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CARNAVAL BH 2015
O Bloco Baianeiros fez a alegria 

dos moradores do bairro Castelo no 
domingo de Carnaval 

O Borboletário, a Praça das Aves 
e a Praça dos Mamíferos serão re-
formadas e ampliadas. Fundação 
Zoobotânica também estuda a rees-
truturação da lanchonete e de outras 
áreas comuns e de lazer. 

ALMG concede auxílio moradia 
de R$ 2.850,00 a deputados

Em apenas 10 dias da nova 
Legislatura a Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais já 
aprovou a lei que volta com o 
auxílio moradia para os depu-
tados que moram na Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte. O benefício no valor de 
R$ 2.850,00 já será pago com 
o salário de março. A propos-
ta foi aprovada às pressas no 
último dia 10, por 36 dos 77 
parlamentares da Casa. Apenas 
17 deputados, entre eles o presi-

dente da Comissão de Assuntos 
Municipais, Fred Costa (PEN), 
abriram mão - por meio de re-
querimento - daquilo que cha-
mam, nos bastidores da ALMG, 
de “regalia”. A notícia gerou 
revolta entre o eleitorado minei-
ro, que se manifestou na página 
da ALMG e criou uma petição 
eletrônica para tentar barrar a 
medida. Especialistas chamam 
a conquista do benefício de ma-
nobra política.

Comerciantes e condomínios 
do bairro Castelo estão adotando 
medidas para reduzir o consumo 
de água. A conta de água indivi-
dualizada, por meio da separação 
dos hidrantes, tem sido a opção 
mais frequente nas construções 
novas e também nas mais antigas. 
Donos de lava jato estão buscan-
do novas formas de armazenar e 

reaproveitar a água e nos salões 
de beleza a dica é chegar ao local 
com os cabelos limpos ou cortar 
à seco. A Copasa afirma que 70% 
do consumo, nos condomínios, 
ocorre dentro dos apartamentos 
e pede a adesão dos moradores 
na campanha contra a escassez 
da água.

 Castelo na luta pela água Zoológico de Belo Horizonte 
passará por reformas



2 Fevereiro de 2015

O JORNAL DO CASTELO também pode ser encon-
trado na Drogaria Serrano (Av. Serrano, 115, Serrano), 
a mais tradicional drogaria do bairro, na Imobiliária 
Dorgival, na padaria Mixpão (Av. Miguel Perrela, 29, 
Castelo), na padaria Kidelícia (Rua Romualdo Lopes 
Cançado, 10, Castelo) e na Cerveja & Cia Distribuidora 
de Bebidas, na Av. Engenheiros, 1510. Pelo menos 
150 exemplares estarão à disposição dos moradores 
e comerciantes, todos os meses, sempre à partir do 
último dia de cada mês. O jornal será colocado em um 
expositor, onde poderá ser retirado gratuitamente. 
È o nosso jornal fazendo parcerias inteligentes, levando 
informação séria e de credibilidade ao alcance de mais 
pes soas. Boa leitura a todos!
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NÃO DEIXE 2015 PASSAR EM BRANCO
Divulgue sua empresa no

31 2511-1200 e 9581-1035

Teatro 
No dia 22 de março, Belo Horizonte 

recebe, pela primeira vez, a peça “Conto 
de Verão”, uma comédia romântica com 
texto de Domingos Oliveira e direção de 
Bia Oliveira. No palco do Teatro Bradesco 
os jovens atores Felipe Simas, João Vithor 
Oliveira, Júlia Oristanio e Ana Vitória 
Bastos interpretam os personagens Ângelo, 
Narciso, Clara e Bárbara. Quatro adoles-
centes, quatro personalidades diferentes 
e os dilemas da idade. Mas, que se iden-
tificam durante as férias de verão e desco-
brem o verdadeiro valor da amizade e do 
amor. A peça mostra quatros jovens: dois 
meninos e duas meninas, completamente 
diferentes, que vivem as experiências 
do primeiro amor, em uma fase que não 
existia celular, internet ou acesso a tecno-
logia.  A peça estará em cartaz no Teatro 
Bradesco - Rua da Bahia, 2244, Lourdes. 
Informações pelo telefone (31) 3654 6897.

