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Pampulha contra a dengue

Lívia Neto

Não deixar água parada em pratos de vasos de plantas é uma clássica e efetiva forma de prevenção.
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Carta ao leitor
Iniciamos o ano com muitos planos e a esperança de alcançarmos maiores
resultados a seu final... Para isto, queremos
aumentar o número de associados e envolver mais moradores nas questões importantes para os bairros dos quais cuidamos.
Começaremos, ainda em março, a nos reunir
na parte da manhã, em um “café da manhã”
mensal (a princípio), em que serão discutidas
tarefas prioritárias do mês e apresentados os
voluntários que as assumirão, em conjunto
com aqueles que já trabalham normalmente
para a Pro-Civitas. Peço àqueles que têm
interesse em participar desses encontros
para fazerem um contato telefônico conosco,
para prestarmos maiores esclarecimentos
sobre o primeiro encontro (data, local etc.).
Segurança continua como uma das
principais preocupações dos moradores;
nessa edição, apresentamos a polêmica da
decisão da proibição de venda de bebidas
alcoólicas no Mineirão, e o resultado positivo
que ela representou para os moradores do
entorno. Infelizmente, não tivemos tempo
hábil para noticiar a recente promoção da
Comandante de nosso Batalhão, Coronel
Luciene de Albuquerque, transferida para
o Comando Geral da Capital e substituída
pelo Tenente-Coronel Cícero Nunes Moreira,
que serão nossos entrevistados da próxima
edição. Esperamos manter a excelente parceria com a PM!
Dengue, leishmaniose, lixo, continuam sendo problemas que nos afetam
diretamente em nosso dia-a-dia... De certa
maneira, fáceis de serem solucionados. Se
cada um de nós for consciente o suficiente,
preocupando-se com cuidados básicos que
podem evitar a disseminação de doenças,
a situação pode se reverter... Existem muitas
casas onde as piscinas não são tratadas ou
esvaziadas, vasos com pratos, enfim, enormes focos de larvas. Por quê? Somos todos
esclarecidos, não? O que nos falta? O descaso não tem sido somente com o outro, mas
para conosco próprios, parece... O mesmo
pode ser a causa do aquecimento global,
também tema de matéria a seguir.
Vamos pensar em deixar uma bela
herança para as gerações que seguem
as nossas! Façamos nossa parte, e preocupemo-nos com o outro. Vamos pensar
GLOBALMENTE!
O Jornal da Pro-Civitas completa
dois anos em março. Vamos ver se preparamos uma comemoração em conjunto com os
quatro anos da Associação, que aniversaria
em junho. Boa leitura!
Juliana Renault Vaz
Presidente da Associação Pro-Civitas
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cartas
Resposta da BHTRANS
Em resposta à mensagem enviada a respeito do pedido de implantação de mão única na Av. Coronel José Dias
Bicalho, entre Alameda das Latânias e Av. Presidente Antônio
Carlos, neste sentido, informamos que a primeira está diretamente vinculada a dois planos de circulação:
1) Av. Presidente Antônio Carlos, trecho entre
Av.Otacílio Negrão de Lima e Av. Abraão Caram acontecerá
a implantação de uma nova etapa de operação da trincheira
Alessandra Salum Cadar .
2) Av. Otacílio Negrão de Lima, trecho entre a Av.
Presidente Antônio Carlos e Av. Cremona, onde está prevista,
dentre outras medidas, a limitação do trânsito de veículos na
orla da lagoa, conforme determina a legislação vigente.
As pesquisas realizadas na interseção da Av.
Presidente Antônio Carlos com Av. Coronel José Dias Bicalho,
em 2006, indicaram que, a cada ciclo semafórico de 120
segundos da Av. Presidente Antônio Carlos, 14 veículos acessam a Av. Coronel José Dias Bicalho com destino à Alameda
das Latânias / Alameda das Palmeiras e vias do entorno, no
horário de pico, entre 7:00 e 8:00 hs.
Logo, proibir o trânsito na Av. Coronel José Dias
Bicalho sobrecarregará o trecho da Av. Presidente Antônio
Carlos, em especial na interseção com a Av. Abraão Caram,
aumentando o engarrafamento de veículos, e piorando o
fluxo que origina-se da Av. D. Pedro I / Portugal (Barragem)
em direção ao Centro, principalmente nos horários de intenso
movimento.
A intenção é sempre obter um equilíbrio na rede de
trânsito. Quando restringimos a circulação veicular em certa
via ou trecho, automaticamente outro é sobrecarregado. Nesse
caso, estaremos sobrecarregando a Av. Presidente Antônio
Carlos, trecho entre a Av. Coronel José Dias Bicalho e Av.
Abraão Caram, impondo dificuldades aos próprios cidadãos
dos bairros São Luís e São José , e às outras pessoas que
residem, estudam e trabalham na região norte da cidade. Além
disso, se for implantada mão única no trecho da Av. Coronel

