
jornaldocastelo@gmail.com                Belo Horizonte - Ano 8 - Nº 99 - Agosto de 2015                 Telefones (31) 2511-1200 / 9581-1035
Distribuição gratuita nos bairros Castelo - Ouro Preto - Alípio de Melo - Serrano - Condomínio Fazenda da Serra                                       

ACESSE O SITE
www.jornaldocastelobh.com.br

PArque urSuliNA 
COMPleTA 19 ANOS
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O Parque Ursulina Andrade de 
Melo, a maior área verde do bairro 
Castelo, acaba de completar 19 anos 
de fundação.  A data foi comemorada 
no último dia 15, com uma extensa 
programação nas dependências do 
Parque. Moradores, ambientalistas, 
frequentadores e estudantes come-
moraram o feito e se comprometeram 
a preservar esse importante espaço 
público de Belo Horizonte. O Parque 
possui 312 mil metros quadrados de 
área, com uma diversificada fauna 
e flora. De acordo com a Fundação 
Municipal de Parques, cerca de 150 
pessoas visitam o Ursulina todos os 
dias.  A área é muito procurada por 
quem gosta de contemplar a natureza, 
praticar exercícios físicos, relaxar ou 
passear com filhos. Durante a come-
moração pelos 19 anos a coordenado-
ria da Fundação Municipal de Parques 
anunciou que a área será revitalizada 
e receberá novos brinquedos.

Ciclistas são assaltados na Pampulha

Rei do Coco
O vendedor de coco Levi Sena de Jesus, popularmen-

te conhecido na orla da Lagoa da Pampulha como o Rei 
do Coco, conta para os leitores do JORNAL DO BAIR-
RO CASTELO a sua bela história de superação e cora-
gem. Há 36 anos ele vive da venda de cocos. Foi com a 
ajuda de amigos, com um belo sorriso no rosto e muita 
simpatia e trabalho que ele conseguiu vencer na vida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saú-
de, Belo Horizonte é hoje o município mineiro 
que mais sofre com a ocorrência da Leishmaniose, 
tanto nos animais, quanto 
nos homens. Os primei-
ros casos humanos na 
capital ocorreram no ano 
de 1994. Até julho de 
2015  já  haviam  sido  
confirmados 1.677 casos. 
Na região da Pampulha a 
doença já foi confirmada 
neste ano. Portanto, no 
mês de setembro, quando a proliferação do mosqui-
to transmissor da doença é maior, é preciso adotar 
medidas preventivas. O alerta foi feito pela Prefei-
tura e por especialistas no assunto.

Clínica médica popular 
chega ao Castelo

Novo modelo de 
atendimento, que ga-
rante agilidade e preço 
mais acessível, é a nova 
aposta na área da saúde.

A onda de assaltos a ciclistas e pedestres na 
orla da Lagoa da Pampulha está preocupando as 
pessoas que vão até o principal cartão postal de 
Belo Horizonte para praticar algum tipo de exer-
cício físico. Os ciclistas estão tendo suas bicicletas 
roubadas, muitas vezes por marginais armados de 
revólver ou faca. A Polícia Militar (PM) não divul-
gou o número de ocorrências registradas nas ime-
diações da lagoa, mas os relatos de quem freqüenta 
o lugar dão conta que essa nova modalidade de 
crime está se tornando cada vez mais comum. De 
acordo com a PM, já existe um projeto para levar 
mais segurança ao local.
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A partir do mês de setembro, 
quando as temperaturas tendem 
a aumentar, é preciso redobrar 
os cuidados dedicados aos ani-
mais de estimação, uma vez que 
é neste período que cresce a pro-
liferação e infestação de parasi-
tas, entre eles, o mosquito Palha, 
transmissor da Leishmaniose.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
Belo Horizonte é hoje o municí-
pio mineiro que mais sofre com 
a ocorrência da leishmaniose, 
tanto nos animais, quanto nos 
homens. Os primeiros casos 
humanos na capital ocorreram 
no ano de 1994. Até julho de 
2015 já haviam sido confirma-
dos 1.677 casos. Na região da 
Pampulha um caso da doença 
foi confirmado este ano.

A prevenção é a melhor al-
ternativa para evitar a infecção 
do animal. A prefeitura infor-
mou que mantém, permanente-
mente, 359 agentes de zoonoses 
que trabalham exclusivamente 
nas ações de controle da do-
ença. Estão sendo realizados 
inquéritos caninos censitários 
e amostrais nas nove regionais 
assim como o controle vetorial.