Venho através deste espaço 
a nós oferecido, fazer um apelo 
aos senhores proprietários dos 
restaurantes Juveninha e Gadão, 
ambos no bairro Castelo. Peço 
encarecidamente não colocarem 
caixa de papelão sem tampa 
cheia de garrafas vazias no pas-
seio porque compromete a nossa 
segurança. Se passar um tran-
seunte portador de desequilíbrio 
psíquico ou mesmo um marginal, 

ele poderá quebrar uma ou duas 
ficando com o gargalo na mão 
e é fácil cometer um crime. Por 
favor, ajudem a nossa comuni-
dade a não mais correr esse risco 
não mais coloque essas caixas 
fora do horário da coleta do lixo. 
Agradeço a vocês do jornal por 
interceder junto aos referidos 
restaurantes. Muito grato.

Eustáquio  MagalhãEs 
– Morador do Bairro CastElo

Quase todos os dias faço 
compras no Hiper Minas, sem-
pre paro meu carro no estaciona-
mento de baixo. Todas as vezes 
encontro funcionários deitados 
no chão fazendo horário  de 
almoço e lanche. Acho um des-
respeito aos funcionários, pois 
a maioria são mulheres e ficam 
deitadas no estacionamento do 
estabelecimento em posições 
desagradáveis, trazendo cons-
trangimento para os clientes 
que ali vão fazer suas compras. 

O Supermercado poderia fazer 
no próprio estacionamento uma 
área fechada com divisórias, 
com cadeiras confortáveis, me-
sas, bebedouro e até uma tele-
visão para que eles possam ficar 
atualizados com as noticias do 
dia. Por isso, solicito ao Jornal 
do Bairro Castelo que interceda 
junto ao Hiper Minas a possibi-
lidade de melhorar o lazer dos 
funcionários.

Eustaquio luiz Braga 
– Morador do Bairro CastElo

Sugestão

n ReSPoSTA: Prezado Eustáquio, o seu e-mail foi direcio-
nado para a assessoria do Hiper Minas, mas, até o fecha-
mento dessa edição, não havíamos obtido um retorno por 
parte da empresa.

Lixo

n ReSPoSTA: O proprietário do Bar do Juveninha informou que 
todo o lixo produzido pela empresa é ensacado adequadamente 
e colocado em lixeiras apropriadas, nos dias da coleta. Ele 
ressaltou ainda que as garrafas de vidro são separadas e arma-
zenadas em embalagem diferenciada a pedido dos funcionários 
da Prefeitura para facilitar a coleta e evitar acidentes. Tentamos 
contato via telefone com o proprietário do Restaurante Gadão, 
mas não obtivemos sucesso.
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do cidadão que trabalha, paga seus 
impostos e financia toda a estrutura 
burocrática que custeia os três po-
deres. O melhor que o Legislativo 
deveria fazer era repudiar a atitude 
do Judiciário e não igualar os mes-
mos privilégios daquele poder a 
revelia dos interesses dos cidadãos”, 
disse Malco.

Para o especialista, o grande 
desejo dos parlamentares é que o 
fato seja esquecido até a próxima 
eleição. “Os membros do Legis-
lativo aproveitaram o início do 
mandato para aprovar privilégios, 
contando que o eleitor não vai 
mais se lembrar. Cabe aos eleito-
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poLítiCa

A Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) acaba 
de alterar o significado da pa-
lavra auxílio. O que antes era 
entendido como ajuda, amparo 
ou socorro – concedido geral-
mente a quem precisa – agora 
pode ser definido como regalia 
ou usurpação. No último dia 
10, o plenário da Casa aprovou, 
em tempo recorde, a ampliação 
do auxilio moradia, no valor de 
R$2.850,00, para todos os depu-
tados, mesmo para aqueles que 
moram e possuem residência 
própria em Belo Horizonte e na 
Região Metropolitana.

O “benefício” foi ampliado 
por uma resolução da atual 
Mesa Diretora da Assembléia  
em apenas 10 dias de trabalho 
da nova Legislatura. O paga-
mento havia sido proibido em 
2014 para quem tivesse casa na 
capital e na Região Metropolita-
na de BH. Agora, cada deputado 
que receber o adicional para mo-
rar perto do trabalho custará aos 
cofres públicos R$ 34,2 mil por 
ano. Ao final dos quatro anos 
de mandato, o valor será de R$ 
136,8 mil.

