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Você comprou seu apartamento e acha que tem 
o direito de parar seu veículo em qualquer uma das 
vagas do condomínio, certo? Errado! Leia a entre-
vista concedida por Fernando Magalhães, especia-
lista em direito imobiliário e também presidente do 
Instituto Brasileiro de Estudos Imobiliários (IBEI) 
e tire suas dúvidas.

SOLIDARIEDADE 
Três amigos se reuniram 

para promover a 3ª edição 
da Feijoada dos Trintões. 
O evento beneficente que 
irá ajudar mais de 400 
crianças em creches de Belo 
Horizonte acontece no dia 
04 de outubro, no bairro 
Caiçara. Participe!

O lançamento da votação 
pública que vai escolher o nome 
do novo gorilinha do Zoológico 
de Belo Horizonte, filhote de 
Lou Lou e Leon, será feito no 
dia 10 de outubro, no Espaço 
Educativo da Fundação Zoo-Bo-
tânica, próximo ao recinto dos 

animais. Os nomes sugeridos 
são Piatã (forte, rijo, vigoroso), 
Sawid (amado, querido, deseja-
do), Ipy (primeiro), Vivá (forte 
como a natureza) e Rudá (Deus 
do amor). A data foi escolhida 
em homenagem à semana das 
crianças. Participe!

Morreu na tarde do último dia 25, aos 90 
anos, o morador mais ilustre e grande líder 
comunitário do bairro Castelo, Dorgival 
Modesto Jorge. Ele teve uma hemorragia, 
chegou a ser internado e passar por uma ci-
rurgia, mas não resistiu. Dorgival foi o visio-
nário que loteou o Castelo, era presidente da 
Associação de Moradores do Bairro Castelo 
e do Conselho de Segurança Pública (Con-
sep8). Trabalhador incansável, ele lutou por 
mais de 30 anos em busca de melhorias para 
a comunidade e demais bairros do entorno. 
O corpo foi velado por centenas de amigos e 
familiares, no último dia 26, no cemitério do 
Bonfim e sepultado no jazigo da família, no 
cemitério da Saudade.

Deixar o filho pequeno na escola e 
conseguir acompanhar a sua rotina diária, 
em tempo real, é o sonho de todos os pais, 
principalmente daqueles ditos de “primeira 
viagem”. Pois essa façanha já é possível. 
Usar a tecnologia a serviço da educação e 
para dar mais segurança aos pais, alunos e 
professores é a nova aposta da escola infan-
til Núcleo Pedagógico Tempo de Aprender, 
localizada no bairro Alípio de Melo.

Bairro Castelo sofre 
perda irreparável       

Ajude a escolher o nome do 
bebê gorila do Zoológico de BH

Especialista tira dúvidas sobre vagas 
de garagem em condomínios
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Escola aposta na 
tecnologia para dar 

tranquilidade aos pais
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Transporte público deficitário

Após quase um mês de ex-
pectativa, finalmente foi possível 
identificar o sexo do filhote dos 
gorilas Leon e Lou Lou, que 
nasceu no Jardim Zoológico de 
Belo Horizonte no último dia 
5 de agosto. De acordo com a 
Fundação Zoo-Botânica, trata-
-se de um macho. A informação 
inicial foi dada por um dos vete-
rinários que teve a oportunidade 
de, por poucos instantes, ver a 
mamãe gorila e o filhote bem de 
perto e pôde observar a bolsa tes-
ticular do animal. A confirmação 
visual foi dada pelos biólogos do 
Jardim Zoológico que estiveram 

no recinto. O próximo passo é a 
escolha do nome do gorilinha. 
Conforme sugerido pelo prefeito 
Marcio Lacerda, a Fundação 
Zoo-Botânica irá promover, no 
dia 10 de outubro, uma votação 
pública para decidir que nome 
terá o novo membro do Zoo de 
BH. As opções escolhidas em vo-
tação interna são Piatã (forte, rijo, 
vigoroso), Sawid (amado, querido, 
desejado), Ipy (primeiro), Vivá 
(forte como a natureza) e Rudá 
(Deus do amor). O lançamento 
da votação popular acontece às 
10h, no Espaço Educativo pró-
ximo ao recinto. Participe!