expediente

José Dias Bicalho é possível ocorrer repercussão negativa no
comércio instalado nessa avenida (redução de clientela).
Até o momento, estamos em fase de discussão com
a comunidade. O ideal é que seja implantada a nova etapa do
plano de circulação da trincheira para que possa ser monitorado o novo comportamento de trânsito na região. Nesse
momento, considera-se que é contra-indicada a implantação
da mão única na Av. Coronel José Dias Bicalho, entre a
Alameda das Latânias e Av. Abraão Caram. Qualquer medida
implantada deve passar, obrigatoriamente, por uma discussão
com a comunidade, realizada através de reunião específica
para tratar desse assunto. Moradores e comerciantes do local
devem estar esclarecidos sobre as repercussões que a alteração de circulação trará para a área.
Atenciosamente,
Gerência de Informação-BHTRANS (827)

Carta recebida de morador que não quer se identificar
MORADORES
1- Não joguem poda no passeio de lotes vagos.
2- Quando seu cachorro sair para passear, ensinem a seu
caseiro a não esquecer de levar a sacolinha.
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notícias

Mineirão: violência diminui com proibição de bebidas
Reportagem: Filipe Motta e Fiilipe Sartoreto

Bem vinda por aqueles que
esperam segurança no estádio durante, antes e depois das partidas de
futebol, a apelidada “Lei Seca” do
Mineirão tem gerado burburinhos
desde que entrou em vigor, no início
do ano, pelos jogos do Campeonato
Mineiro.
Na verdade, a medida não se
trata de uma lei. A proibição parte
de duas recomendações expedidas
pelo Ministério Público Estadual, através da promotoria do PROCON, da
ADEMG e da Federação Mineira de
Futebol (FMF). Ela se baseia nas
prerrogativas do Estatuto do Torcedor
que determinam medidas para que a
segurança seja garantida em eventos
esportivos. Isso foi discutido em duas
reuniões realizadas em dezembro
do ano passado, onde representantes das polícias, clubes da capital,
Ministério Público, ADEMG e FMF
concordaram, por unanimidade, com
sua adoção.
Segundo o documento encaminhado à ADEMG, a proibição tem
a validade de seis horas antes do
início da partida até três transcorridas
após seu término, caso o público
seja superior a 30 mil pagantes. Se o
público for inferior a esse número, de
quatro horas antes do início a duas
após o fim das partidas. Torcedores
que resistam à medida devem ser
retirados do local, e os comerciantes
que descumprirem a medida devem
perder suas licenças.
De acordo com o Coronel Abel
Lisboa, responsável pelo gabinete
de polícia da ADEMG, desde que a
medida foi adotada o número de incidentes violentos e outros problemas

Adriana Mitre

Dados estatísticos indicam que a medida reduziu índices de violência no Estádio.

decorrentes do consumo de bebidas
alcoólicas têm diminuído. Porém ele
afirma que, como torcedor, acha que
“futebol e cerveja tem tudo a ver”.
O Tenente-Coronel Samuel,
também responsável pelo policiamento no Estádio revela que a medida
tem surtido efeito. Em 2007 só houve
três ocorrências no Mineirão, registradas no Clássico Atlético X Cruzeiro.
Dessas, somente uma foi agressão
física, que ocorreu na área externa do
Estádio. No ano de 2005, o número
de ocorrências crime foi de 55 e em
2006, 80 (45,5% a mais). Na área

médica, os atendimentos leves tiveram queda de 75% neste ano e os
graves, 100%.
Os clubes devem ser parceiros no cumprimento da medida
– e sujeitos a punições em caso
de problemas. Segundo o Promotor
José Antônio Baeta, que elaborou as
recomendações, “serão responsabilizados solidariamente as entidades
responsáveis pela organização da
competição, seus dirigentes e as entidades detentoras do mando de jogo e
seus dirigentes, independentemente
da existência de culpa”.