Ainda de acordo com a Prefei-
tura, as ações são direcionadas de 
acordo com a realidade epidemio-
lógica existente, com realização 
de ações programadas visando 
atingir principalmente áreas de 
maior ocorrência de casos huma-
nos e caninos. Só no último mês 
de julho foram realizados 2.778 
testes na capital, sendo que 404 
animais tiveram amostra positiva.

A participação da comunida-
de é fundamental para o controle 
da doença. Para isto, é importan-
te o conhecimento dos sintomas, 
tratamento, forma de transmis-
são e medidas preventivas.

O veterinário Thiago Mi-
randa, da clínica Center Pet, 
no Castelo, explica que o mais 
indicado para proteger os cães 
é o uso de coleiras especiais, 
além de vaciná-los e manter 
o quintal e canis limpos de 
matéria orgânica. “O efeito da 
coleira é repelente, justamente 
para evitar a picada do inseto e 

Hora de combater 
a Leishmaniose

é uma importante arma contra 
a doença. Além disso, a vacina 
para leishmaniose tem um alto 
índice de eficácia nos cães”.

Segundo o veterinário, a pre-
venção é o melhor caminho, mas 
o tratamento para a leishmaniose 
existe e irá depender do estado 
de cada animal. “Se chega um 
dono com o animal doente e 
percebo que ele possui crianças 
pequenas e idosos em casa, reco-
mendo a eutanásia, já que estas 
pessoas têm baixa imunidade. 
Mas se o cão mostra força e não 
vejo riscos aos donos, aí vale a 
pena o tratamento”, explica.

Responsabilidade
O jovem casal Rafael Andra-

de e Larissa Souza, moradores 
na Rua Elisa Felipeto Ricaldoni, 
no Castelo, assim que decidiram 
levar o cãozinho Ted para casa 
já tomaram as devidas precau-
ções na tentativa de evitar que o 
animal tivesse a Leishmaniose. 
Cientes da grande incidência da 
doença em Belo Horizonte não 
pensaram duas vezes em mandar 
vacinar o bichinho de estimação. 
“No total para a imunização são 

três vacinas. Já fechamos o ciclo 
do Ted. Estamos fazendo o pos-
sível para manter a saúde dele 
sempre boa”, explica Rafael.

O cão Argos também está 
recebendo todos os cuidados para 
não contrair a doença. Sua dona, 
Rejane Tanure, moradora na Rua 
Cantor Luiz Gonzaga, sempre 
mantém o cão da raça York Shire 
com a coleira repelente e já há 
algum tempo passa em seu apar-
tamento um desinfetante de citro-

nela, uma espécie de planta muito 
conhecida por espantar os insetos. 
“É como um filho. Faço tudo por 
sua saúde. Se surgir algo novo no 
mercado, não tenha dúvidas de 
que vou comprar para ele”.

Sintomas 
A leishmaniose produz alte-

rações no organismo dos cães e 
seres humanos, causando modi-
ficações em vários órgãos e se 
não for tratada pode levar até a 
óbito. No homem, a doença se 
manifesta causando alterações 
no fígado e baço, aumentando 
o volume desses órgãos. Além 
de afetar os rins e o sistema 
imunológico, gerando feridas 
no corpo que não se cicatri-
zam, perda de apetite, sede, 
aumento do volume de urina e 
fraqueza geral.

Segundo Thiago Miranda, 
os sintomas no cão são variá-
veis. O animal pode apresentar 
emagrecimento, perda de pêlos, 
gânglios inchados, fraqueza, 
feridas, crescimento exagerado 
das unhas, lesão de pele e ane-
mia. Entretanto, esses sintomas 
são comuns em outras doenças 
bem menos graves, assim, se seu 
cão apresentar esses sintomas 
não quer dizer que o mesmo está 
com Leishmaniose. O diagnósti-
co preciso só pode ser feito por 
um veterinário, que combinará 
exames de sangue com exames 
clínicos. A Secretaria Municipal 
de Saúde não oferece a vacina 
contra a leishmaniose.

O veterinário Thiago Miranda alerta para os riscos da doença

Rafael Andrade 
e Larissa Souza 
estão tomando 

todos os cuidados 
para evitar 
a doença no 

cãozinho  Ted

Rejane Tanure 
limpa o ambiente 
do animal todos 

os dias para evitar 
a presença do 

mosquito Palha

Toda criança tende a ser um 
pouco agressiva quando começa 
a socializar-se. Essa atitude só se 
torna preocupante no momento em 
que a criança fica destrutiva, hostil, 
perversa. Geralmente, famílias su-
perprotetoras ou muito autoritárias 
estão sujeitas a criar filhos agres-
sivos. A agressividade da criança 
está muito ligada à agressividade 
do adulto.