Dos 77 deputados, 36 vo-

Assembleia de Minas aprova 
auxílio moradia para deputados

Adicional para morar perto do trabalho custará aos cofres públicos R$ 34,2 mil por ano
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– Fred Costa (PEN)
– Alencar da Silveira Jr (PDT)
– Mário Henrique Caixa (PC do B)
– Marília Campos (PT)
– João Leite (PSDB)
– Sargento Rodrigues (PDT)
– Gustavo Valadares (PSDB)
– Tiago Ulisses (PV)
– Iran Barbosa (PMDB)
– Arlete Magalhães (PTN)
– Cristiano Silveira (PT)
– João Vitor Xavier (PSDB)
– Léo Portela (PR)
– Nozinho (PDT)
– Leandro Genaro (PSB)
– Fabiano Tolentino (PPS)
– Antônio Jorge (PPS)

Repercussão
A volta do auxílio-moradia 

na Assembléia gerou revolta 
entre os eleitores mineiros, que 
abriram uma petição eletrônica 
no site avaaz.org em protesto 
contra o retorno do benefício e 

WeLiNGToN SANCHeS
“Isso é uma safadeza que eles estão ar-
rumando. Estão olhan-
do só o lado deles. O 
político de verdade 
não existe no Brasil 
há muito tempo, infe-
lizmente esta é a ver-
dade. O pobre, que é a 
maioria, tem que sofrer 
para a minoria rica ser 
privilegiada. Eu acho 
que o povo deveria se 
unir e observar bem o 
nome dos deputados 
que foram a favor da 
lei, para não votarem 
nestas pessoas nas próximas eleições”.

CeLiTA ZiLCo 
 “Eu acho um absurdo, 
principalmente para 
os deputados que re-
sidem em Belo Hori-
zonte. Eles já ganham 
um salário excelente 
para fazerem as suas 
obrigações, ou pelo me-
nos deveriam, e agora 
ainda irão receber este 
benefício. Se o cidadão 
comum tem que arcar 
suas despesas de mora-
dia com o seu próprio 
salário, porque eles 

não? Me sinto lesada. Um absurdo!”.

JAdeR GeNeRoSo
  “Para solucionar problemas sociais eles não 
têm pressa alguma, 
mas para aprovar leis 
que beneficiam a eles 
tudo acontece muito 
rápido. Eles já ga-
nham muito bem para 
não fazer nada. Então 
acho que eles deve-
riam pegar este re-
curso para investir em 
saúde, educação. Aqui 
no bairro, por exem-
plo, estamos carentes 
de escolas públicas e 
a Unidade Municipal 
de Ensino não atende 
como deveria. Com 
tanta coisa para in-
vestir para o povo, eles vão investir no bolso 
deles? Fica difícil!”.

Sensatez
Dos 77 deputados estaduais 

da ALMG, dezessete apresenta-
ram requerimento para não rece-
ber o auxílio-moradia (R$ 2.850), 
o que representa uma economia 
anual de R$ 48.450,00 aos co-
fres públicos. O auxílio-moradia 
estará disponível à partir do mês 
de março.

O deputado Fred Costa (PEN), 
presidente da Comissão de Assun-
tos Municipais da ALMG, abriu 
mão do auxílio moradia ao assumir 
os dois mandatos. Durante seu 
discurso de posse, no último dia 
1, ele agradeceu a confiança do 
seu eleitorado e  criticou a postura 
dos parlamentares que votaram a 
favor ampliação do benefício.

“Para que não haja dúvidas, 
repito: mantenho-me firme aos 
meus princípios. Jamais recebi e 
receberei qualquer centavo deste 
dinheiro. Sei que não é algo ex-
cepcional, mas é a minha ética 
enquanto cidadão e parlamentar. 
Reafirmo que comuniquei oficial-
mente à Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais e não receberei, 
mesmo com a aprovação da lei, 
nenhum centavo desse dinheiro, 
em tempo algum. Represento vo-
cês e quero sempre fazer valer essa 
confiança”, afirmou o parlamentar.

povo!
Fala

Deputados que pediram para 
não receber o auxílio-moradia

taram a favor do benefício. O 
primeiro-secretário, deputado 
Hely Tarquínio (PV), votou a 
favor e tentou justificar.  “Vou 

fazer uma doação para uma ins-
tituição filantrópica”, afirmou. 
De acordo com a Justiça Eleito-
ral, 31 dos 77 parlamentares da 
Casa têm apartamentos ou casas 
na capital, em Betim, Contagem, 
Nova Lima e Sabará.