Mas os clubes não têm se mostrado tão preocupados. Procurado, o
Cruzeiro diz apoiá-la, apesar de não
ter tomado nenhuma atitude com sua
torcida para afirmação da recomendação e o combate à violência nos
estádios. Já a presidência do Atlético
é contra a proibição, pois acredita
que o assunto deve ser mais bem
discutido entre os clubes, as torcidas, a ADEMG e a polícia. A diretoria
do clube considera a proibição uma
medida muito radical.

lizada no país, em 1950, tem sido
especulado como um dos palcos do
evento.
Em acordo firmado em janeiro entre o Governo do Estado e a
Confederação Brasileira de Futebol,
o assunto tomou maiores proporções.
Segundo declarações do presidente da entidade, o cartola Ricardo

Teixeira, o Mineirão seria um dos poucos estádios brasileiros em boas condições e com área interna e externa
suficiente para as adaptações necessárias.
O Governo de Minas formou
uma comissão (composta pelos presidentes dos três grandes clubes da
Capital – América, Atlético e Cruzeiro

– o Secretário de Estado de Esportes,
Fahim Sawan e do subsecretário de
esportes, Rogério Romero) que será
responsável pela avaliação do estado
do Mineirão e as obras necessárias
para adaptação da área. A expectativa é de que ele abrigue a abertura ou
a final da Copa.

Mineirão: Copa 2014
Outros aspectos relacionados à
segurança do Mineirão, que tangem
não só ao uso de bebidas alcoólicas
no estádio, mais do que nunca, deverão ser observados agora. Desde que
o Brasil foi anunciado como candidato
à sede da Copa do Mundo de Futebol
de 2014, o gigante da Pampulha,
construído para a única Copa rea-
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reportagem especial

Mobilização con

Reportagem: Lívia Neto e Martha Domingues

Belo Horizonte passa por um
período complicado em relação à
dengue, com indicadores pré-epidêmicos mais elevados do que os que
precederam a grande epidemia que
atingiu 86 mil pessoas no município
em 1998. Parece óbvio que para prevenir a dengue basta não deixar água
parada? Surpreendam-se, 80% dos
focos estão em residências, principalmente em pratos de vasos de plantas
e inservíveis. O grande número de
casos da doença na cidade de Belo
Horizonte mostra que apesar de informada, a população não tem tomado
os cuidados corretos no combate à
doença.
Um estudo feito pela Prefeitura
de Belo

Martha Domingues

Autoridades fazem apelo para mobilização da comu
Horizonte em janeiro deste ano indica
que 4,7% dos 754 mil imóveis visitados contavam com a presença do
mosquito Aedes aegypti, transmissor
da doença, o que representa cerca
de 35 mil estabelecimentos. Foi criado um grupo municipal para tratar
das questões da dengue e reforçar
a importância da participação popular no combate diário à doença. “A
Regional Pampulha, juntamente com
outros órgãos da Prefeitura tem feito
um trabalho na eliminação de criadouros e fornecimento de tampas
de caixas d´água para a população
carente, mas o que é importante é
a participação popular, porque sem
ela a gente não consegue avançar”,
afirma Cristiano Fernandes, biólogo
e Gerente Regional de Controle de
Zoonoses, da Regional Pampulha.
O grande desafio é mobilizar a
comunidade e fazer com
que as pessoas transformem o conhecimento
sobre como prevenir
a doença em ação,
comportamento.
“O que está
acontecendo em Belo
Horizonte
é que as
pessoas
relaxaram em
relação
à

dengue. A questão da dengue é como da dengue que é uma virose, a leishuma mola: para combatê-la você tem maniose é causada por um protozoário.
que manter uma força, à medida que Esta protozoonose acomete homens
você relaxa a tendência da doença e cães. Ela pode atacar as vísceras,
é voltar. Houve,
como o baço e o
atualmente, um “A eliminação do cão infec- fígado, os quais
relaxamento da
aumentam de
tado
e
a
aplicação
de
inseticomunidade”,
tamanho. Pode
alerta Fernandes. cidas dentro e fora da casa também manifestar-se de forma
para
controle
do
vetor
são
Dificuldades
cutânea – na
importantíssimas
para
o
bloMesmo
pele – causando
com o grande
queio da transmissão da um crescimento
esclarecimento
exagerado das
doença”
da população em
unhas e ferimenrelação à doença ainda existem diver- tos na pele que nunca cicatrizam. Mas
sas dificuldades no combate ao mos- somente exames laboratoriais podem
quito, única maneira eficaz de erradi- confirmar a doença. No homem, em
car a virose. São lotes vagos utiliza- sua forma cutânea, esta doença tem
dos como depósitos de lixo, imóveis como sintoma lesões na pele, prinfechados – que estão para alugar ou cipalmente na face, braços e pervender – com piscina que são macro- nas. Estas lesões podem resultar em
criadouros devido à grande quanti- deficiência física e cicatrizes permadade de água no local. Além disso nentes. A leishmaniose visceral, por
existem moradores que não permitem sua vez, causa febre, crescimento da
a entrada dos agentes de saúde para barriga, anemia, problemas respirafazer a inspeção. Fernandes diz que a tórios, diarréia, emagrecimento e, em
Regional compreende a insegurança casos mais graves, sangramento na
dos moradores em abrir a casa para boca e intestino.
qualquer pessoa, mas explica que
Se diagnosticada a tempo, a
os agentes andam uniformizados e doença tem grandes chances de cura
que possuem crachás com o telefone no ser humano. Em relação aos cães,
da Regional, “basta a pessoa ligar o tratamento existe, mas não é indicaque confirmamos os
do e reconhecido
“O
importante
é
a
particidados do agente.”
pelo Ministério da
pação popular, porque sem Saúde, por isso o
Leishmaniose
do aniela a gente não consegue sacrifício
A leishmamal é indicado
avançar”
niose é, também,
por lei. É comum
uma doença transque as pessoas
mitida por mosquito, o Lutzomyia se recusem a eliminar seu animal de
longipalpis. Porém, ao contrário estimação, mas o apelo de Cristiano
Inservíveis e pratos de plantas são principais focos da dengue
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contra a dengue
comunidade no combate à dengue e leishmaniose