A grande questão, hoje em dia, 
não é reprimir a expressão da agres-
sividade de ninguém. Sabemos que 
isso não é bom, porque o sentimen-
to pode ser somatizado e tornar-se 
uma doença. A criança precisa, no 
entanto, aprender a canalizar a sua 
raiva e expressá-la da forma mais 
adequada e menos prejudicial a ela 
e aos outros. Uma certa dose de 
agressão é importante na vida.

A agressividade que incomoda 
é aquela descontrolada, sem limi-
tes, sem motivos aparentes. Em ge-
ral, sua presença indica sofrimento 
psicológico. Fritz Redl denomina 
as crianças agressivas de “crianças 
que ninguém quer”, dada a carga 
de ódio que parecem carregar em 
seus corações. Elas agridem as 
outras crianças, quebram os seus 
brinquedos, desrespeitam os adul-
tos, provocam a todos, desafiam 
o mundo. Querem mandar nos 
outros, nas brincadeiras, nos brin-
quedos. Manifestam franca hosti-
lidade contra quem quer que seja, 
para vergonha dos pais.

Gostaria apenas de lembrar que 
todo comportamento infantil que 
chama a atenção é um sintoma, 
um sinal de que algo não está bem 
com a criança. Algumas crian-
ças precisam passar por vítimas 
por sentirem-se rejeitadas, pouco 
amadas, provocando situações pe-
las quais os pais as repreendam e 
agridam. Dessa forma, confirmam 
a sensação de rejeição. Atendi al-
guns casos em que a criança agre-
dia para ser agredida e assim tinha 
a confirmação da rejeição que fan-
tasiava sofrer.

Por outras vezes, a agressivida-

de serve como uma defesa compen-
satória, isto é, a criança se sente tão 
frágil e tem tantos medos que agride 
para mostrar que é forte e para pro-
teger-se de uma possível agressão. 
Portanto, é necessário estar atento 
ao significado do sintoma antes de 
rotular a criança.

A maioria das crianças agressi-
vas não conseguem falar o que está 
acontecendo. Não estão dispostas 
a conversar. Até mesmo porque, 
muitas vezes, não têm consciência 
do que as incomoda.A melhor ma-
neira de lidar com a agressividade 
excessiva é utilizar o bom senso e o 
diálogo. Mas podem-se usar alguns 
outros instrumentos.

A pessoa mais indicada para 
conversar com a criança é aquela 
com a qual tenha um bom vínculo 
afetivo, como uma tia predileta, avó 
ou avô, a madrinha, enfim, qualquer 
pessoa que a criança goste muito. 
Isto é importante, porque a criança 
assimila melhor aquilo que primeiro 
lhe passa pelo coração.

Discutir as crises antes ou de-
pois de seu aparecimento é sempre 
melhor do que durante o episódio 
no qual a criança se encontra des-
controlada. Uma vez iniciada a 
crise, trate de separar a briga (se 
for com outra criança), proteger 
os objetos delicados, levar acrian-
ça agressiva para socar e chutar 
almofadas, gritar, chorar, enfim, 
extravasar a raiva. Converse com 
a criança quando ela se acalmar. 
Esqueça o discurso repreensivo. 
Procure ouvi-la e entendê-la.

Atividades esportivas e lutas 
ajudam a direcionar a energia para 
um objetivo mais socialmente acei-
to. Deixe que a criança participe 
da escolha da atividade com você. 
Na escola, é sempre bom colocar a 
criança agressiva em grupos mais 
tranquilos e deixar que conviva com 
crianças maiores e mais velhas.

E por fim, dê uma avaliada em 
você mesmo e no ambiente em que 
o seu filho vive. O que será que 
poderia estar causando tamanha  
agressividade?

Quando eles
resolvem agredir!

Período mais quente favorece a proliferação do mosquito

exPediente
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violênciA

Praticar exercícios físicos às 
margens da Lagoa da Pampulha, 
um dos principais cartões pos-
tais de Belo Horizonte, está se 
tornando uma aventura cada dia 
mais perigosa. Ciclistas denun-
ciaram à reportagem do JOR-
NAL DO BAIRRO CASTELO 
que estão tendo suas bicicletas 
roubadas por marginais arma-
dos de revólver e facas. Quem 
caminha pela orla também tem 
sido ameaçado frequentemente.

De acordo com os atletas, a 
motivação para esta nova moda-
lidade de crime é o alto valor de 
alguns modelos de bicicletas e 
a facilidade na abordagem. Al-
gumas marcas chegam a custar 
entre R$ 18 mil e R$ 30 mil. Em 
alguns pontos, como por exem-
plo, próximo ao zoológico, a ilu-
minação é fraca e ofuscada pelas 
árvores, o que deixa o local ideal 
para a ocorrência dos crimes.