Como morador e infeliz usu-
ário de ônibus do bairro Caste-
lo, juntamente com opinião e 
reclamações há muito feitas à 
BHTrans, venho através dessa, 
novamente fazer uma reclama-
ção contra o absurdo que é o 
transporte público por ônibus 
nesta região da cidade. Região 
que outrora fora um loteamento, 
sendo extremamente ligada a 
outros bairros da cidade, como 
os bairros Ouro Preto e Alípio de 
Melo, tendo um enorme cresci-
mento populacional e comercial 
nos últimos anos, valorização dos 
imóveis e consequentemente do 
IPTU pago, número crescente de 
estudantes, moradores e funcio-
nários do comércio que utilizam o 
serviço de ônibus, querendo evitar 

Moro na Rua Elson 
Nunes de Souza e recente-
mente vem ocorrendo um 
fato curioso, se não trágico, 
um ladrão de plantas orna-
mentais atua quase todas as 
noites. Diversos imóveis já 
sofreram com o furto de suas 
plantas nos jardins dos pas-
seios em frente aos prédios. 
A polícia já foi informada, 

FZB divulga sexo do bebê Gorila

assim o uso do veículo automoti-
vo individual, que aumenta cada 
vez mais os congestionamentos 
e a poluição ambiental. O siste-
ma de ônibus permanece igual 
ao período que o bairro era um 
loteamento. Sentimo-nos ilhados. 
Outros bairros do mesmo porte 
e valorização, como o Buritis e 
a Cidade Nova, tem uma rede 
de ônibus infinitamente maior e 
melhor que a nossa.

Álvaro lima 
– morador do Castelo

n  Resposta: Prezado leitor, 
seu e-mail foi encaminhado 
para a BHtrans, mas não 
obtivemos resposta para as 
suas sugestões e críticas em 
relação ao transporte público 
da cidade.

n Resposta:  Janaina, a Polícia Militar informou que vai inten-
sificar o policiamento no bairro para tentar coibir esse tipo 
de furto pouco praticado no bairro Castelo. A orientação da 
corporação é que o morador furtado não deixe de fazer o 
Boletim de Ocorrência para que a polícia consiga identificar 
as áreas mais afetadas e consiga agir com mais eficiência.

sendo inclusive preso um in-
divíduo que estava retiran-
do bromélias de um jardim; 
contudo já no dia seguinte 
outra planta sumiu. Peço a 
publicação de uma matéria 
sobre o tema para que os 
moradores e autoridades se 
conscientizem.

Janaina GontiJo 
– moradora do Castelo

Roubo de plantas no Castelo
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Habitar

Onde o morador fica saben-
do a que tipo de garagem 
tem direito?
É possível obter esta infor-

mação na convenção de condo-
mínio e na matricula da unidade 
imobiliária.

Quais são os tipos de vagas 
e suas diferenças?

1. Vaga autônoma: é específica 
e privada de cada morador, 
que possui título de proprie-
dade da vaga e pode vendê-la 
sem se desfazer do aparta-
mento. Como propriedade 
imobiliária autônoma (§ 1º 
do art.1.331 do Código Ci-
vil), cada vaga corresponde a 
uma fração ideal do terreno, 
devendo haver demarcação 
do espaço correspondente 
para sua identificação, sendo 
designadas por número iden-
tificado na respectiva matrí-
cula e com a área, localização 
e confrontações precisamente 
descritas na especificação do 
condomínio como proprie-

Fernando Magalhães 

dade exclusiva. Haverá a 
incidência de IPTU e despesa 
de condomínio.

2. Vaga acessória determina-
da: a vaga da garagem faz 
parte da área total do tama-
nho do imóvel; ou seja, se 
o imóvel tem, por exemplo, 
300 m2, 250 m2 seriam des-
tinados ao apartamento e 50 
m2 à vaga da garagem. Não 
é uma propriedade autôno-
ma, está vinculada à fração 
ideal da unidade autônoma 
principal (apartamentos, sa-
las etc.) correspondente à 
área comum. A venda da 
vaga acessória somente será 
possível junto com o bem 
imóvel principal, ou seja, o 
apartamento ou a sala a que 
se vincula, salvo autorização 
expressa da assembleia con-
dominial (§2º do art. 1.339 
do Código Civil). O IPTU e 
condomínio correspondentes 
incidem sobre a fração ideal 
do bem imóvel principal.