Participação comunitária

corbis.com.br

O combate à dengue e à
leishmaniose não é somente responsabilidade do poder público, envolve
o compromisso de cada munícipe, no
dia a dia. Em maio de 2006 houve um
trabalho de conscientização sobre o
destino das podas de jardim (focos
importantes de leishmaniose) nos
bairros São Luís e São José realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte,

Consórcio de Recuperação da Lagoa
e pela Associação Pro-Civitas que,
devido à adesão da comunidade, teve
um resultado extremamente positivo.
Em 2005 houve 10 casos
humanos de contágio de leishmaniose, com 2 óbitos. Em 2006 o número
de casos caiu para 3 e não houve
nenhum óbito. “As ações têm surtido
efeito, avançamos no bloqueio da
transmissão. É fundamental a participação dos moradores, permitindo que
sejam feitos os exames nos cães e
mantendo os quintais limpos”, lembra
Fernandes.
Com a dengue não é diferente. “Pedimos às pessoas que semanalmente retirem 5 minutos do seu
dia para fazer uma inspeção, sem
esquecer dos locais de difícil acesso,
como calhas e caixas d’água”, alerta o Gerente Regional de Controle
Zoonoses.
É uma questão de cidadania, em que “todos devem ter responsabilidade e compromisso, contribuindo para um ambiente saudável”, lembra Clarissa Germana, coordenadora da Mobilização Social da
Prefeitura de Belo Horizonte.

Cães são reservatórios do protozoário que transmite a leishmaniose.

Enquanto isso na Pampulha...
O índice de infestação
na região metropolitana de Belo
Horizonte assusta os especialistas,
principalmente quando se constata que 80% dos focos do mosquito
transmissor encontram-se nos domicílios. Durante o verão, com o aumento da temperatura e da precipitação,
a doença atinge seu período mais
crítico. Para tentar reverter este quadro foi organizado, na Secretaria de
Administração Regional Pampulha, o
Comitê de Combate à Dengue.

De acordo com Juliana
Renault Vaz, presidente da ProCivitas, a Associação vai atuar junto
à Regional, apoiando e ajudando na
divulgação da campanha.
O comitê é um espaço em que
acontece uma discussão dos dados
levantados, atualização de casos
diagnosticados e mapeamento das
áreas com maior índice de infestação.
Fernandes conclui que “o
envolvimento geral é difícil, mas a
participação efetiva da comunidade
Lívia Neto

Fernandes é claro: “A eliminação do
cão infectado e a aplicação de inseticidas dentro e fora da casa para controle do vetor são importantíssimas
para o bloqueio da transmissão da
doença”.
Assim como a dengue, para
se combater a leishmaniose é preciso
acabar com criadouros do mosquito transmissor da doença, que vive
em locais ricos em matéria orgânica,
como, por exemplo, podas de jardim.
Este tipo de resíduo, se acumulado
por muito tempo, entra em decomposição e constitui um ambiente favorável ao desenvolvimento das larvas do
mosquito.

Secretaria da Regional Pampulha, sede dos
encontros do Comitê de Combate a Dengue

A comissão, que se reúne
toda sexta-feira às 15 horas na
Regional Pampulha, é formada por
diversos departamentos da Prefeitura,
Associações de Bairro, Lideranças
Comunitárias, ONG´s e representantes de veículos de comunicação.
Além disso, existe uma parceria com
a UFMG e seu Departamento de
Gestão de Resíduos. Para Cristiano
Fernandes, Gerente Regional de
Controle de Zoonoses “esta troca de
experiência é importante, pois traz
visões diferenciadas do problema”.
As reuniões são abertas ao público.

é muito importante e toda medida que
envolve a questão da mobilização
social e a conscientização dos moradores é válida”.
Secretaria da Regional Pampulha
Av. Antônio Carlos, 7596, Pampulha
Telefone: 3277 - 7919
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Efeito estufa e aquecimento
global.