Cientes da triste realidade, os 
ciclistas que frequentam a Lagoa 
da Pampulha estão adotando 
medidas preventivas, na tentativa 
de não entrarem para a lista dos 
que perderam suas bicicletas. O 
policial civil Leonardo Prisco 
Cordeiro pedala na orla da lagoa 
quatro vezes por semana. Segun-
do ele, para evitar os assaltos, 
procura fazer a atividade em 
horários mais movimentados e 
andar em grupo.

“Na hora de tirar a bicicle-
ta do carro a gente fica ainda 
mais vulnerável. Este é um 
momento em que os bandidos 

Onda de assaltos assusta ciclistas na Pampulha
Polícia Militar informou que já existe um estudo para melhorar a vigilância no local

gostam de agir”, ressalta o 
policial. Para ele, uma solução 
imediata poderia ser a volta 
da polícia de bike na lagoa. 
“Se colocar três militares de 
bicicleta, cada um percorrendo 
seis quilômetros da lagoa, os 
18 quilômetros de extensão 
seriam monitorados”.

O policial militar Joel An-
dreata e a namorada Ana Cecília 
pedalam há pouco tempo na orla 
da lagoa. Até por conta de sua 
profissão, Joel sabe da onda de 

assaltos a ciclistas no local. Ele 
acredita que a segurança só será 
possível com a chegada de mais 
viaturas nas ruas. “Enquanto 
isso não acontece o jeito é tomar 
medidas preventivas. Ficamos 
bem atentos ao nosso redor. Nos 

afastamos de pessoas suspeitas. 
Evitamos expor aparelhos ele-
trônicos. São algumas atitudes 
que podem ajudar na prevenção 
ao crime”, explica.

O administrador de empresa 
Leonardo Souza acha o número 
de policiais na orla um absurdo. 
Segundo ele, um local com tanto 
movimento deveria ser melhor 
monitorado. “Estamos aqui há 40 
minutos e não vimos nenhuma 
viatura passar. A gente sabe de 
várias histórias de pessoas que 
foram assaltadas e infelizmente 
parece que ouviremos muito 
mais. O engraçado é que na épo-
ca da Copa do Mundo aqui tava 
cheio de policiais”, recorda.

Perigo
Apesar do roubo a bicicletas 

ser mais comum, quem corre 
ou caminha na orla também 
temem pela sua segurança. O 

administrador Carlos Frederico 
pratica cooper na lagoa há cerca 
de quatro anos. Apesar de ver 
melhorias na iluminação em 
vários pontos, se sente menos 
seguro agora do que quando 
começou a fazer a atividade no 
local. Segundo ele, os bandi-
dos estão mais ousados e, em 
contrapartida, a Polícia Militar 
parece ter cada vez menos efe-
tivo nas ruas.

Carlos disse que evita pas-
sar pelos pontos mais escuros 
e correr em horários de menor 
movimento. Para ele, quem mais 
sofre com esta situação são as 
mulheres e os idosos. “Esse 
público é mais vulnerável e aqui 
tem muito. Correr em volta da 
lagoa ainda é muito bom, mas 
nossas autoridades têm de tomar 
alguma atitude pela segurança”.

A reportagem do JORNAL 

DO BAIRRO CASTELO entrou 
em contato com a assessoria de 
imprensa do 34º Batalhão da 
Polícia Militar, que é o respon-
sável pelo monitoramento da 
Lagoa da Pampulha, para saber 
detalhes da incidência de as-
saltos no local e também o que 
poderia ser feito para melhorar a 
segurança. No entanto, nenhum  
dado foi revelado. A PM infor-
mou apenas que já existe um es-
tudo para melhorar a vigilância 
em volta da lagoa.

“Na hora de tirar 
a bicicleta do 
carro a gente fica 
ainda mais vul-
nerável. Este é 
um momento em 
que os bandidos 
gostam de agir”

“Correr em volta 
da lagoa ainda 
é muito bom, 
mas nossas 
autoridades têm 
de tomar alguma 
atitude pela 
segurança”

O policial Leonardo Prisco evita pedalar sozinho

O casal Joel Andreata e Ana Cecília gostariam de maior presença de viaturas

Carlos Frederico já presenciou a ação dos criminosos

Leonardo Prisco carLos Frederico
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SAúde

A demora para ser atendido 
por um médico especialista nos 
grandes hospitais de todo o país 
ou para fazer exames de maior 
complexidade pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), aliados ao 
alto preço dos planos de saúde, 
tem aumentado a procura pelas 
clínicas médicas populares. Esse 
novo tipo de prestação de servi-
ço, ainda muito recente em Belo 
Horizonte, já está agradando os 
moradores da capital e vem se 
tornando referência em qualidade 
e bom atendimento.

