a Deus eu nunca fui assaltada, mas é comum vermos reclamações e já
presenciei assaltos em minha rua. Eu até vejo um estreitamento de laço entre a Polícia
Militar e os vizinhos, através da Rede de Vizinhos Protegidos, e em muitos lugares vejo a
placa do programa de proteção. Acho também que a guarita da PM, como a que existe
próximo à Feira dos Produtores, é de suma importância, mas percebemos isso apenas
em bairros mais nobre, como Lourdes, Funcionários, entre outros. Esse serviço deveria
ser ampliado.
Valéria Lopes, Empresária

O pessoal daqui vive com medo. Essa situação de insegurança vem de uns cinco anos
para cá. Com relação à criminalidade, o Cidade Nova não promete muita coisa boa.
Infelizmente, existem muitos roubos e arrombamentos de carros, assaltos e saidinhas
de bancos. O sistema de segurança no Centro da cidade ficou mais rígido, então os
marginais vieram todos para os bairros. Para trabalhar como taxistas aqui, tomamos
muitas precauções. Trabalhamos apenas com clientes por telefone ou com os já
conhecidos.
Janir Gonçalves, Taxista

Aqui é um bairro familiar e a clientela é bem conhecida, mas de uns tempos para cá a
situação mudou. Até a uns 10 meses atrás o bairro ainda era mais tranquilo, mas desde
então aconteceram muitos assaltos à mão armada, principalmente aqui na região
comercial. Temos que nos prevenir muito e por isso instalamos câmeras e alarmes aqui
no salão. Fico muito atento na hora de fechar a loja e ir para casa, pois as ruas ficam
mais escuras e vazias.
Fábio Souza, Cabeleireiro

Eu moro aqui há 15 anos e constantemente vejo os vizinhos reclamando do
crescimento do Cidade Nova e dos problemas que vêm juntos. Outro dia mesmo
ocorreu um assassinato por causa de acerto de conta de drogas na Rua Tabelião
Ferreira de Carvalho. Mesmo assim, temos um pouco mais de segurança, porque os
vizinhos contrataram um segurança particular que nos ajuda muito e nos sentimos
mais protegidos. Mesmo com esse serviço de proteção, gostaria que houvesse mais
tranquilidade.
Vilma Maggi, Bióloga

Moro aqui há 40 anos e sinto falta da tranquilidade de antigamente. Antes, tudo era
muito calmo porque havia poucas moradias. As casas ficavam praticamente abertas.
Hoje está tudo muito perigoso. Ao sair de casa rezo para Deus me proteger. Aí fico mais
tranquila. Hoje me sinto um pouco mais segura, pois sou viúva, moro com dois filhos
adultos e a vizinhança se ajuda. Mesmo assim gosto muito do Cidade Nova. O aumento
da criminalidade se resume à falta de uma boa criação dos filhos, ou seja, à
decadência da família.
Eva de Abreu Vale, Aposentada

O bairro está bem inseguro, com bastantes assaltos. Temos que tomar muito cuidado
com o dinheiro que tiramos no caixa eletrônico, pois está ocorrendo muita saidinha de
banco. Aqui no ponto comercial está acontecendo demais. À noite, quando chego em
casa, e quando saio com meu carro da garagem fico muito atenta. Tivemos muitos
assaltos nessa situação. Na Rua Afonso Pena Jr. sempre ocorrem furtos de veículos e
arrombamentos e acho que a Polícia não está tão presente como devia estar.
Áurea Morais, Dona de casa

Moro aqui há 42 anos. A situação está péssima e só vem aumentando de 10 anos
para cá. Já fui assaltado com revólver na cabeça e tudo. Temos vários problemas, entre
eles a impunidade. Aqui na região tem um marginal que mora próximo ao Parque da
Matinha e que já roubou a vizinhança mais de 20 vezes. Aí prendem ele, que fica
guardado dois ou três dias e logo depois fica livre. A Polícia parece que abandonou a
situação, mas esse marginal continua roubando. Estou pessimista, não só com a nossa
região, mas com toda a Belo Horizonte .
Vander Campos, Bancário