Reforma do Trevo Coca-Cola
Reportagem: Adriana Mitre

A reforma do trevo da CocaCola está sendo estudada pela Regional Pampulha que pretende, junto
com a colaboração da Coca-Cola e
outras empresas, aumentar o escopo
de intervenção através da elaboração
de um planejamento paisagístico mais
abrangente. A idéia inicial é ampliar a
reforma que se restringe à condicionante de licença de operação da
Coca. Esta condicionante abrange
a necessidade da empresa corrigir
a geometria das vias do trevo a fim
de evitar o estacionamento indevido
de automóveis em seus canteiros. A
problemática seria resolvida apenas
com o plantio de grama no local e a
implantação de barreiras que servissem de obstáculos para impedir o
estacionamento indevido.
Segundo Flávio Carsalade,
Secretário Municipal da Regional, seria interessante uma parceria com a
Coca-Cola a fim de ampliar o projeto
e os benefícios da reforma do trevo.
No dia 23 de fevereiro, aconteceu a
primeira reunião que pode vir a selar esta parceria. Carsalade discutiu com a responsável pela área de
Meio-Ambiente e projetos da empresa, Nelanda Moulin Rocha, maneiras

Automóveis estacionam indevidamente nos canteiros doTrevo Coca-Cola

viáveis de se seguir com um projeto
menos emergencial e mais estruturado. A Regional Pampulha se responsabilizaria por trabalhar na elaboração e
estudo do projeto, enquanto a CocaCola se responsabilizaria pela busca
de patrocinadores que, juntamente
com ela, financiariam as obras.
A parceria pode significar
também uma força mais expressiva,
capaz de pressionar a BHtrans na
aprovação de projetos antes apresen-

tados. Segundo Luciana Araújo, responsável pela área de comunicação
da Coca, a empresa já havia encaminhado, em quatro de setembro de
2006, um projeto de intervenção que
compreenderia a recuperação do
trevo, do calçamento em frente à fábrica, sinalização, faixa de pedestres
e passagem para deficientes físicos.
A BHtrans ainda não deu seu parecer
sobre esses projetos enviados.

Segundo Edinilson dos Santos,
engenheiro florestal da SMMAS responsável pelo projeto, foi feito um levantamento
no bairro sobre espaços disponíveis para
plantio. Na primeira fase do trabalho,
ao menos 300 locais, do total de 450,
devem receber mudas. Foram também
localizadas árvores em estado ruim, que
devem ser removidas. Para o engenheiro,
a arborização do bairro de acordo com
os nomes das ruas se descaracterizou
um pouco com o tempo, mas continua
bastante parecida com a original.
A princípio, o plantio de mudas
não determina a remoção de árvores que
“descaracterizam” as ruas. Mas Juliana
Renault Vaz considera que, no futuro,
quando árvores "corretas" já tiverem crescido, as diferentes poderão ser retiradas,
se os moradores dessas ruas concordarem. Para a presidente da Pro-Civitas, o
projeto embelezará o bairro e servirá de
atrativo ao turismo.

A idéia de criar ruas com árvores que lhes dessem seus nomes veio
de um “sonho” de Alberto Dalva Simão,
responsável pelo estabelecimento do
bairro São Luís, dizem Yara Dalva Simão
Siqueira e Luciana Simão Siqueira, respectivamente suas filha e neta. Alberto
era dono da empresa Pampulha S.A.,
que fazia serviços de terraplanagem,
entre outros, tendo estabelecido bairros
em Belo Horizonte como o Gutierrez e
a Cachoeirinha. Partes da área do São
Luís, que era propriedade da Pampulha
S.A., foram doadas por Alberto, como a
do Colégio Santa Marcelina. Parte seria
doada à Prefeitura, desde que ali fosse
construída uma praça. Demorou, mas
ela foi feita, com projeto paisagístico concebido por Burle Marx, também responsável por vários outros projetos na região
da Pampulha. A praça ganhou o nome
de Dalva Simão.

Novas árvores para o São Luís

Reportagem: Fábio Freitas

Um projeto de arborização da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Saneamento Urbano (SMMAS), feito a
pedido da presidente da Associação ProCivitas, Juliana Renault, deve revitalizar o
bairro São Luís. Suas alamedas e avenidas, que têm nomes de árvores como
Ipê Amarelo e Coqueiros, devem receber
mudas dessas plantas, de acordo com
os nomes das ruas, com o objetivo de
resgatar a arborização original da região.