3. Vaga acessória indetermina-
da: condomínio sorteia po-
sição das vagas, geralmente 
para evitar conflitos e quando 
há déficit de vagas. Aqui se 
tem apenas o direito de usar 
a quantidade de vagas que a 
convenção de condomínio 
confere a cada unidade autô-

noma, não havendo, necessa-
riamente, qualquer determi-
nação quanto à especificidade 
e localização. As despesas 
com IPTU e condomínio são 
calculadas e vinculadas à 
fração ideal de cada unidade 
autônoma.

Existe possibilidade de per-
der o direito adquirido du-
rante a compra do imóvel? 
Qual é o processo?
Quando uma pessoa vai 

comprar um imóvel em con-
domínio, é muito importante 
que ela saiba de antemão qual 
o tipo de vaga de garagem está 
sendo vendida junto com o imó-
vel negociado. Dessa forma, o 
comprador deve solicitar ao 
vendedor que forneça todas as 
informações antes da assinatura 
do contrato, pois o tipo da vaga, 
sua localização e sua área pode-
rá influenciar significativamente 

Especialista fala sobre vagas em condomínios
Você comprou seu apartamento e acha que tem o 

direito de parar seu veículo em qualquer uma das vagas 
do condomínio, certo? Errado! Existem tipos de vagas, 
regras e detalhes que devem ser observados no momento 
da compra do imóvel. Uma boa conversa com o síndico 
e a leitura atenta do estatuto interno do condomínio tam-
bém ajudam a evitar problemas. O bom senso e a “lei da 
boa convivência” também devem prevalecer, garantem 
os especialistas. Na entrevista abaixo veja as dicas dadas 
por Fernando Magalhães, sócio da Magalhães, Silva & 
Viana Sociedade de Advogados, escritório integrante 
da Unidade de Serviços Jurídicos do Sinduscon-MG, 
que é especialista em direito imobiliário pela PUC/PR 
e também presidente do Instituto Brasileiro de Estudos 
Imobiliários (IBEI).

no valor do negócio. Infeliz-
mente, há casos em que corre-
tores de imóveis e vendedores 
mal intencionados, para não per-
derem a venda do apartamento, 
indicam vaga melhor localizada 
na garagem do condomínio, po-
rém, diversa e não pertencente à 
unidade que está sendo vendida. 
Tal fato dá direito ao comprador 
em requerer a rescisão contra-
tual e as devidas indenizações 
pelos prejuízos causados pela 
falsa informação.

As vagas de garagem que 
não estão sendo utilizadas 
podem ser usadas por ou-
tros moradores?
Somente se houver autoriza-

ção expressa por parte do pro-
prietário da vaga autônoma ou 
do proprietário do apartamento 
que possui o direito exclusivo 
de usá-la (vaga acessória de-
terminada).

Quem def ine 
isso, os morado-
res ou o condo-
mínio?

No caso das 
vagas autônomas 
e de uso exclu-
sivo, somente o 
proprietário ou 
o morador que 
possui, respecti-
vamente, o direi-
to de proprieda-
de e o direito de 
uso poderá ceder 
a vaga para ou-
tros moradores. 
O condomínio 
apenas regula-

rá a cessão do uso das vagas 
acessórias que não possuem 
identificação (vaga acessória 
indeterminada).

O proprietário de garagem 
pode vender ou alugar o es-
paço para outro morador?
Sendo a vaga autônoma, a 

venda e a locação para outro 
morador operam sem ressalvas.

Se possível, como se define 
o preço?
A avaliação mercadológica 

de uma vaga autônoma é feita 
mediante trabalho específico em 
que serão estudados vários fa-
tores tais como: localização, se 
esta é coberta ou não, a disponi-
bilidade de vagas no edifício e 
região, área etc.

O número de processos na 
justiça que tratam de direito 
à vaga de garagem nos con-
domínios vem aumentando 
nos últimos anos? Por quê?
Sim. A principal causa deste 

aumento está intimamente liga-
da ao aumento da demanda das 
famílias por mais veículos.  

Como tentar resolver esse 
p rob l ema  de  mane i ra 
amigável?
O principal caminho é que 

os litigantes tenham o pleno 
conhecimento sobre onde co-
meça e termina o seu direito 
como proprietário e condômino. 
Identificar a natureza da vaga é 
um requisito muito importante 
a ser observado no momento 
da compra de um imóvel, o que 
também refletirá na boa convi-
vência com futuros condôminos.
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Repessando 
a Solidão

Em tempos corridos, pais 
atarefados e trânsito cada dia 
pior é o bolso dos pais dos 
alunos que pode ser atingindo. 
Isso, porque é comum que as 
escolas particulares cobrem 
uma taxa extra na mensalida-
de por minutos a mais que as 

crianças e adolescentes fiquem 
além do fim do horário escolar.