No bairro Alípio de Melo, 
a Guadalupe Clínica Médica 
Popular é a única opção nesse 
tipo de atendimento. Localizada 
na Avenida dos Engenheiros, 
903, ela oferece mais de 13 es-
pecialidades a um preço bastante 
acessível. Por R$ 110,00, por 
exemplo, é possível marcar uma 
consulta com um ortopedista. E 
melhor, sem madrugar em filas ou 
entrar na lista de espera. Em uma 
clínica particular, o valor de uma 
consulta como esta é de aproxi-
madamente R$250,00.

A administradora Gleice 
Miranda foi quem observou os 
problemas existentes na área da 
saúde e decidiu inaugurar a clíni-
ca popular na região. Já são cinco 
meses de muito trabalho e satisfa-
ção. Além de qualidade e preço, 
outra vantagem é a localização, 
que garante maior comodidade 
aos pacientes. “Vi que era possí-
vel oferecer um serviço de quali-
dade, com atendimento humani-
zado, ágil e preço acessível. Não 
era utopia! Quem está insatisfeito 

Clínica médica popular chega à região do Castelo
Local oferece mais de 13 especialidades médicas, a preços 

acessíveis, e garante atendimento humanizado aos pacientes

com os serviços de convênio e 
com o SUS e tem dificuldades 
para chegar a área hospitalar de 
BH agora têm um lugar para re-
correr”, afirma Gleice.

Ela ressalta que o maior de-
safio tem sido explicar o novo 
conceito de clínica popular. No 
entanto, quem compreende as 
vantagens e atesta a qualidade, 
não se arrepende. Conforme 
Gleice, por ser instalada em uma 
sede própria, a Guadalupe Clí-
nica Médica Popular consegue 
ter uma redução importante dos 
custos e, desta forma, manter o 
serviço de qualidade a preços 
razoáveis. “Queremos mostrar a 
nossos pacientes que não é nada 
aventureiro, inclusive, estamos 
oferecendo o Cartão Fidelidade, 
para que eles tenham a confia-
bilidade de realizar tratamentos 
mais longos na clínica”, explica.

e parentes o atendimento recebi-
do no local. A advogada Angeli-
ne Vidal, moradora no Conjunto 
Celso Machado, no Serrano, 
conta que não se arrepende de 
ter procurado a clínica. Antes 
mesmo do início dos trabalhos 
foi conhecer como seria o aten-
dimento. Marcou a consulta, 
gostou e levou o restante da fa-
mília. É uma das pacientes que 
tem o Cartão Fidelidade. “Sou 
conveniada a um famoso plano 
de saúde, mas o atendimento 
aqui é excepcional. Os cuidados 
que os médicos e os profissio-
nais têm comigo me faz sentir 
especial. Tudo é muito bom e, 
claro, a um ótimo preço”, disse 
Angeline.

Para a professora aposentada 
Gerusa Machado, moradora no 
Castelo, a inauguração da clíni-
ca na Avenida dos Engenheiros 
foi algo que mudou sua vida. 
Além de não possuir um plano 
de saúde, quando marcava algu-
ma consulta médica 
enfrentava um gran-
de transtorno para 
conseguir chegar à 

área hospitalar. Hoje, consegue 
fazer seu controle do diabetes 
bem perto de casa. “Foi uma 
bênção. Ter este atendimento 
de qualidade, próximo de casa, 
e a este preço, realmente é algo 
maravilhoso. Tomara que muita 
gente tenha a oportunidade de 
conhecer a clínica”, conta a 
professora. 

Profissionais
Para que o projeto pudesse 

alcançar os objetivos traçados 
era fundamental que o corpo 
clínico estivesse inserido na 
mesma linha de pensamento da 
administração. E a escolha dos 
profissionais não poderia ter 

sido melhor. Os médicos que 
prestam serviço na Guadalupe 
Clínica Médica Popular são 
comprometidos com a proposta 
de atendimento humanizado, 
que vai desde a avaliação clíni-
ca, até mesmo o compromisso 
com a agenda. “A clínica for-
nece estrutura e materiais de 
qualidade para que possamos 
desempenhar o melhor traba-
lho. E é uma obrigação nossa 
tratar o paciente com respeito 
e auxiliá-lo para que cure sua 
enfermidade o quanto antes. É 
uma satisfação poder trabalhar 
aqui”, diz a clínica geral Cláudia 
Marcucci Rocha.