Fábio Freitas

Guilherme A. A. Lima
e Felipe C. S. Santos
Graduandos em Ciências
Biológicas na UFMG

Adriana Mitre

O efeito estufa é um fenômeno
que garante a manutenção da temperatura e também da vida no planeta Terra.
Isso ocorre devido ao armazenamento
de parte do calor emitido pelo Sol nessa
delgada camada de gases ao redor do
planeta.
O aquecimento global acontece
não por um aumento de calor emitido pelo Sol, mas por um aumento da
concentração de gases na atmosfera,
principalmente o CO² (gás carbônico).
Esse excesso de gases é proveniente da queima de combustíveis fósseis
(petróleo, carvão, gás natural) e de queimadas de florestas inteiras. O consumo
de combustíveis fósseis se intensificou
após a Revolução Industrial e trouxe muitos avanços, mas também trouxe muitos
prejuízos ambientais.
Mas o que ninguém pensou
ainda é que aquele petróleo que sempre
esteve confinado no subsolo do planeta
estará quase todo na atmosfera daqui
a 50 anos, na forma de CO², metano,
enxofre, e tantos outros gases. Também
não se sabe como retirar tanto gás da
atmosfera. Haja superfície para plantar
tanta árvore! O máximo que se faz hoje
é tentar reduzir as emissões de gases,
mas isso é muito pouco diante do que
é necessário para salvar o planeta. Uma
alternativa não muito viável é a injeção
de CO² nos espaços subterrâneos de
onde são extraídos petróleo e gás.
Enquanto uma verdadeira solução não surge, cabe a todos o despertar
de uma consciência para a gravidade
do problema. Uma excelente ajuda é
assistir ao filme “Uma verdade inconveniente” de Al Gore. Além disso, devemos transformar nossos hábitos de vida
na tentativa de não agravarmos ainda
mais o aquecimento global. Evitar utilizar produtos que gerem resíduos, ou
que consumam muitos recursos naturais.
Dar preferência a produtos que utilizem
materiais reciclados ou reaproveitados.
Plantar muitas, muitas árvores. Cuidar
das plantas e dos animais, com seriedade. Dedicar alguma parte do seu trabalho em prol do ambiente.

Avenida das Palmeiras: bem caracterizada
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notas
BREJINHO VENCE OP DIGITAL
A Implantação do Parque Ecológico no Brejinho foi a obra vencedora da Pampulha, no primeiro orçamento participativo digital, com 19188
votos. O parque será construído em
uma área de nascentes, em frente ao
Campus Pampulha da UFMG, Bairro
Liberdade. A obra envolve a qualificação de 20 mil metros quadrados de
área de nascentes e a construção de
um espaço esportivo e cultural.
50 ANO DE MAP
O Museu de Arte da Pampulha
completa seu aniversário de 50 anos.
O projeto de Oscar Niemeyer é de
1940. Inicialmente o prédio era um
cassino, e desde 1957 abriga o MAP.
O museu atualmente possui acervo de
cerca de 900 obras de grandes nomes
da arte nacional. O MAP deve receber
em maio o projeto do prédio anexo,
também de Niemeyer, o qual deve ser
construído em frente ao atual. Com
isso, o museu poderá ampliar seu
acervo e espaço para exposições.
2 ANOS DO JORNAL PRO-CIVITAS
O jornal da Pro-Civitas completa agora em março dois anos de
publicação, com tiragem de 3 mil
exemplares. O jornal, que publica
notícias da região da Pampulha, é
importante para projetar a imagem da
Associação Pro-Civitas e é meio de
troca de informações entre os moradores dos bairros da região.
RECEPTIVO TURÍSTICO NA PAMPULHA
O Centro de Referência
Turística Álvaro Hardy foi inaugurado
dia 9 de fevereiro. O local é ponto
de apoio para turistas que visitam a
Pampulha e está localizado na orla
da lagoa, onde funcionava o bar
“Redondo”. Além de posto de informações e distribuição de material
sobre Belo Horizonte e região, o centro possui computadores, televisão,
DVD, uma maquete e um mapa com
as atrações turísticas da Pampulha.

7

entrevista

E a coleta seletiva na Pampulha?

Reportagem: Matheus Jasper Nangino e Paula Hermont

mento para os bairros que necessitam ou querem fazer a coleta?

Superintendente de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, Sinara
Chenna fala sobre a situação SC: A SLU implanta essa coleta de
da coleta seletiva na região da acordo com o seu planejamento técPampulha.
nico e operacional. A coleta seletiva
JP: Do lixo recolhido na cidade, qual
a porcentagem destinada à reciclagem? Em sua opinião esse número
é satisfatório?