Segundo o PROCON, a 
cobrança é legal, desde que 
os pais sejam comunicados 
previamente a respeito. Para 
minimizar os gastos algumas 
instituições de ensino de Belo 

Horizonte estão buscando no-
vas tecnologias para controlar 
os horários dos alunos.

A empresa de softwares 
CH&TCR desenvolveu uma tec-
nologia específica que oferece 
mais transparência nas cobran-
ças: um método de identificação 

automática do aluno através de 
sinais de rádio, que recupera e 
armazena os dados por meio de 
dispositivos de Radio Frequency 
Identification (RFID).

O aluno aproxima a car-
teirinha do colégio da catraca 
e é feita a leitura do cartão de 

identificação para controle do 
registro de entrada e saída. As 
informações são armazenadas 
no banco de dados da escola, 
que utiliza os mesmos no siste-
ma de gestão da instituição de 
ensino.

Segundo Hudson Leonício, 

CEO da CH&TCR, o sistema 
permite que os pais tenham 
acesso às mensagens instan-
tâneas de acesso, frequência 
diária por sala ou disciplina, 
tempo de permanência, entre 
outras possibilidades (Por Am-
pla Comunicação)
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eduCação

Tecnologia a serviço da educação
e segurança das crianças

Escola no bairro Alípio de Melo adota agenda 
eletrônica para melhorar comunicação com os pais

Deixar o filho pequeno na 
escola e conseguir acompanhar 
a sua rotina diária, em tempo 
real, é o sonho de todos os pais, 
principalmente daqueles ditos 
de “primeira viagem”. Pois essa 
façanha já é possível. Usar a 
tecnologia a serviço da educa-
ção e para dar mais segurança 
aos pais, alunos e professores é 
a nova aposta da escola infantil 
Núcleo Pedagógico Tempo de 
Aprender, localizada no bairro 
Alípio de Melo.

No mês de agosto, a institui-
ção de ensino adotou a chamada 
agenda eletrônica, um serviço 
on-line que pode ser acessado 
pelos pais a qualquer hora e 
lugar pelo computador, tablet ou 
pelo telefone celular. Basta bai-
xar um aplicativo para ter acesso 
a toda a vida da criança dentro 
da escola (atividades realizadas, 
eventos, receber fotos. bilhetes e 
orientações) ou conversar direto 
com a direção e professores so-
bre qualquer assunto.

Cada professor (a) trabalha 
com um tablet e, nos momentos 
oportunos, vão repassando aos 
pais as informações relevantes 
sobre o dia da criança na escola. 
Por exemplo: se na agenda o 
pai pediu para a escola minis-
trar um medicamento às 16hs, 
a confirmação é postada pela 
professora assim que a tarefa é 
executada. Um sinal na tela do 
celular demonstra se a mensa-
gem encaminhada foi enviada 
e visualizada. Se o responsável 
não tem aparelho celular com-

Software reduz gastos com hora extra nas escolas

patível com a tecnologia, recebe 
um login e senha para acessar o 
serviço no site da escola.

As diretoras da escola, Mô-
nica Ávila, e Kênia Richard So-
ares, explicam que a agenda ele-
trônica ainda não substituiu, por 
completo, a agenda de papel, o 
que será feito em 2015, mas que 
os avanços já são perceptíveis. 
“A interação dos pais com a 
escola, e vice-versa, melhorou 
muito desde a implantação da 
agenda eletrônica e todos saem 
ganhando”, afirma Mônica.

Segundo Mônica, a nova 
tecnologia tem tido uma ótima 

aceitação dos pais. No entanto, 
os pais precisam entender as 
funções da ferramenta de comu-
nicação: “O foco do professor 
tem que ser o aluno. Ele não 
pode ficar o dia todo trocando 
informações com os pais da 
criança. Portanto, é preciso 
estabelecer uma comunicação 
limitada. Tratarmos na agenda 
de assuntos importantes. O inte-
ressante é entender que uma no-
tícia ou orientação que chegaria 
no outro dia, agora pode chegar 
em minutos”, avalia a diretora.