Moro aqui na região há mais de 30 anos e sempre tivemos bairros tranquilos.Acho que
essa violência dos últimos anos não é exclusiva daqui. O problema está em todo o lugar
e no Cidade Nova não é diferente. Eu nunca tive nenhum problema, mas temos que nos
preparar, porque o bairro vai piorar com o passar do tempo. Está crescendo demais. Se
não tivermos mais proteção, teremos muitos problemas. Hoje não sabemos quem é
quem e está difícil saber se o sujeito é bandido ou não.
Eder de Carvalho, Aposentado

Não vejo os comerciantes se unindo para tentar resolver os problemas de segurança.
Aqui é cada um por si e Deus por todos. Policiamento aqui é o seguinte: se acontecer
alguma coisa a Polícia vem. Logo que acabar o problema, com o fechamento do
Boletim de Ocorrência, eles vão embora e pronto. Aí você não os vê mais. Venho
trabalhar aqui na banca e vejo muitos assaltos nas padarias locais, principalmente.
Hoje em dia as padarias e os postos de gasolina são muito visados pelos bandidos.
Mônica Paula, Comerciante

Sinto muito medo na hora de fechar a loja. Antes o Cidade Nova era um bairro
tranquilo, agora tem muita criminalidade. Acho que está crescendo desordenadamente. São muitos os assaltos. Estou pensando até em sair daqui, mas já fiz o ponto
comercial e tenho bons clientes. Já fui assaltado umas cinco vezes. Instalei alarme na
loja, mas, mesmo com o avanço tecnológico, hoje se rouba muito mais. As câmeras e
alarmes não inibem mais e quem quer roubar não mede esforços e ataca quando bem
entender.
Ronaldo Miguel, Comerciante

É muito difícil ver uma viatura passando por aqui. Nos horários noturnos, após as 20h,
me sinto muito exposto para trabalhar no posto. Desconfio de toda e qualquer pessoa
que chega perto de mim. Constantemente vemos muitos assaltos na padaria da frente,
com arma, na maioria das vezes entre 20h e 22h. Aqui no posto também tivemos
assalto há dois meses. Chegaram à mão armada e levaram muito dinheiro do caixa.
Não está nada fácil e algo precisa ser feito com urgência.
Gedeon José Pereira, Frentista

As ruas do bairro estão super escuras. Os postes são antigos e as lâmpadas fracas.
Fizeram uma passarela na Cristiano Machado super perigosa, onde acontecem muitos
assaltos. A Prefeitura cobra um IPTU tão caro como o da zona sul, mas só realiza
melhorias lá. Precisamos de melhorias também. É uma luta! Falaram que instalariam o
Olho Vivo em 2008, mas a Prefeitura não cumpriu o prometido. A população procura
saber sobre os projetos, mas as explicações são obscuras. Não sabemos de nada e
nem há previsões de melhorias.
Vanderléia Carvalho, Empresária

Nós já sofremos muito com vários assaltos na padaria. Está tudo muito inseguro para
trabalhar aqui no bairro Cidade Nova. Eram dois assaltos à mão armada todo mês. Aí
cobramos mais visitas das viaturas da Polícia Militar e melhorou um pouco. Acho que
com a região crescendo a expectativa é de piorar a situação. Mas pedimos sempre que
a Polícia reforce a segurança. Não tem jeito. Temos que esperar para ver como isso aqui
vai ficar daqui um tempo. Espero que melhore muito ainda.
Bernardo Carneiro, Gerente de padaria

Para dar mais segurança à região do Cidade Nova e do União, vamos investir em
iluminação para atender uma antiga solicitação da população e da Polícia Militar. Eu já
encomendei a nossa assessoria a listagem dos 50 pontos que mais precisam melhorar
a iluminação na Regional Nordeste. Eles já estão fazendo o levantamento. Em breve
finalizaremos e vamos agir em conjunto com a Cemig, tentando negociar uma
intervenção completa nesses lugares. Entre esses 50, muitos estão no Cidade Nova.
Tem chegado muita reclamação e lá será uma grande área de atuação.
Geraldo Magela, Secretário Municipal da Regional Nordeste