é uma rede que pressupõe: primeiro
- separação do material reciclável
dentro de casa; segundo - sistema
diferenciado de coleta desse material, seja a coleta através de contêineres, seja a coleta porta-a-porta;
terceiro – a destinação desses materiais para um galpão onde é feita a
triagem dos diversos tipos de papel,
plásticos, metal e o enfardamento e a
comercialização desse material para
que depois ele saia daquele ponto e
vá efetivamente para uma indústria
para ser reciclado. Não basta associação de bairro querer. Porque essa
logística de recolhimento, de destino
e de comercialização tem que estar
bem equacionada.

SC: Se nós incluirmos os resíduos
de construção civil nesse índice, são
cerca de 8%. Se não, ele fica em
torno de 1%. Esse número é insatisfatório em relação ao potencial
de Belo Horizonte e estamos trabalhando na expectativa de ampliar a
coleta seletiva, sabendo de todos os
desafios que isso implica. Porque
fazer coleta seletiva significa mudar
hábitos das pessoas e para isso
não basta disponibilizar o serviço. É
preciso que se faça um trabalho de
educação ambiental, de mobilização
"Coleta seletiva significa
social para que as pessoas entenmudar hábitos das
dam a importância de se fazer essa
separação na casa para aí sim poder
pessoas"
se fazer um roteiro diferenciado e
uma coleta seletiva.
JP: O que então é necessário para
que o pedido seja acatado?
JP: Qual o número de contêineres de coleta seletiva na região da SC: O que nós fazemos é: sempre
Pampulha?
que há possibilidade de ampliação
dos roteiros de coleta e da capacidaSC: Atualmente são 141 contêineres na de de recepção do material criado,
região.
priorizamos aqueles bairros e aquelas associações que mostram o seu
JP: Esse número é satisfatório?
empenho e interesse no sentido de
auxiliar a prefeitura na implantação
SC: Não. De jeito nenhum. É insufi- desse processo. Tudo isso passa
ciente. Mas não é o número de con- por um planejamento técnico-opetêineres que nos interessa. Interessa- racional, não é só pela vontade da
nos diversificar as alternativas que população.
a população pode dispor para fazer
a coleta seletiva. Não só na forma JP: Em 2005 a Pro-Civitas fez um
desses contêineres, mas também na pedido formal para a SLU de contêforma porta-a-porta, semelhante ao ineres de coleta seletiva para serem
que é feito na coleta regular que colocados nas Avenidas Dias Bicalho
passa na porta das pessoas, reco- e Abraão Caran. Por que o pedido
lhendo o material.
não foi acatado?

Paula Hermont

Sinara Chenna é superintendente da SLU

ria e de trajeto que possam atender a
esse aumento de demanda. A menos
que haja uma forma, por exemplo, da
Pro-Civitas se responsabilizar pelo
recolhimento desse contêiner, uma
vez ou duas por semana. É preciso que haja uma forma de garantir
a coleta do material do contêiner.
O que nós estamos fazendo desde
aquela época? Mapeando a demanda, verificando as possibilidades que
temos de conseguir roteiros.
JP: Esses locais são de grande movimentação de pessoas, com vários
pontos comerciais e condomínios. A
senhora não acha necessária a disponibilização da coleta seletiva?

SC: É muito importante. Especialmente
nesses locais onde há muita movimentação de pessoas. São locais
prioritários para a implantação.
Porém eu não posso olhá-lo individualmente. Eu tenho que trabalhar
no contexto da cidade. É importante,
mas nós só temos como atender
dentro de um contexto mais amplo.
Nós estamos com uma licitação na
praça justamente para adquirir cinco
caminhões que vão atuar na região
centro-sul. A partir do que nós monitorarmos desses caminhões, se houver ociosidade, a idéia é deslocá-los
para outros locais da cidade. Todas
as regiões já têm mapeadas as áreas
JP: A SLU oferece contêineres de SC: Exatamente por causa disso. Nós em que há demandas e a região da
coleta seletiva e logística de recolhi- não temos caminhões com folga horá- Pampulha é uma delas.
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bairro-a-bairro

você sabia...