“Um tapa na cara do cidadão”, diz cientista político
Para o cientista político Malco 

Camargos a aprovação do auxílio-
-moradia é mais uma manobra 
feita pelos políticos para se auto-
-beneficiarem, que representa um 
tapa na cara do cidadão. “A decisão 
de retorno do auxílio-moradia a 
parlamentares que têm imóvel na 
Região Metropolitana de BH não é 
ilegal, mas é imoral. O argumento 
do Legislativo é de igualar direitos 
já utilizados em outro poder, o 
Judiciário. Em outras palavras, o 
privilégio de um poder deve valer 
também para outros poderes. Infe-
lizmente, esta lógica é desconexa 
com a expectativa do eleitorado e 

res acompanhar o trabalho de nos-
sos representantes no dia-a-dia no 
Legislativo e não apenas nas vés-
peras das eleições”, avalia Malco, 
ressaltando que, neste caso, a 
honra do cidadão foi visivelmente 
afetada. “O impacto desta medida 
no orçamento do Estado não é 
tão grande dado a quantidade de 
membros do poder Legislativo. 
Porém, o impacto moral é muito 
maior. Jogar contra os interesses 
da população é jogar contra nos-
sa democracia e temos que estar 
atentos na defesa da moralidade e 
da eficiência do serviço público”, 
completa.

da verba indenizatória para os 
secretários de Estado. No site 
da Assembléia (www.almg.
gov.br) o número de críticas 
contra o auxílio moradia é 
bastante considerável.

O deputado estadual Fred Costa abriu mão 
do benefício em seus dois mandatos
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por dentro artigo
Zaine Martins(*)

zainE Martins é PsiCóloga do núClEo do sEr - Consultório dE PsiCologia 
Contatos: (31) 3474-7338 / (31) 8736-5671 - www.nuClEodosEr.CoM.Br 

Em tempos          
de 50 tons...

A Páscoa deverá ser menos 
doce em 2015. A estimativa é do 
Salão de Páscoa, que reuniu este 
mês, em São Paulo, os maiores 
fabricantes do setor. De acordo 
com um levantamento apresen-
tado durante o evento, o preço 
dos ovos de chocolate deve 
chegar aos consumidores entre 
8% e 10% mais caro.

O argumento do setor é que 
as empresas fabricantes absor-
veram parte do impacto da alta 
de custos com matéria-prima, 
embalagens e insumos, e tive-
ram que repassar parte disso ao 
valor final dos produtos e aos 
consumidores.

O empresário Nonato Ma-
galhães lamenta a alta no preço 
dos ovos de chocolate em um 
momento complicado das finan-
ças do brasileiro. No entanto, 
garante que a confraternização 
não deixará de acontecer em 

Três importantes espaços do 
Jardim Zoológico da Fundação 
Zoo-Botânica de Belo Horizonte 
(Avenida Otacílio Negrão de 
Lima, 8.000, Pampulha) estão 
sendo reformados. Serão revi-
talizadas a Praça de Mamíferos 
Brasileiros (antiga Praça Nacio-
nal) e a Praça das Aves. Além 
disso, será iniciada a segunda 
parte das obras de modernização 
do Borboletário.

Esses locais são de intensa 
circulação de visitantes e abri-
gam significativa parte do acer-
vo do Jardim Zoológico. A or-
dem de serviço para o início das 
obras foi assinada na primeira 
semana de fevereiro, pelo pre-
feito Marcio Lacerda, na sede 
da Fundação. O total investido 
será de cerca de R$ 1,17 milhão 
e as obras, que têm autorização 
do Ibama e licenciamento da Se-
cretaria Municipal de Meio Am-
biente, por meio do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente 
(Comam), têm entrega prevista 
para setembro deste ano.

Segundo o prefeito Marcio 
Lacerda, as reformas fazem 
parte de uma série de obras de 

Reformas no Zoológico de BH
O total investido será de cerca de R$ 1,17 milhão;

 as obras têm autorização do Ibama
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revitalização previstas para a 
Fundação Zoo-Botânica. “A 
intenção é melhorar cada vez 
mais. Vamos preparar uma li-
citação para terceirizar o fun-
cionamento e a manutenção da 
lanchonete. Também será lan-
çado um edital para a reabertura 
do restaurante. A Associação de 
Bares e Restaurantes já visitou o 
local, inclusive”, destacou.

O Jardim Zoológico de Belo 
Horizonte é avaliado pelo Iba-
ma como categoria A, porque 

cumpre rigorosas exigências de 
estrutura e qualificação, como, 
por exemplo, manter a propor-
ção de pelo menos 40% para a 
fauna brasileira no conjunto das 
espécies em exibição.

obras
A Praça de Mamíferos Bra-

sileiros tem 18 recintos, distri-
buídos em uma área de quase 
9 mil metros quadrados. A re-
forma para a revitalização do 
espaço será feita em duas etapas. 
A estrutura da Praça das Aves, 

inaugurada em 1978, e que com-
preende 52 recintos e abriga 
cerca de 70 espécies nacionais e 
exóticas, muitas delas ameaçadas 
de extinção, também será total-
mente alterada. O Borboletário 
foi o primeiro aberto ao público 
no Brasil. Inicialmente, contava 
apenas com o viveiro e o labo-
ratório. Na segunda etapa das 
obras, que agora serão realizadas, 
o viveiro de exposição das bor-
boletas será ampliado, passando 
dos atuais 100 metros quadrados 
para 250 metros quadrados.