Recebemos muitas queixas da região próxima à Feira dos Produtores, que hoje está
sob controle, pois os incidentes diminuíram. Reduzimos o número de assaltos e
controlamos crimes como a saidinha de banco. Temos um policiamento de vigilância
constante na Avenida Cristiano Machado, além do Posto de Observação e Vigilância
Móvel, que faz um trabalho específico para coibir ações como a saidinha de banco.
Temos tido muitos problemas no Cidade Nova e no União por causa da falta de
iluminação nas ruas. Essa é uma requisição que fazemos constantemente à Prefeitura.
Major Flávio Naziazeno, Comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar
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Regional pretende instalar 30 Academias
a Céu Aberto até 2014
Cada vez mais as pessoas estão buscando o cuidado com a saúde, com o corpo e com
a qualidade de vida. As Academias a Céu
Aberto, instaladas em praças e parques por
toda a cidade, é um incentivo para quem
busca esses cuidados e não tem condições de
pagar uma academia ou clube, ou quer simplesmente complementar uma caminhada e
aproveitar o ambiente do local. Além de
promover a prática esportiva, as Academias a
Céu Aberto contribuem para o melhor aproveitamento dos parques e praças que muitas
vezes são esquecidas pela população e
entregues à marginalidade.
A Regional Nordeste possui oito academias. Segundo o Secretário Municipal da Regional Nordeste, Geraldo Magela, em breve esse
número vai crescer. A meta é chegar a 30
academias até 2014. São fornecidas para
cada regional de quatro a cinco equipamen-

FABILY RODRIGUES

tos por bimestre. Estudamos 10 espaços para
implantação e selecionamos quatro. Nosso
critério de escolha é baseado na demanda,
propriedade, espaço e adequação de uso.
Nossa intenção é implantar mais equipamentos nos bairros Cidade Nova, Cachoeirinha e
nas avenidas Bernardo Vasconcelos e José
Cândido da Silveira , conta. (Ana Izaura
Duarte)

Veja onde os equipamentos estão instalados na Regional Nordeste:
* Parque Ecológico: Avenida Julio Otaviano Ferreiro, 944 - Cidade Nova
* Parque Orlando de Carvalho Silveira (foto): Rua Juruá, 860 - Bairro da Graça
* Parque Renato Azeredo: Rua Manoel Venâncio Martins, 230 - Palmares
* Pista de Cooper: Avenida Risoleta Neves (Via 240), 2359 - São Gabriel
* Parque Professor Guilherme Lage: Rua Angola, 665 - São Paulo
* Praça do México: Rua Guanabara, 313 - Concórdia
* Praça Cartunista Henfil: Avenida Arthur Guimarães, 1231 - Cachoeirinha
* Rua Henrique Lisboa, 878 - Jardim Vitória
* Rua Antonio Magno de Abreu, 395 - Ribeiro de Abreu

Seis parques da região Nordeste
receberão nova iluminação
Os parques da Matinha (União),
Professor Marcos Mazzoni (Cidade Nova),
Ismael de Oliveira Fábregas (Nova Floresta), Professor Guilherme Lage (São
Paulo), Fernão Dias e Caiçara (Caiçara)
estão recebendo um novo projeto luminotécnico. Realizado por meio de uma
parceria entre a Fundação de Parques
Municipais, a SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da Capital) e a
Cemig, o projeto de iluminação pretende
abrir mais espaço noturno ao lazer e ao
esporte. Será uma reformulação geral na
iluminação dos parques. Vamos implantar novas luminárias visando à segurança
e à melhor visualização dos espaços.
Serão 37 parques beneficiados em toda
a cidade , explica Róbson Machado,
chefe do Departamento de Parques das
regiões Nordeste, Norte e Venda Nova. Já
estamos fazendo as instalações luminosas. O próximo passo é formar um corpo
de trabalhadores para que possamos
abrir no período noturno , completa.
A meta é trazer o esporte e o lazer
para horários noturnos, reprimindo,
inclusive, a criminalidade e o uso de
drogas nesses locais. Além de aumentar
a sensação de segurança, essa ação
possibilitará uma melhor visão dos
parques para quem passa próximo a eles.
Quem vê de fora poderá apreciar a beleza
da área verde durante a noite. Além disso,
o corpo técnico da Fundação deu aval