Trânsito: uma questão de educação

Parar ou estacionar em fila
dupla são infrações das leis de trânsito, mas mesmo assim, na entrada das escolas, muitos pais parecem se esquecer dessa regra. Com
o retorno das atividades escolares,
problemas como esse voltam a ser
comuns na porta dos colégios, como
o Santa Marcelina, o Rouxinol e o
Neusa Rocha. Uma medida preventiva tomada pela BHtrans são as faixas
colocadas nas ruas próximas a esses
colégios. Durante todo o mês de fevereiro, os dizeres “Não pare em fila
dupla. Bom para você, bom para todo
mundo” lembravam os motoristas do
risco que as filas duplas são para os
próprios alunos.
Na porta do Instituto Rouxinol,
no bairro São Luís, por exemplo, há
maior tumulto na hora da saída dos
estudantes, ao meio dia e às 17:45h.
Segundo Luzelita da Cruz, funcionária
do colégio, a agitação nesses horários já diminuiu bastante, mas ainda
há muitos pais que param em fila
dupla. “O colégio já mandou bilhetes
para os pais e para os escolares,
mas alguns ainda insistem em parar
errado. A gente avisa e eles falam
que é rapidinho”, relata a funcionária.
Luzelita ainda explica que a porta da
escola é um espaço reservado para
o estacionamento de escolares. No
entanto, muitos pais não respeitam
isso. “Sem lugar para estacionar, as
vans são obrigadas a parar em fila
dupla também”, acrescenta ela. A
coordenadora da Educação Infantil do
Instituto Rouxinol, Claudiane França,
lembra que esse tipo de atitude é um
péssimo exemplo para os filhos. “A
escola tenta conscientizar os pais,
ora deixando bilhete na agenda, ora

Renata Carneiro

Reportagem: Renata Carneiro

Filas duplas e estacionamento em local exclusivo para escolares: desrespeito às leis de trânsito

enviando circulares ou até conversando sobre isso nas reuniões, já que os
próprios pais se prejudicam com esse
tipo de comportamento”, reforça.
A monitora de escolar,
Alessandra Fonseca, que trabalha
no transporte de alunos do Neusa
Rocha, reclama da falta de espaço
para os escolares. “Eu acho que a
escola deveria deixar essa entrada
da Alameda das Falcatas exclusiva
para nós e a outra entrada, que é do
Neusa Rocha, ficaria para os carros
particulares”, sugere. O problema é
que nesta entrada da Alameda do
Ipê Branco, também há tumulto e filas
duplas. De acordo com Ricardo Lima,
funcionário do colégio, raramente
acontece a fiscalização da BHtrans.
“Mas o pior mesmo é a passagem do
ônibus nessa Alameda. Ele impede a
passagem de carros nas duas mãos.
Nós já pedimos para mudar, mas não
adiantou nada”, lamenta o funcionário,
já que o itinerário não foi mudado.
A situação da entrada do

Colégio Santa Marcelina nos horários de pico também não é diferente.
O disciplinário da escola, Hamilton
Araújo, acredita que a BHtrans precisa vir mais vezes para os pais obedecerem às regras de trânsito. “A gente
conversa com todo mundo mas tem
pais, por exemplo, que deixam para
dar dinheiro para o filho na porta da
escola, parados em fila dupla” protesta o disciplinário. Hamilton acrescenta
que a escola já tentou transformar a
Alameda em mão única, nos horários
mais críticos, mas não adiantou.
Muitos pais também reclamam da confusão que é o trânsito na
chegada e saída dos filhos às escolas. Gisélia Mendonça, por exemplo,
mãe de um aluno do Colégio Santa
Marcelina, afirma que nem sempre
consegue chegar cedo para estacionar o carro próximo à escola, mas nem
por isso, pára em fila dupla. “Se todo
mundo resolver parar em fila dupla, é
perigoso até acontecer algum atropelamento” lembra Gisélia.

Associação Pro-Civitas dos Bairros São Luís e São José
Av. Santa Rosa, 123 - Belo Horizonte - MG - CEP: 31.270-750
Tel: 3490-4564 - e-mail: pro_civitas@terra.com.br

Borra de café pode ser
usada no combate à dengue.
Esse é o resultado de uma dissertação de mestrado feita no
Instituto de Biociências da UNESP
(Universidade Estadual Paulista,
campus de São José do Rio Preto).
A bióloga Alessandra Laranja, que
desenvolveu essa pesquisa, descobriu que a borra de café tem um
efeito bloqueador na postura e no
desenvolvimento dos ovos do mosquito da dengue, o Aedes aegypti.
De acordo com especialistas em saúde pública, essa descoberta é muito importante no combate das epidemias de dengue,
pois a borra de café é diariamente
produzida em quase todos os lares
brasileiros e, sendo assim, é uma
maneira simples de se combater a
dengue, pois possui custo zero.
E como essa borra de café
pode ser usada? Basta colocar o
material em locais que acumulam
água. Quinhentas microgramas de
cafeína por mililitro de água são
suficientes para bloquear o desenvolvimento da larva do mosquito e
reduzir o tempo de vida dos mosquitos adultos. Na prática, duas
colheres de sopa de borra de café
para cada meio copo d'água são
o bastante. Além disso, no caso
dos pratinhos das plantas, a borra
de café nem precisa ser diluída.
O material pode ser colocado no
suporte das plantas e quando estas
forem regadas, a água que escorrer
é suficiente para a diluição.