O médico-ortopedista Glau-
ber Henrique Ferreira destaca 
a importância das clínicas po-
pulares, principalmente para o 
atendimento em áreas de grande 
demanda, como é o caso da or-
topedia. Segundo ele, é comum 
ouvir casos de pacientes que 
tiveram de esperar por mais 
de seis meses na fila do SUS 
para terem a consulta realizada. 
“Com a grande dificuldade do 
poder público em contar com 
ortopedistas, tem profissionais 
que realizam curso de fim de 
semana e são contratados para 
atender na área. Um desrespeito 
aos profissionais que se dedicam 
à capacitação e principalmente 
ao cidadão”.

Satisfação
Mesmo com o pouco tempo 

de funcionamento a clínica já 
fidelizou pacientes que fazem 
questão de divulgar para amigos 

Serviço: 
Guadalupe Clínica Médica Popular
Avenida dos Engenheiros, 903 (próximo ao final do 1404-A)
Funcionamento: segunda a sexta das 08h às 18h 
Telefone: (31) 3656-5611
E-mail:  clinicaguadalupe.com.br 
     contato@clinicaguadalupe.com.br

O médico-ortopedista Glauber 
Henrique Ferreira acredita neste 

novo modelo de atendimento

A administradora da clínica, Gleice Miranda, 
constatou certa carência pelo serviço no Castelo

A professora aposentada Gerusa 
Machado adorou o atendimento
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O Parque Ursulina Andrade 
de Mello, a maior área verde 
do Bairro Castelo, completou 
19 anos de fundação no último 
dia 15 de agosto. Para celebrar 
a data, a coordenação do parque 
elaborou uma programação 
especial para os visitantes du-
rante todo o dia, que contou com 
apresentações teatrais, oficinas 
de arte e pintura para a garota-
da, e ainda importantes debates 
sobre a preservação ambiental.

De acordo com a Fundação 
de Parques Municipais, o Parque 
Ursulina tem uma das maiores 
áreas de vegetação remanescen-
te de Floresta Tropical de Belo 
Horizonte. Possui aproximada-
mente 312 mil metros quadrados 
de área, com uma diversificada 
fauna e flora. Uma paisagem 
que verdadeiramente encanta e 
faz com que o local seja bastan-
te frequentado. Estima-se que 
150 pessoas visitam o parque 
diariamente. Além da presença 
de alunos de várias escolas 
da Região da Pampulha, que 
são trazidos por professores 
para realização de trabalhos 
extra-classe, a área verde atrai 
ambientalistas e estudiosos do 
bioma.

A estudante de fisioterapia 
Camila Cordeiro é frequenta-
dora assídua do parque. Pelo 
menos três vezes por semana ela 
vai ao local em busca de “paz 
de espírito”. Camila usa as de-
pendências do parque para fazer 

Parque Ursulina Andrade de Mello fez 19 anos
Local tem uma das maiores áreas de vegetação 

remanescente de Floresta Tropical de Belo Horizonte

yoga, meditação e alongamento. 
Ainda se diverte com a presença 
dos animais, especialmente os 
micos, que estão sempre apron-
tando alguma travessura. “Eu 
amo muito esse lugar. Quando 
fecho os olhos e sinto o cheiro 
desta natureza, esqueço que es-
tou em Belo Horizonte. É uma 
sensação maravilhosa”, exalta.

Mas nem tudo é tão perfeito 
que não possa melhorar. Pelo 
aniversário de 19 anos, a es-
tudante gostaria que o parque 
ganhasse um grande presente: 
mais lixeiras em seu entorno. 
“Eu moro na Romualdo Lopes 
Cançado e vejo a sujeira que 

fica em volta do parque. Acre-
dito que com a instalação de li-
xeiras, o lado de fora ficaria tão 
belo quanto o de dentro”, disse.

As amigas Maria Pinheiro 
e Isabel Alves moram no bairro 
Serrano, mas não dispensam 
uma boa atividade física no 
Parque Ursulina. Depois que 
elas conheceram todos os be-
nefícios oferecidos no local 
dispensaram a academia e agora 
mantêm a boa forma com a bela 
paisagem de pano de fundo. 
“Isso aqui é um bem precioso. 
É bom demais. Traz paz, tran-
quilidade. Parabéns ao parque e 
a todos que zelam por ele”, diz 

vas, o parque se destaca pela sua 
potência hídrica. “O Ursulina 
conta com seis nascentes e um 
lago artificial. Seu manancial 
contribui com água de qualidade 
para o bem estar da Lagoa da 
Pampulha. Em tempos de grave 
crise de falta d’água, manter as 
nossas nascentes vivas se tornou 
uma obrigação ainda maior”, 
afirma a ambientalista.