positivo sobre os possíveis impactos da
iluminação sobre o meio ambiente dos
locais, não afetando a flora e nem a
fauna. Com a Copa do Mundo, nossos
parques da região Nordeste serão revitalizados. São muitos. É claro que a medida
busca também atender ao público que
virá para o torneio, mas o foco principal é
a população belo-horizontina , aponta
Róbson.
Parceria e cuidados
Segundo os dirigentes da Fundação
Municipal de Parques, a parceria com a
população é fundamental para a qualidade do espaço. Nosso objetivo maior é
sensibilizar as pessoas para frequentar e
preservar esses espaços. Temos que ter
um intenso trabalho de manutenção, mas
o serviço de cidadania ecológica é fundamental para o sucesso. Ao longo dos dias
nossa equipe operacional fará um trabalho de manejo ambiental, de poda e
jardinagem. Mas é importante que a
população participe da administração
desses espaços, usando-os de maneira
racional. Queremos entregar à população
um parque em boas condições. Além
disso, teremos oficinas de reciclagem
para aproveitar o lixo plástico, de metal e
de papel. Em vez de fazer panfletos
educativos, vamos direto à prática ,
explica. Mais informações: 3277-8000.
(João Paulo Dornas)

Junho de 2013
11

QUADRO DE EMPREGOS
De um modo geral, as pessoas reclamam da falta de emprego no país, na sua cidade e até mesmo em sua região. O interessante é que as empresas reclamam das dificuldades de contratar bons funcionários e
principalmente que residam na própria região. Então, para quem realmente está precisando trabalhar, opções é o que não faltam nos bairros próximos à região do Cidade Nova. Entramos em contato com algumas
empresas conhecidas da região, além de parceiros, e abaixo seguem algumas vagas precisando, urgentemente, serem preenchidas. É preciso apenas que haja disposição, interesse e paciência para saber que nem sempre
podemos começar com um bom emprego, mas depende de cada um crescer dentro da empresa e buscar uma ascensão profissional.
Usaremos este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros e empresas sérias e idôneas possam oferecer 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 cidadenovaemfoco@gmail.com.

MAI ENGLISH CIDADE NOVA
Função: ATENDENTE
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º
grau completo, possuir noções de informática.
Contato: Enviar o currículo para o e-mail
mai.cidadenova@mai.com.br.

necessária experiência.
A empresa oferece oportunidade para pessoas
com deficiência.
Contato: Interessados comparecer à Av. Amazonas,
1.464 - Barro Preto, de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h, munidos dos documentos pessoais.

CHINA IN BOX CIDADE NOVA
Função: ATENDENTE NOTURNO
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º
grau completo ou em curso, entre 18 a 35 anos.
Contato: Entregar currículo das 10h às 14h na
Rua Doutor Júnior Otaviano Ferreira, 78, Cidade
Nova ou enviar para o e-mail
cidadenova.cib@gmail.com.

BRISTOL LA PLACE (Cidade Nova)
Função: CAMAREIRA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo feminino,
disponibilidade de horário. Horário: 7h às 15h20
e duas vezes na semana 14h às 22h20. Escala
6x1, salário + benefícios.
Função: COZINHEIRO
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos,
experiência na área. Disponibilidade manhã e
tarde, escala 6x1. Salário + benefícios.
Contato: Entrar em contato com Luciana através
do 2122-1668 ou enviar currículo para
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

SUPER NOSSO HOT POINT (Cristiano Machado)
Função: AÇOUGUEIRO
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º
grau incompleto, entre 18 a 55 anos. Necessária
experiência mínima de 6 meses.
Função: ATENDENTE DE CAIXA
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º
grau incompleto, entre 18 a 45 anos. Não é
necessária experiência.
Função: EMBALADOR
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º
grau incompleto, entre 17 a 50 anos. Não é
necessária experiência.
Função: AUXILIAR DE OPERAÇÕES
(REPOSITOR)
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º
grau incompleto, entre 18 a 50 anos. Não é

APOIO MINEIRO (Horto)
Função: OPERADOR EMPILHADEIRA
(ELÉTRICA)
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º grau
incompleto, entre 20 a 45 anos. Necessário curso
na área, habilitação e experiência mínima de 6
meses.
Função: AÇOUGUEIRO
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º
grau incompleto, entre 18 a 55 anos. Necessária
experiência mínima de 6 meses.
Função: ATENDENTE DE CAIXA
Vagas: 10