Páscoa mais salgada em 2015

sua casa. “Acho que o preço vai 
baixar a demanda. Vai diminuir 
o consumo. Principalmente na 
época que estamos vivencian-
do. Estamos em período de 
economia, não de gastar. Na 
minha casa é uma tradição a 
distribuição de ovos de Páscoa 
e ela não vaia acabar. Contudo, 
os ovos deverão ser menorzi-
nhos”, explica.

Para Luana Carvalho, mo-
radora na Rua Conceição Apa-
recida Augusta, infelizmente, 
esta não é uma situação nova. 
Ano passado, ela também não 
pôde dar os ovos de chocolate 
que gostaria em virtude dos 
altos preços e, este ano, não 
será diferente. “Apesar de não 
ter filhos, tenho muitos sobri-

nhos que sempre presenteio na 
Páscoa. Infelizmente, com este 
aumento nos ovos, pelo segundo 
ano consecutivo vou ter de dar 
a eles barras de chocolate. Mas 

eles entendem”, disse ela.
Mas, para quem não abre 

mão do ovo de chocolate, mes-
mo com o aumento nos preços, 
o jeito é improvisar e ficar 
atento a outras opções, como 
por exemplo, os ovos caseiros. 
Além disso, a cada ano que 
passa, as empresas fabrican-
tes de chocolates inovam e 
apresentam novos modelos de 
ovos, que podem ter um custo 
menor. A dica, segundo o site 
de pesquisas Mercado Mineiro, 
é sempre fugir dos ovos com 
temas da moda e pesquisar nas 
grandes redes de supermer-
cados, pois têm alto poder de 
compra e negociação e, por-
tanto, conseguem vender com 
preços mais acessíveis.Nonato Magalhães Luana Carvalho

Durante os últimos dias, em praticamente todos os lugares que fui, em 
algum momento da conversa alguém tocou no assunto do momento: o fil-
me “50 tons de cinza”, baseado no livro de mesmo nome, de Erika Leo-
nard, ou “E. L. James”.  

Os 50 tons de cinza levam-nos a apenas uma descoberta: FANTA-
SIAR É PERMITIDO.  O que mais todos tem comentado é a riqueza de 
detalhes das cenas sexuais que o livro traz e que nas telas de cinema dei-
xaram a desejar... Ufa, ainda bem!

Uns acham fúteis, sem sentido ou fora da realidade. Outros acham os 
diálogos excitantes, possíveis, arrebatadores e estimulantes à vida conjugal 
real. A verdade é que cada uma das leitoras e fiéis expectadoras (e aqui eu 
me direciono ao público feminino, pois é quem parece estar mais atento ao 
filme) usará Christian Grey como quiser e se identificará ou não com Anas-
tasia. Portanto, pontos que podemos considerados:

1. Anastasia é nova, mas não é mais uma adolescente. Na verdade, ela 
está descobrindo que é mulher que deseja, que ama, que odeia, que 
mente, que pode e quer viver. Anastasia pode ser uma parte adorme-
cida na maioria das mulheres – e que tanto o livro quanto o filme des-
pertou: e agora? Minha Anastasia quer aparecer, mas será que eu dou 
conta dela?

2. Christian Grey é o típico estereótipo da sedução: beleza, riqueza, in-
teresse, inteligência, conquista, tudo junto e misturado. Já vi muita 
gente por aí não acreditar na possibilidade de Greys existirem, assim 
como tem gente que jura que eles existem, mesmo que raros. Entre 
homens, mulheres, hetero ou homossexuais, sempre houve a fantasia 
do galã (eu posso TER o galã, eu posso SER o galã). E Grey é o galã 
da pós modernidade, é rico e jovem. Prato cheio para o fantasiar.

