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Depois de muita reclamação 
de moradores e comerciantes, 
prefeitura volta atrás, reduz o 

canteiro central da Avenida dos 
Engenheiros e bane de vez a 

polêmica pista de cooper

FIM DA PISTA 
DE COOPER

DENGUE VOLTA A PREOCUPAR

CARTAGENA: 
A cidade colombiana que é o 
novo destino dos brasileiros

Parques 
da capital 
podem ser 

privatizados 
em 2016

moradores do 
bairro Santa 

Terezinha 
temem novas 
enchentes e 
alagamentos
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O JORNAL DO CASTELO também pode ser en-
contrado 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 exem-
plares estarão à disposição dos moradores e 
comerciantes, todos os meses, sempre à partir 
do último dia de cada mês. O jornal será colo-
cado em um expositor, onde poderá ser reti-
rado gratuitamente. È o nosso jornal fazendo 
parcerias inteligentes, levando informação séria 
e de credibilidade ao alcance de mais pes soas. 
Boa leitura a todos!

P E G U E  S E U  J O R N A L !P E G U E  S E U  J O R N A L !
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ExpEdiENtE

a Fundação Municipal de 
Cultura (FMC), por meio do 
Museu de arte da Pampulha 
e em parceria com a associa-
ção Cultural dos amigos do 
Museu de arte da Pampulha 
(aMaP), iniciou, no último 
dia 22, a execução do projeto 
“Telas urbanas”. Na primei-
ra fase 42 artistas pintaram 
muros e espaços públicos da 
regional norte de belo Ho-
rizonte. ao todo serão duas 
etapas, com 83 artistas, entre 
selecionados via edital e con-
vidados, que irão requalificar 
e transformar espaços urba-
nos, públicos ou privados de 
belo Horizonte, por meio de 
grafite e intervenções murais. 
Na segunda fase, que aconte-
ce em fevereiro de 2016, ou-
tros sete artistas convidados 
e 34 selecionados, executam 
suas obras também em es-
paços públicos da região da 
Pampulha. Para saber como 
participar do projeto basta li-
gar para a FMC, no telefones 
(31) 3277-4621/4682.

Leio atentamente seu 
jornal e gostei muito da co-
bertura sobre o problema da 
avenida dos engenheiros, 
um desrespeito total ao bair-
ro e a população. uma pista 
de corrida em uma subida, 
prejudicando enormemen-
te o trânsito local. Não se 
pode reverter a situação? 
Chamar um vereador com 
representatividade no bairro 
e ir em frente?  Mas o meu 
assunto, hoje, é outro. Moro 
no bairro há dois anos e gos-
to muito daqui. o que me 
entristece é a falta de educa-
ção da população. será’ que 
nós brasileiros temos que 
obrigatoriamente, sermos 
mal educados? Me refiro 
principalmente a questão 

Sujeira nas ruas do Castelo
do lixo. Faço caminhadas 
diariamente na mata (parque 
ursulina). o que se vê de 
lixo, plásticos de todo tipo, 
garrafas de refrigerante e até 
de cervejas, jornais, papelão 
e muitos outros tipos de 
lixo é para ficar triste e en-
vergonhado. e agora temos 
um outro problema: os pro-
prietários de cães, a maioria 
jovens, que aparentemente 
deveriam ser educados, bair-
ro de classe media, pessoas 
das quais se espera um certo 
nível de educação. Porém 
é exatamente ao contrário. 
Mal educados, saem com 
os cães para a rua não para 
que eles possam passear, 
mas para fazer coco na rua. 
Não recolhem as fezes. Não 

respeitam o outro, mesmo 
sabendo que as fezes podem 
transmitir doenças. Não há 
nenhuma lei contra isso? 
Queria sugerir ao jornal, que 
em todos os números abor-
dasse estas questões. Que tal 
trabalharmos juntos com as 

lojas que vendem produtos 
para animais? Que fizessem 
alguma coisa no sentido de 
orientar, como panfletos, 
etc. Vamos manter nosso 
Castelo limpo e educado.  

  Jose estevão 
– Morador do bairro Castelo

n RESPOSTA: Prezado leitor, em relação as obras da 
avenida dos engenheiros, a superintendência de 
Desenvolvimento da Capital (sudecap), informou que 
já estão sendo feitas algumas alterações no projeto. 
Preparamos uma outra matéria sobre o assunto (página 
3) detalhando o que foi mudado desde o início da obra. 
Já em relação a sujeira deixada pelos animais nas ruas 
do bairro Castelo, gostaria de esclarecer que já trata-
mos desse assunto algumas vezes aqui no jornal. Não 
existe uma lei que ofereça algum tipo de punição para 
os donos dos animais. Como o senhor mesmo disse: é 
uma questão de educação.