Função: AUXILIAR DE OPERAÇÕES
(TELEVENDAS)
Vagas: 4
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 1º
grau incompleto, entre 18 a 45 anos. Não é
necessária experiência.
A empresa oferece oportunidade para pessoas
com deficiência.
Contato: Interessados comparecer à Av. Amazonas,
1.464, Barro Preto, de segunda a sexta-feira, das
08h às 17h, munidos dos documentos pessoais.
MERIT HOTEL (Centro)
Função: CAMAREIRA
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Sexo feminino,
experiência com limpeza. Disponibilidade manhã
e tarde, escala 6x1. Salário + benefícios.
Função: COZINHEIRO
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos,
experiência na área. Horário: 7h às 15h20,
escala 6x1. Salário + benefícios.
Contato: Entrar em contato com Luciana através
do 2122-1668 ou enviar currículo para
recrutamento.mg@redebristol.com.br.
BRISTOL GOLDEN PLAZA (Lourdes)
Função: COZINHEIRO
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos os sexos,
experiência na área. Horário: 5h30 às 13h50,
escala 6x1. Salário + benefícios.
Contato: Entrar em contato com Luciana através
do 2122-1668 ou enviar currículo para
recrutamento.mg@redebristol.com.br.

CENTRAL BRISTOL (Lourdes)
Função: AUXILIAR DE SUPORTE HELP
DESK
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Sexo masculino, desejável conhecimento na área. Horário: 8h às 18h,
segunda a sexta. Salário + benefícios.
Contato: Entrar em contato com Luciana
através do 2122-1668 ou enviar currículo para
recrutamento.mg@redebristol.com.br.
UNIFENAS
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS
SUPERIORES
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar
cursando os cursos de Enfermagem, Biomedicina,
Farmácia ou Química. As vagas são para estagiar
nas unidades Jaraguá e Itapoã.
Função: ESTÁGIO PARA ALUNOS DE CURSOS
TÉCNICOS
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, estar
cursando os cursos técnicos em Química,
Biotecnologia ou Patologia Clínica. As vagas são
para estagiar nas unidades Jaraguá e Itapoã.
Contato: Enviar o currículo para o e-mail
rh.bh@unifenas.br.
EM FOCO MÍDIA (JORNAL CIDADE NOVA EM FOCO)
Função: Jornalista que more no OURO PRETO
ou CIDADE NOVA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Disponibilidade de
tempo, organização, iniciativa, compromisso, bom
texto e boa fluência para as entrevistas.
Contato: Enviar currículo com foto para o e-mail
cidadenovaemfoco@gmail.com.
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Após liberação de verba, BH espera por um metrô decente
A presidente Dilma Rousseff anunciou,
recentemente, o recurso de R$ 3,1 bilhões
para obras de infraestrutura viária em Belo
Horizonte, previstas no PAC da Mobilidade.
O conjunto dos investimentos será repartido em R$ 1 bilhão do Orçamento Geral da
União (OGU), R$ 1,1 bilhão de financiamento e mais cerca de R$ 1 bilhão dos
governos estadual, municipal e iniciativa
privada. A verba será empregada na
implantação da rede de metrô na Região
Metropolitana, para o Complexo da Lagoinha e para a implantação de Terminais
Metropolitanos de Integração, segundo o
Ministério das Cidades. Em meados de abril
a presidente Dilma Rousseff esteve em Belo
Horizonte e anunciou o aporte financeiro de
R$ 52,8 milhões do governo federal. O
contrato para o repasse para a expansão
da Linha 1 e término das linhas 2 e 3 foi
assinado pelo Governo de Minas e pela
Caixa Econômica Federal.
O governo vai liberar R$ 32 bilhões
para 19 estados do país, para obras de
metrô, corredores de ônibus e Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT), especialmente nas
capitais. No entanto, será preciso que os
estados e municípios beneficiados apresentem projetos à União e, depois de
aprovados, o prazo de entrega será de até
18 meses.
Em BH os recursos previstos no PAC da
mobilidade urbana serão utilizados na
revitalização de linhas do metrô, na implantação de terminais metropolitanos de sete
municípios e na complementação do
Complexo da Lagoinha. No metrô, será
remanejada a atual linha 1, com obras de
expansão e modernização que incluem a
construção das estações Novo Eldorado,
em Contagem, e Calafate II, para a conexão
com a linha 2, além da melhoria dos acessos nas estações em operação. Serão
implantadas as linhas 2 e 3. Na linha 2 será
implementado o trecho Barreiro/Calafate,
com 10 quilômetros de via dupla, cinco
estações e sete trens. Já na linha 3, será
construído o trecho Savassi/Lagoinha, que
terá 4,5 quilômetros de vias, cinco estações e cinco trens. Com os investimentos, a
capacidade de atendimento do metrô será
ampliada de 170 mil para 850 mil passageiros.
Em entrevista ao Cidade Nova em Foco,
o diretor de planejamento da BHtrans, Célio
Freitas, considera a construção da linha
Central mais problemática, pois atrapalharia mais o dia a dia da cidade: Saindo o
financiamento, em três ou quatro anos já
teremos melhorias significativas. Pois o
trecho Calafate/Barreiro não é difícil de