Karine Paiva pede para que 
as pessoas continuem visitando 
o parque e, principalmente, 
contribuindo para que ele con-
tinue sendo esta importante 
beleza natural da cidade. “O 
parque tem que ser cada vez 
mais explorado. E quanto mais 
as pessoas usam, mais elas se 
conscientizam da importância 
de preservá-lo.”

Novidades
De acordo com a coordena-

doria da Fundação de Parques 
Municipais, novos brinquedos 
serão instalados em breve 
no Parque Ursulina Andrade 
de Mello. Além disso, já foi 
elaborado um extenso projeto 
para a revitalização do parque.

Há algum tempo os visi-
tantes também podiam realizar 
trilhas guiadas pelo parque, e 
assim conhecer mais de perto 
toda a diversidade ecológica 
existente no local. Contudo, 
o parque está com algumas 
limitações de funcionários 
para a realização dos passeios 
e eles foram, segundo a admi-
nistração, suspensos tempora-
riamente.

Maria. “Ainda bem que existe 
este lugar. Uma beleza natural 
que contrasta com a urbaniza-
ção indiscriminada das grandes 
capitais. É preciso que todos 
preservem este local e que nos-
sas futuras gerações comemo-
rem muitos outros aniversários 
dele”, completa Isabel.

A presidente da Fundação de 
Parques Municipais, ambienta-
lista Karine Paiva, enaltece a 
importância desta área verde, 
não só para o bairro Castelo, 
mas para toda a capital mineira. 
Além de um espaço para rela-
xamento, diversão, educação 
ambiental e atividades esporti-

Curiosidades
A área do parque foi ori-

ginada do processo de divi-
são da Fazenda São José, 
propriedade de Alípio Fer-
reira de Mello e Ursulina de 
Andrade Mello, que determi-
nou a criação de um parque 
no local.

O espaço apresenta pre-
dominância de Mata Nativa 
semidecidual estacional, sen-
do a cobertura contínua, com 
ocupação de mais de 80% da 
área. Destacam-se as seguin-
tes espécies: jequitibá branco, 
sucupira, braúnas d’óleo, 
óleo vermelho, jacaré, açoita 
cavalo, ipê amarelo, mami-
nha de porco, fícus, bico de 

pato, quaresmeira, embaúba, 
sangra d’água, epífitos, bro-
meliáceas, cactáceas e pteri-
dófitas são frequentes junto 
aos cipós. A fauna é composta 
por anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos, além de animais 
peçonhentos. Jacus, Inham-
bus, a Garça branca, urubus, 
Topitis, Mico estrela e gambás 
podem ser vistos a qualquer 
hora passeando pelo par-
que. Há também espécimes 
introduzidas, como marreco, 
cágado e coelho. O horário 
de funcionamento do parque 
é de terça a domingo, das 8h 
às 18 h. O parque fica na Rua 
Dr. Sylvio Menicucci, 640. 

A estudante de fisioterapia Camila Cordeiro 
frequenta o parque para relaxar junto à natureza

As amigas Maria Pinheiro e Isabel Alves 
praticam exercícios no passeio do parque

A data foi comemorada com várias atividades nas dependências do parque
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coMPortAMento

Alcançar a realização pro-
fissional vendendo coco nas be-
las e movimentadas praias do 
Brasil é, de fato, um privilégio 
para poucos e uma situação até 
imaginável. Agora, investir na 
profissão, em Belo Horizonte, há 
36 anos, poderia ser considerado, 
no mínimo, uma tarefa arriscada 
e com poucas chances de retorno 
imediato. Pois bem, não é que um 
comerciante apostou na venda do 
produto na orla da Lagoa da Pam-
pulha e se deu muito bem?

Levi Sena de Jesus, o popular 
Rei do Coco, começou com uma 
barraca de frutas na rua e, de lá 
pra cá, quanta coisa mudou em 
sua vida. Depois de alguns anos 
sem um lugar definido (e sem 
muito sucesso de vendas), se 
instalou na “praia dos belo-hori-
zontinos”, a Lagoa da Pampulha, 
onde foi conquistando seu espaço 
e hoje se tornou uma referência.