Doação de brinquedos no Natal
No período do Natal, o 

boulevard shopping tam-
bém estimula a solidarie-
dade e faz parte da campa-
nha de doação de brinque-
dos da “Força do bem”. 
os visitantes podem deixar 
suas doações no shopping 
até o dia 20 de dezembro 

na caixa de coleta do 1º 
piso, que fica disponível 
durante todo o período de 
funcionamento do centro 
de compras: de segunda 
a sábado, das 10h às 22h, 
e aos domingos, das 14h 
às 20h. a campanha reco-
lhe brinquedos novos para 

doação nas instituições 
atendidas pela “Força do 
bem”: o Hospital da baleia 
e o Hospital são Francisco, 
em bH, as creches Casa da 
sopa Fraterna, em esmeral-
das, e soldadinhos de Cris-
to, em sabará. o shopping 
fica na Av. dos Andradas, 

3.000, no bairro Santa Efi-
gênia. o horário de fun-
cionamento é de segunda 
a sábado: 10h às 22h, e aos 
Domingos das 14h às 20h. 
Outras informações pelo 
site www.boulevardshop-
ping.com.br ou no telefone 
(31) 2538.7438/7439. Telas 

Urbanas

a Fundação Zoobotânica de belo 
Horizonte comemorou, no último dia 
29, o Dia Mundial do Tamanduá (World 
Tamandua Day). No Jardim Zoológico 
da Fundação, foram oferecidas atividades 
educativas para os visitantes, como bate-
-papos e visitas monitoradas ao recinto da 
espécie. a data, criada pelo Projeto Ta-
manduá e o instituto Jurumi, com apoio da 
iuCN/ssC – Grupo de especialistas em 
Tamanduás, Preguiças e Tatus, tem como 
objetivo sensibilizar o público sobre os de-
safios de sobrevivência enfrentados pelos 
tamanduás na natureza e a importância da 
conservação desses animais.

Fim de ano solidário no Norte de Minas
o Projeto Criança Fe-

liz, que visa arrecadar ali-
mentos, roupas, calçados, 
livros, brinquedos, através 
de doações, está precisando 
de ajuda para tornar o Natal 
de centenas de crianças do 
Norte de Minas mais feliz.  a 

coordenação do projeto está 
vendendo rifas de camisas 
oficiais do Cruzeiro e Atléti-
co (autografadas) para fazer 
uma bela festa de Natal, mas 
também precisa de padrinhos 
para as cartas escritas pelas 
crianças da região.

este ano o Criança Feliz 
vai fazer o Natal solidário na 
cidade de setubinha, locali-
zada no Vale do Mucuri. Tal 
escolha se deve ao fato de 
esta ser considerada uma das 
cidades mais pobres de Mi-
nas Gerais. Para saber como 

participar basta entra na Fan 
Page do projeto facebook.
com/projetocriancafelizbh. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
(31) 98451-7602 (Pâme-
la); 98798-2948 (Flávio) ou 
99171-3975 (Guilherme)

Zoológico comemora dia do Tamanduá
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após inúmeras mani-
festações de comerciantes 
e moradores, a Prefeitura 
de belo Horizonte, atra-
vés da superintendência 
de Desenvolvimento da 
Capital (sudecap), provi-
denciou algumas altera-
ções no projeto de revi-
talização da avenida dos 
engenheiros. o canteiro 
central foi reduzido em 
cerca de 1m e está sendo 
todo gramado. Portanto, 
não servirá mais como 
pista de cooper. 

Contudo, esta foi mais 
uma situação que mostrou 
toda a incapacidade do 
poder público na realiza-
ção de determinadas obras. 
Para a comunidade, faltou 
um melhor estudo sobre a 
realidade da região, antes 
da definição do projeto e 
a autorização para o início 
dos trabalhos.

De acordo com a su-
decap, as adequações geo-
métricas feitas no canteiro 

O empresário Samir acredita 
que a falta de planejamento 
gerou mais custos para os 

cofres públicos

Grito popular: Prefeitura volta atrás e alterou vários pontos do projeto; 
ainda assim, comerciantes e moradores não estão totalmente satisfeitos  

Pista de cooper é banida

central não resultaram em 
nenhum impacto nos custos 
da obra. Já o prazo para 
conclusão teve que ser al-
terado. a previsão inicial 
era de que a avenida seria 
entregue no dia 8 de no-
vembro. a estimativa agora 
é o fim deste ano.