Para ter acesso a nova tec-
nologia o responsável paga 

R$4,70 a mais na mensalidade, 
mas deixa de pagar a agenda 
de papel. Preço que, segundo a 
empresária Vera Damásio, mãe 
do pequeno Otávio, aluno do 
maternal 3, vale a pena pagar. 
“É muito dinâmico e me permite 
acompanhar a vida do meu filho 
mais de perto. Ajudou-me até 
a organizar a minha agenda. O 
contato com escola melhorou 
muito porque as respostas são 
praticamente instantâneas. Claro 
que se for uma coisa urgente o 
ideal é ir à escola ou ligar. Não 
vejo mais vantagem na agenda 
de papel”, ressalta Vera.
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As diretoras 
Mônica Ávila 

e Kênia Soares 
acreditam que a 

agenda eletrônica 
vai aproximar os 
pais ainda mais 

da escola 

Certamente, todos nós, em algum momento de nossas vi-
das, já nos sentimos solitários, com esta sensação de falta e é 
provável que tenhamos chorado sentindo falta de alguém ou de 
um amor que se foi. Isso é normal, somos humanos, mas, neste 
momento, me refiro “aos solitários de carteirinha”, aqueles(as) 
que passam parte de suas vidas em amarguras, sofrimentos, 
tristezas, melancolias e profundas dores emocionais.

Elegeram a solidão como justificativa para sua vida não 
andar ou não estabelecer vínculo com outras pessoas, ficam 
presos a determinados arquivos emocionais.

De fato, os seres humanos não nasceram para viverem 
sós. Nós somos seres gregários, precisamos da companhia, 
do carinho, da proteção, da amizade, do compartilhar. É na 
troca dentro das relações ou papéis que representamos, que 
desenvolvemos competência para interagir com cada um deles, 
pois na vida humana o que nos diferencia dos animais são os 
processos de aprendizado estabelecidos na relação com seu 
semelhante. O pior tipo de solidão é aquela que mesmo em 
companhia de pessoas queridas, sentimos o vazio, a falta de 
alguém ou algo.

Assim, todos os solitários que sofrem por este motivo, 
estão cometendo um enorme equívoco: “não olhar sua relação 
consigo mesmos”. Estão buscando fora, aquilo que deveriam 
buscar dentro. A experiência humana nos dá oportunidade, 
através do apoio do outro, de me reconhecer, aprender a ficar 
comigo, me acolher, me aceitar, me amar, me curtir, e ter uma 
qualidade de vida interior mais saudável, para me relacionar 
depois de ter superado as necessidade primitivas do meu nasci-
mento e desenvolvimento, quando for um adulto que consegue 
assumir sua vida e sua caminhada. Solidão nada mais é que 
sentir falta de mim mesmo. Quem assume ficar consigo pode 
até sentir falta de outra pessoa, mas alcança qualidade de vida 
à medida que se aceita, para depois entrar numa relação afetiva 
pronto para trocar.

Solitários de plantão, permitam-me um dica amorosa: a so-
lidão não existe, ela é o abandono que pratico comigo mesmo. 
Eu tenho em mim a dose de amor correta de tudo aquilo que 
necessito e se me der este amor, se entender que sou eu que 
curo as minhas relações e não a presença do outro, de quem 
ainda me mantenho dependente, em pouco tempo poderei 
estar inteiro para viver uma gostosa relação de amor com 
meu próximo.
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Desaposentação
existe?
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Um dia de muita alegria e 
confraternização, regado a um 
bom prato de feijoada, cerveja 
gelada e muita solidariedade. 
Assim promete ser a 3ª edi-
ção da Feijoada dos Trintões, 
evento beneficente que será 
realizado no próximo dia 4 
de outubro, no bairro Caiçara, 
região Noroeste da Capital. 
O objetivo, mais uma vez, é 
ajudar a dezenas de crianças 
carentes de duas creches de 
Belo Horizonte.

Para contribuir com esse 
gesto de solidariedade basta 
comprar a blusa do evento 
(R$60,00) nos postos conve-
niados. Ela dá direito a entrada 
no evento, que terá comida 
(feijoada) e bebidas (cerveja, 
refrigerante e água) liberados 
para todos os participantes. 
Boa musica ao vivo, DJs e sor-
teio de brindes também fazem 
parte dessa festa que, a cada 
ano, reúne novos convidados 
especiais.