3. As discussões entre as relações de gênero sempre esteve permeada de 
preconceitos. Funciona assim: se eu sou mulher, posso fazer tais e tais 
coisas. Se eu sou homem, outras tantas coisas. Desde a infância, apren-
demos que “existem coisas que são de menina e coisas que são de me-
nino”. Construções sociais, claro. Não há nada genético e/ou biológi-
co nisso, por mais que tentemos biologizar o social o tempo todo com 
o simples propósito de nos defender…mas isso é outro assunto. Pois 
bem, a história do casal Grey e Anastasia não é “coisa de menina”. 
Socialmente falando de um tempo não muito distante, meninas não 
eram bem vistas quando liam esse tipo de literatura, pois retrataria 
algo “baixo”, “de homem”. O sexual, desde antes de Freud, já era tabu. 
Então o que aconteceu agora que tá todo mundo – sua mãe, sua avó, 
suas primas, suas amigas mais desinibidas… –  lendo esse livro ou lo-
tando as filas dos cinemas? Pode ser por inúmeros motivos, mas alguns 
merecem destaque: li na internet que muita gente está lendo porque 
hoje em dia podemos ler em tablets e aí ninguém sabe o conteúdo da 
minha leitura. É, tem isso…porém, por outro lado, tem gente lendo no 
salão enquanto faz as unhas, tem gente lendo na casa dos pais, na sala, 
esperando o almoço, tem gente ao lado e/ou junto com o marido, utili-
zando-o para milhares de finalidades. Outros motivos: estão as mulhe-
res conquistando alguns frutos de sua luta por um espaço democrático? 
Pode ser. Sim e não. Mulheres fazem muito mais coisas do que antiga-
mente e já entenderam que a submissão só é boa quando condiz com 
os seus desejos. Não há uma evolução propriamente dita, mas talvez 
pontual. Ah, então as mulheres estão mais analisadas, terapeutizadas, 
será? Tomara! Mas acho muito difícil, pois boa parte ainda prefere uma 
bolsa, um sapato, um perfume, um jantar ou alguma outra coisa do que 
a sessão de terapia. E, só pra deixar claro, isso não é um julgamento, é 
uma constatação baseada na crença de que todos nós temos umas ou 
outras prioridades. A minha é a minha, a sua é a sua. O que importa é 
que eu possa arcar com o que eu desejo.
Para finalizar, penso que a trilogia “50 tons de cinza” não me parece 

um manual “de como os homens deveriam se comportar na cama”, mas um 
retrato de como andamos cansados de nós mesmos e ainda insistimos em 
jogos psicológicos para sentir algum tom de vivacidade nessa vida carre-
gada de automatismos...mesmo que sejam os que causam dor, fantasiados 
de prazer!

Morte 
A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH) co-

municou, no último dia 10, a morte da girafa Ana Raio. O animal, 
que chegou ao Jardim Zoológico de BH em 2004 (vindo da Fun-
dação Pólo Ecológico de Brasília), tinha 12 anos idade e, desde 
o mês de janeiro, encontrava-se em tratamento em decorrência 
da diminuição da ingestão de alimentos e devido a lesões no seu 
dorso, possivelmente causadas por fotossensibilidade (forte sen-
sibilidade da pele à luz, especialmente aos raios solares). Mais 
informações sobre as causas da morte do animal só poderão ser 
obtidas após a divulgação do laudo da necropsia, que deverá 
acontecer em torno de 30 dias.

“A intenção é 
melhorar cada 

vez mais. Vamos 
preparar uma 
licitação para 
terceirizar o 

funcionamento 
e a manutenção 
da lanchonete. 
Também será 

lançado um edital 
para a reabertura 
do restaurante.”
MarCio laCErda
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Em caso de falecimento, os bens do falecido são transferidos aos herdei-
ros que devem, entretanto, dar início ao inventário e partilha. Em termos ge-
rais podemos entender por Inventário a listagem dos bens, direitos, dívidas e 
identificação dos herdeiros do falecido. Assim, ao final do inventário se dará 
a partilha que é a individualização da propriedade dos bens. Contudo, antes de 
prosseguirmos nas modalidades em que o inventário pode ser realizado, vale 
ressaltar porque é tão importante e quais são as consequências de não o fazê-lo.

Com a dor da perda de um ente querido é normal que os herdeiros adiem 
a tomada de decisões práticas, acabando por dividirem por conta própria os 
bens ou exercendo a posse de imóveis sem que nenhum procedimento legal seja 
realizado. Entretanto, o artigo 983 do Código de Processo Civil determina que 
o processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 (sessenta) dias 
a contar da abertura da sucessão, ou seja, da morte. A falta desta obrigação gera 
consequências graves, dentre elas:

– De acordo com o artigo 1.523 do Código Civil, o cônjuge do falecido que 
tenham filhos comuns, ou seja, viúvo (a) fica impedido de se casar nova-
mente sem a realização do inventário, a menos que escolha o regime de Se-
paração Total de Bens e prove não haver prejuízo para os demais herdeiros;