INTERNET

LINHAS DE OPERAÇÃO

ELDORADO/VILARINHO
BARREIRO STA TEREZA
PAMPULHA/SAVASSI

FONTE: CBTU

Projeto inicial com a extensão da linha 3 até a Pampulha,
que não ocorrerá neste primeiro momento.

fazer. Já existe um complexo onde serão
lançados os trilhos. A linha Savassi/Centro
é mais complicada. Está sendo feita a
fundação que passa por um local cheio de
moradias e comércios . Mas o prefeito
Márcio Lacerda, logo após sua reeleição,
fez uma declaração mais cautelosa à
imprensa. Ele afirmou que as obras podem

não ser concluídas até 2017. O cronograma do metrô, a partir de hoje, pode chegar a
quatro anos e meio; talvez um pouco mais.
Isso depende de vários acertos com o
Governo Federal. Como não tenho certeza
que dê para entregar todo o metrô até o
final do próximo mandato eu falo em 80%
do planejado , explica.

Boom automobilístico
Célio Freitas considera que BH tomou
proporções das grandes metrópoles mundiais e ressalta a extrema necessidade do
trem. Se BH não investir em transportes
coletivos e alternativos, a cidade ficará
insustentável. A frota mais que dobrou nos
últimos 11 anos, e certamente vai continuar crescendo, com o incentivo à compra de
automóveis e com as isenções de impostos. Para fazer frente a esse crescimento
temos que melhorar rigorosamente o
transporte coletivo, para que os motoristas
migrem para essas outras opções . Ele
explica ainda que um dos principais objetivos desse projeto é descongestionar o
Centro: Vamos transportar cerca de 800
mil usuários de metrô, tirando as pessoas
dos ônibus e automóveis que amarram o
trânsito nas principais vias e aliviando os
principais corredores da cidade. Por exemplo: aqueles passageiros e motoristas que
vêm de ônibus do Barreiro para o Centro
engarrafam as avenidas Teresa Cristina e
Amazonas. A pessoa que está na Avenida
Amazonas e quer vir à região da Pampulha
tem que passar pelo Centro. A ideia é
reprimir isso. A solução é tirá-los das vias e
passá-los para o metrô. Além disso, para os
próximos anos estão previstas obras de
corredores que passam longe do hipercentro , explica.
Outras intervenções
Os recursos do PAC também serão
investidos na construção de 11 terminais
metropolitanos de integração de transporte, em sete municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Serão três terminais em Contagem, dois em Santa Luzia,
dois em Ribeirão das Neves, um em Vespasiano, um em Sabará, um em Ibirité e um
em Sarzedo. O valor total das obras é
estimado em R$ 164 milhões, sendo R$ 29
milhões do Governo do Estado.
Além dos terminais, os investimentos
englobam a complementação do Complexo da Lagoinha, que interliga o Centro e as
regiões Leste e Oeste da capital às avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos e
Pedro II. Com a intervenção, o complexo
passará a contar com um corredor de
ônibus, visando facilitar o trânsito na
região. Os investimentos para a obra são
estimados em R$ 131 milhões, sendo R$ 3
milhões da Prefeitura. (João Paulo Dornas)