“Três amigos com o intuito 
de unir o agradável ao solidá-
rio tiveram a idéia de juntar a 
turma e fazer uma festa bene-
ficente, onde todos poderiam 

Em razão do valor irrisório de suas aposentadorias muitos apo-
sentados retornam ao mercado de trabalho e continuam recolhendo a 
contribuição previdenciária do INSS. Por esse tempo “extra” de con-
tribuição, surgiu a dúvida sobre o direito à revisão da aposentadoria.

Essa reanálise é chamada de Desaposentação e fornece ao aposen-
tado a possibilidade de renunciar sua aposentadoria para que receba 
uma nova, mais vantajosa, considerando o tempo de contribuição re-
colhido após aposentar-se.

Em 08/05/2013, os aposentados tiveram uma ótima notícia, o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou seu entendimento através 
de julgamento de Recurso Repetitivo que admite a Desaposentação, 
sem necessidade de devolver as aposentadorias já recebidas.

Tal medida orienta as decisões de todos os Tribunais Regionais 
Federais (TRF’s) do país. O Supremo Tribunal Federal (STF) também 
está para se manifestar se a matéria é constitucional, mas, por enquan-
to, não definiu seu posicionamento.

Anteriormente em 10/04/2013 já tinha sido aprovado no Senado, 
faltando a aprovação na Câmara, do Projeto de lei que garantiria a 
Desaposentação. Ocorre que em razão de um recurso impetrado pelo 
senador Eduardo Braga, a questão retornou ao Senado.

Essa situação demostra que no âmbito Legislativo a questão irá 
se prolongar por mais um tempo, sendo o Judiciário o meio indicado 
para aqueles que desejam aumentar os valores de suas aposentadorias.

A Desaposentação, na maior parte das vezes, leva em considera-
ção a data do ajuizamento da ação. Portanto, quanto mais tempo uma 
pessoa, que tem direito a uma renda mais vantajosa, demora para ajui-
zar a ação, mais dinheiro está perdendo.

O mesmo entendimento vale para quem está aguardando o Projeto 
de lei ser aprovado.  Caso aprovado, o valor da diferença da aposen-
tadoria será pago a partir do momento que a pessoa solicitar o pedido 
junto ao INSS.

O INSS ainda não reconhece esse direito por entender que as apo-
sentadorias são irreversíveis e irrenunciáveis.

Todavia não há lei proibindo a Desaposentação, somente existin-
do recomendações por meio de decreto e instruções normativas do 
INSS, as quais não impedem a concessão judicial da Desaposentação.

O Decreto e a Instrução Normativa criados pelo INSS contra a 
Desaposentação não servem como impedimento a quem deseja plei-
tear esse direito. Documentos desse tipo (decretos, instruções...) obri-
gam apenas os agentes do INSS e servem somente como recomenda-
ção aos particulares.

Assim, para requerer a Desaposentação o melhor é recorrer direta-
mente ao Poder Judiciário.

Para uma análise mais profunda sobre seu direito de Desaposentar 
procure orientação de um advogado especialista em matéria previden-
ciária e descubra a melhor forma para agir com segurança no seu caso.

Feijoada dos Trintões 
quer arrecadar doação 
para crianças carentes

Evento criado por três amigos e que tem a ajuda de 
empresários é um sucesso e já está na 3ª edição

ajudar um pouco. Desde então, 
além dos convidados, passa-
mos a contar com a ajuda de 
empresários, amigos e grandes 
empresas da região. O evento 
foi crescendo e não temos 
a intenção de parar”, conta 
Débora Veloso, moradora do 
Condomínio Fazenda da Serra, 
uma das organizadoras.

Segundo ela, mais de 400 
crianças são beneficiadas todos 
os anos. Em 2013, a creche 
Comunidade Infantil Príncipe 
da Paz, no bairro Caiçara, que 
cuida de aproximadamente 90 
crianças, foi uma das entidades 
que recebeu a ajuda.  “Este 
ano, além da Príncipe da Paz, 
ajudaremos a creche Bom 
Pastor, que abriga crianças e 
adultos com deficiência mental 
e física, geralmente abandona-
dos pelos parentes”, explica.