– Os herdeiros não poderão realizar qualquer procedimento que exija 
a propriedade do bem, como vender, doar, alugar ou transferir o bem 
até que seja realizada a partilha. Assim, caso um filho more no imóvel 
deixado pelo seu pai, por exemplo, mesmo que pague por todos os im-
postos e exerça sua posse, não poderá dispor deste bem, negociá-lo ou 
até mesmo deixá-lo em testamento, nem mesmo que todos os demais 
herdeiros concordem;

– Os filhos dos herdeiros também não poderão herdar os bens até que seja 
feito o procedimento de inventário ou partilha dos antecessores. Com 
o decurso do tempo é comum que se percam documentos, bens sejam 
deteriorados, o que dificulta muito tal procedimento;

– A perda de prazo para abertura do inventário também pode acarretar a 
cobrança de multa estabelecida por cada Estado. A Súmula 542 do Su-
premo Tribunal reconhece que não é inconstitucional a multa instituída 
pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ul-
timação do inventário;

A não realização do Inventário pode gerar diversas outras consequências, 
de acordo com cada caso. Lembrando que, de acordo como artigo 988 do Códi-
go de Processo Civil, tem legitimidade concorrente para requerer o inventário o 
credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Assim, caso o herdeiro, 
por exemplo, tenha dividas, poderá o credor requerer o inventário para ter sal-
dada sua dívida, o que pode gerar venda de bens comuns a todos os herdeiros, 
respeitando a parte do devedor em questão.

Enquanto não realizado o inventário, os bens serão considerados como um 
bem só, chamado espólio. De forma que a falta do cumprimento desta obriga-
ção gera graves consequências que só podem ser evitadas com a propositura da 
Ação de Inventário, que poderá ser judicial ou extrajudicial. 

O inventário judicial, mais conhecido, será acompanhado pelo juiz da vara 
competente no fórum onde será feito, podendo ser amigável ou litigioso. Já o 
inventário extrajudicial é uma inovação que foi criada pela Lei 11.441 de 04 de 
janeiro de 2007 com o objetivo de diminuir tempo e custos. 

Vale ressaltar que tanto o inventário judicial quanto o extrajudicial, impli-
cam no pagamento do imposto ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mor-
tis e Doação). Contudo, o inventário extrajudicial depende de que os herdeiros 
concordem, sejam capazes (não pode haver menores de idade ou incapazes), 
presença de advogado assim como no inventário judicial e não existência de 
testamento. Além das exigências legais, deve ser observado o caso concreto 
para verificar qual a melhor opção. 

O Inventário e Partilha, como visto, é um procedimento indispensável se-
gundo determinação legal e evita consequências negativas para os herdeiros e su-
cessores. O aconselhável é que os herdeiros procurem um advogado especialista 
que possa esclarecer dúvidas e orientar quanto ao procedimento mais adequado. 

iNVeNTáRio 
e PARTiLHA

(*) graCiEllE ColEn é advogada E Pós graduada EM 
dirEito Civil aPliCado PEla PuC Minas - rEg. oaB/Mg 140335 
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O que você precisa saber!

A conta de água individualiza-
da nos grandes condomínios está 
se tornando uma importante ação 
contra o desperdício. A grave 
crise hídrica que afeta boa parte 
do país também chegou ao bairro 
Castelo que, recentemente, teve o 
abastecimento de água interrom-
pido por algumas horas, assim 
como em outros bairros vizinhos.

Diante da falta de iniciativa 
e planejamento do Governo a 
população tem procurado de-
bater o que pode ser feito para 
reduzir o consumo de água. No 
Castelo, os moradores e comer-
ciantes descobriram que medi-
das simples, como a instalação 
de medidores individuais nos 
condomínios e o fim dos vaza-
mentos, podem ajudar a reverter 
o quadro de quase escassez.

De acordo com a Companhia 
de Abastecimento de Água (Co-
pasa), os condomínios são os 
maiores vilões do desperdício. 

Condomínios do Castelo 
estão economizando água

Estudos mostram que 70% do consumo 
de água ocorre dentro dos apartamentos

Pequenas mudanças de com-
portamento podem economizar 
muito este precioso recurso 
natural. O empresário Fernando 
Martins, dono de um lava rápido 
na Avenida Miguel 
Perrela, mudou a for-
ma de trabalhar. A 
água é indispensá-
vel no seu negócio 
e o consumo inevi-
tavelmente é al to. 
Por isso, já há alguns 
anos, teve a ideia de 
adquirir uma máquina 

Estudos realizados recentemente 
mostram que, pelo menos, 70% 
do consumo de água ocorre 
dentro dos apartamentos. O 
problema ocorre porque a conta 
conjunta faz com que muitos 
moradores não se preocupem 
com o uso racionado. O uso in-
discriminado não pesa na cons-
ciência, mas pesa no bolso e no 
orçamento condominial.