Engana-se quem pensa que o 
Rei do Coco era um comercian-
te nato e viu na montagem de 
uma barraca de frutas a chance 
de vencer na vida. A ideia do 
negócio veio através de um so-
nho. Levi conta que sonhou que 
iria ganhar dinheiro vendendo 
frutas e no dia seguinte decidiu 
largar o emprego de vigilante 
que tinha na época e montar a 
barraca. Talvez uma intervenção 
divida de quem leva Jesus até no 
nome. “Eu acordei e senti que 
aquele não era um simples so-
nho. Como o meu emprego não 

Vendedor de coco vira 
referência na Pampulha

O comerciante é conhecido por pregar o bem e por carregar um sorriso no rosto

me dava nenhuma perspectiva, 
decidi seguir aquele sonho e 
hoje estou aqui, o Rei do Coco”. 

Sempre carregando um sor-
riso nos lábios, Levi cativa cada 
cliente. Seja um cliente de mui-
tos anos ou aquele que chega à 
barraca pela primeira vez. Todos 
querem se hidratar com a água 
de coco, que ele garante ser a 
melhor da cidade. Mas, frequen-
tar o local vai muito além disso: 
as pessoas querem ouvir um 
pouco de suas histórias, ou mes-

mo compartilhar as suas. Em 
um mundo em que o tempo está 
cada vez mais escasso, ali é um 
lugar para esquecer o relógio.

Segundo Levi, nada foi fácil. 
Quando começou com a sua bar-
raca chegou a ser discriminado. 
“As pessoas vinham meu trabalho 
como uma coisa para um aposen-
tado e me questionavam. Apesar 
de magoado sempre respondi que 
aquele era o trabalho que havia 
encontrado para poder cuidar de 
sua família”, conta Levi.

O comerciante é conhecido 
por sempre pregar o bem e, por 
isso, a vida lhe reservou muitas 
e boas surpresas: a maioria delas 
onde ele nunca imaginaria. Ele 
conta que certo dia um cliente, 
ao qual nunca havia visto, lhe 
abordou e disse que naquele 
lugar em que estava não iria 
vender suas frutas. O homem 
pediu que Levi o acompanhasse 
e lhe apresentou a Lagoa da 
Pampulha. Ali sim, seria o lugar 
ideal para instalar sua banca.

Daquele dia em diante, Levi 
melhorou as vendas e, ano após 
ano, foi conseguindo importantes 
conquistas na vida. Em janeiro a 
última delas: comprou um segun-
do carro adaptado para comércio, 
para ter condições de atender 
ainda mais clientes. Ao valor de 
R$5,00 vende em média 100 co-
cos por dia. Aos fins de semana 
este número chega a 200. Quem 
quiser levar para casa, monta 
garrafinhas ao valor de R$6,00. 
“Criei toda a minha família com 
minha barraca de cocos. Passei 
muitas dificuldades, mas hoje 
olho para trás e vejo com orgulho 
tudo o que conquistei”.

Continuidade
Tudo indica que a barraca do 

Rei do Coco será uma herança 
passada de pai para filho. Breno 
tem 20 anos de idade e trabalha 
com o pai desde os 11. Apesar 
de não saber se irá seguir a pro-
fissão pelo resto da vida, leva 
consigo uma certeza: o respeito 
e a admiração pelo trabalho do 

pai. “É um orgulho enorme. Ele 
é um vencedor. Quando ouço as 
pessoas falando do caráter dele 
chego a me emocionar”, lembra.

Sobrinho de Levi, Paulo 
Henrique também trabalha na 
barraca desde muito novo. Co-
meçou com 14 anos e hoje 
tem 27. Ele agradece por todo 
o apoio que sempre recebeu 
do tio. “É um pai para mim. 
Me deu esta oportunidade. O 
primeiro emprego. Serei eterna-
mente grato. E quem sabe mon-
to a minha barraca no futuro. 
Tenho certeza que ele me dará 
todo o incentivo”.

Amigos
O construtor Marcos Moura, 

morador no bairro Bandeiran-
tes, é cliente do Rei do Coco 
há mais de dez anos. Ele não se 
cansa de elogiar Levi a quem 
credita exercer um trabalho que 
vai muito além do comercial. “O 
Levi é uma pessoa sensacional. 
Honesto. Preocupado com seu 
trabalho. Não vende produtos de 
má qualidade. Se preocupa com 
o nosso bem-estar. Sem contar 
o bate-papo, que é sempre es-
pecial. Quem vier aqui na lagoa 
tem que o conhecer”.   

Quem ainda não conhece a 
barraca do Rei do Coco, deve 
ir prestigiar o comerciante. Ela 
está instalada na Avenida Otací-
lio Negrão de Lima, bem frente 
à portaria II do Parque Ecoló-
gico, no chamado Marco Zero.

“Criei toda a minha 
família com minha 
barraca de cocos. 
Passei muitas 
dificuldades, mas 
hoje olho para 
trás e vejo com 
orgulho tudo o que 
conquistei”

Levi sena de Jesus