A Feijoada dos Trintões tem 
como patrocinadores e colabora-
dores as empresas Tambasa Ata-
cadista; Babilônia Clube do Es-
peto; Barril 211, Casalle Imóveis, 
Zainer Móveis Planejados, Tem 
de Tudo Papelaria, Silver Fern, 
Grupo Revestir, Stilus Moda, 
Configs, e Ceia Escola Infantil.

Débora Veloso, organizadora da Feijoada dos Trintões,  
recolhendo doações nas empresas parceiras da festa

SERVIÇO
Data: 04/10/2014
Horário: 13h30 às 19h30
Local: Comunidade Infantil   
Príncipe da Paz
(Rua Iraci Carneiro, 10, Caiçara)

Informações: 
Aquiles Rodrigues (31) 9258-5448 
ou Débora Veloso   (31) 7593-0222



6 Setembro de 2014

Castelo perde seu morador mais ilustre

O bairro Castelo está de luto. Morreu na tarde do último dia 25, aos 90 
anos, o seu morador mais ilustre e grande líder comunitário Dorgival Modesto 
Jorge. Ele passou mal no local de trabalho, a Imobiliária Dorgival, no bairro 
Castelo, fundada há mais de 30 anos e de onde ele só saia, no final da tarde, para 
o retorno para casa. Dorgival foi internado no Hospital Socor após uma hemor-
ragia, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. O corpo foi velado por centenas 
de amigos e familiares no cemitério do Bonfim e sepultado no jazigo da família, 
no cemitério da Saudade. Dorgival deixa filhos, netos e bisnetos.

Era um trabalhador incansável na busca por melhorias para o bairro 
Castelo e demais bairros da região. O Secretário regional Pampulha, 
Humberto Pereira, grande amigo de Dorgival, lamentou a perda. “Era 
um batalhador e brigava conosco pela região. O Castelo e os bairros 
adjacentes vão perder muito com a morte dele. Muito engajado nas 
questões relacionadas a segurança e teve várias conquistas. Frequentava 
as reuniões da regional, participava e apoiava o Orçamento Participativo, 
entre tantas outras virtudes”, disse Humberto.

Ninguém da família de Dorgival foi encontrado para comentar a sua 
perda. Em sua última entrevista ao JORNAL DO BAIRRO CASTELO, na 
tarde do último dia 16, Dorgival disse estar feliz pela comemoração dos 90 
anos, festejados em Nazareno, a cidade onde nasceu, na presença da família e dos 
amigos. Ele falou sobre a sua saúde, a morte e de seu descontentamento com a falta de 
segurança no Brasil.

“Nunca fiz uso de bebidas alcoólicas ou fumei. Gosto muito de trabalhar, todos os dias. 
Graças a Deus tenho muita saúde e não tenho medo da morte. Não tenho medo de ladrão, se vier 
roubar meu carro, não entrego... Já vivi 90 anos e não vou deixar bandido fazer o que quer. As 
leis precisam mudar nesse país”, disse durante a entrevista.

Era um morador de extrema importância para a região. Dorgival foi quem 
loteou o bairro Castelo e, desde então, não parava de trabalhar em prol de 
melhorias para a nossa comunidade. Foi eleito várias vezes como presi-
dente da Associação de Moradores do Bairro Castelo e do Conselho de 
Segurança Pública (Consep 8). Em 2008, recebeu o título de Honra ao 
Mérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte pelos relevantes servi-
ços prestados à cidade.

O JORNAL DO BAIRRO CASTELO se solidariza com os 
familiares e também lamenta a sua perda. Dorgival, além de 
parceiro nas publicações, foi um dos grandes incentivadores da 
criação do jornal. Publicou anúncios desde a primeira edição, 
há quase 8 anos atrás, e sugeriu varias matérias, participou 
de campanhas educativas, solidárias e na área da saúde. 
“Um homem com quem as pessoas que comandam as 
cidades deviam sentar para conversar e aprender um 
pouco, sugar a sua vontade de trabalhar em prol dos 
outros. Uma grande pessoa e um líder nato”, disse 
o diretor executivo do jornal, Livio Barbosa.

Dorgival, líder comunitário, 
se despede, de todos dias depois 
de completar 90 anos

“Um homem com quem as pessoas que 
comandam as cidades deviam sentar para 
conversar e aprender um pouco, sugar a 

sua vontade de trabalhar em prol dos outros. 
Uma grande pessoa e um líder nato”

livio barbosa

bairro