O bairro Castelo, que con-
centra uma grande quantidade de 
edifícios, já conta com o sistema 
de individualização da conta em 
alguns prédios. O Residencial 
Monte Verde, localizado na Rua 
Castelo de Moura, é um bom 
exemplo.

A síndica Cristiane Neri No-
bre explica que o edifício já foi 
construído de modo a promover 
a economia do consumo. “Foi 
uma atitude acertada. A cobran-
ça obriga o morador a fazer um 
uso racional da água, sem des-

perdícios. A conta mensal com 
certeza sofre uma importante 
queda”.

Mas, segundo Cristiane, as 
medidas não devem parar na in-
dividualização da conta. Reduzir 
a lavagem das áreas externas, 
consertar pequenos vazamentos, 
instalar descargas ecológicas 
e armazenar a água da chuva 
também ajudam a reduzir o 
consumo.

De acordo com a Copasa, 
qualquer condomínio, seja novo 
ou velho e de qualquer segmento, 
pode ter a implantado a medi-
ção individualizada. Contudo, 
todos os moradores devem estar 
de acordo com a instalação e o 
condomínio deve seguir algu-
mas premissas básicas, como 
por exemplo, contratar projetista 
registrado no CRE, utilizar o sis-
tema em todos os apartamentos, 
estar com as contas em dia com a 
Copasa, entre outras.

Coletividade
O especialista em direito imobi-

liário, Paulo Viana Cunha, reforça 
a importância do uso consciente 
e racionamento de água nos edifí-
cios residenciais e comerciais. Ele 
sugere, por exemplo, a regulagem 
e redução do uso de descargas sani-
tárias, fechar a torneira do chuveiro 
durante o tempo que a pessoa estiver 
se ensaboando, reduzir o tempo e 
quantidade de banhos, abster-se de 
lavar carros e pisos com mangueiras.

No entanto, há também outras 
medidas que dependem da coleti-
vidade. Segundo ele, é possível e 
fácil estipular metas para reduzir o 
consumo de água nos edifícios, bem 
como definir multas para quem 
descumprir o acordo. “Isso deve 
ser feito pelo síndico e aprovado 
pela assembléia geral dos condô-
minos. O problema, as vezes, é 
conseguir a adesão e compromis-
so dos condôminos”, explica.

Mudança de comportamento traz economia
de lavagem especial que propor-
ciona uma economia de 30% no 
gasto da água.

Além disso, ele fica atento 
ao trabalho de seus funcioná-

rios, orientando a todos que não 
desperdicem. O empresário diz 
que já estuda a implantação de 
sistemas que reutilizam a água ou 
que armazenem água da chuva. 
Só lamenta os altos custos para 
instalação. Inclusive, acredi-
ta que este seria um grande 
momento para as  autorida-
des observarem esta situação. 
“Acho que o Governo poderia 
encontrar formas de baratear 
os custos destes equipamentos, 
assim poderíamos adquiri-los a 
um menor preço e todos sairiam 

ganhando”, ressalta.
Douglas Silva, proprietário 

de um salão de beleza, disse que 
sugere às clientes corte a seco e 
pede para que, se possível, che-
guem com a cabeça lavada. “Al-
gumas não concordam e a gente 
tem que respeitar, mas a maioria 
entende a situação e até elogiam 
a nossa postura. Chegamos até 
mesmo a indicar produtos para 
que elas economizem água em 
casa. O tempo em que se lavava 
o cabelo duas ou três vezes já 
não existe mais”, conta.
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diversos

FoLiA - O Carnaval de rua de Belo Horizonte foi um sucesso! O Bloco Baianeiros – se 
apresentando pela primeira vez nas ruas da capital – foi a grande e única atração do bairro 
Castelo, na Região da Pampulha. A multidão foi arrastada pelo cantor Danniel Maestri, 
que agitou os foliões com o seu vasto repertório de músicas baianas. Pessoas de todas as 
idades participaram da festa. A passagem do Bloco Baianeiros foi marcada pela alegria, 
tranquilidade e a satisfação dos moradores do bairro Castelo. Famílias inteiras, adultos e 
crianças, saíram às ruas para pular o Carnaval. O bloco saiu às 14h da portaria do Parque 
Ursulina Andrade de Melo e percorreu toda a rua Doutor Sylvio Menicucci. “Meu arrastão 
no Bloco Baianeiros foi um sucesso! Obrigado a todos que contribuíram. Foi uma experi-
ência incrível! Que venha 2016, com muitas novidades”, comemorou Danniel Maestri, em 
sua página no Facebook.