Proprietário de uma 
distribuidora de bebidas 
na avenida dos engenhei-
ros, samir azzi não se 
mostra nada satisfeito com 

as mudanças promovidas 
no projeto. segundo ele, 
elas são apenas paliativas 
e irão melhorar um pouco 
a mobilidade na avenida. 
Porém, muitos moradores 
e comerciantes ainda terão 
dificuldades para transitar.

“a avenida virou rua, 
esta é a realidade. são 
vários gargalos. agora, 
acabaram com a pista de 
cooper já que concluíram 
que ninguém iria correr 

lá. um absurdo. Para mim 
uma obra politiqueira”, 
desabafa.

o comerciante também 
não acredita que as mudan-
ças não tenham causado 
ônus ao município, como 
informa a sudecap. “se 
gasta material, se precisa 
de homens trabalhando, é 
claro que vai gerar mais 
custos aos cofres públicos. 
É o desrespeito de sempre 
com o dinheiro do povo”, 
argumenta

LEGISLATIVO - após 
ouvir as reivindicações 
de comerciantes e mora-
dores, durante reuniões 
real izadas no Grêmio 
Comunitário alípio de 
Melo (GCaM), o presi-
dente da Câmara Munici-
pal, vereador Wellington 
Magalhães, intermediou, 
no últ imo dia 10,  um 
encontro entre a comuni-

dade e um representante 
da sudecap. “apesar de 
ter  ocorrido apenas o 
acordo para redução do 
canteiro central, acredito 
que nosso objetivo, que 
é conseguir levar a voz 
do povo até as autori-
dades do município, foi 
alcançado. essa e outras 
medidas foram tomadas”, 
disse Magalhães. 

Obras de redução do canteiro central 
prometem melhorar a fluidez do trânsito

Canteiro central teve a largura reduzida 
e agora está sendo gramado

Bairro
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saúdE

Muitos síndicos enfrentam uma dificuldade em seus mandatos 
ao, verem o número de inadimplentes e mais ainda ao ver que al-
guns condôminos são contumazes e cobrar destes não é uma tare-
fa fácil. outra preocupação para síndicos de condomínios que não 
possuem administração terceirizada é a preocupação com a despesa 
para contratar um advogado. saibam que executar um condômino 
inadimplente é fácil e não sai mais caro do que sustentar um condô-
mino inadimplente.

Cuidar e zelar do condomínio são obrigações do síndico que 
ao exercer sua função de maneira errada pode ser responsabilizado 
por ação ou omissão. Neste caso, quando um síndico não aciona 
judicialmente um condômino inadimplente e a dívida deste venha a 
prescrever, é bem possível uma ação de reparo, por omissão, contra 
o síndico.

Para evitar a prescrição da dívida de um condômino o síndico 
precisa estar atento ao prazo prescricional. embora a lei fale em 10 
anos (artigo 205 do Código Civil) o entendimento jurisprudencial 
do sTJ é de que este prazo é de 5 anos. alguns advogados até ten-
tam aplicar a lei, mas ações deste tipo são bem difíceis de ganhar.

A questão é bem simples, o síndico não pode ficar mais do que 
5 anos inerte esperando que um condômino venha até ele para pa-
gar. Destaco aqui que dívidas de condomínio é uma das poucas dí-
vidas em que o apartamento ou o que chamamos de “bem de famí-
lia” pode ir a leilão, ou seja, ser vendido para pagar o condomínio.  
a coisa é séria e o inadimplente tem que pagar!

Na contratação de um advogado o síndico poderá negociar e 
parcelar a despesa de contratação, de forma a não pesar para o con-
domínio. Ao inadimplente fica uma recomendação: fazer a nego-
ciação administrativa, que é aquela em que o inadimplente negocia 
diretamente com o síndico, é a melhor saída, pois caso o síndico 
acione a justiça o inadimplente poderá ter de arcar, ao termino do 
processo, com as custas processuais, honorários de sucumbência e, 
de acordo com a convenção, com as despesas do advogado contra-
tado pelo condomínio.

Se você é o sindico do seu condomínio fique atento, não deixe 
que a inadimplência se torne um mau para o condomínio, alguns 
condomínios possuem um percentual de inadimplência de 30% o 
que é muito alto.

Dívida de 
condomínio

a temporada de chuva 
está de volta e junto com 
ela a preocupação quanto 
a um novo surto de den-
gue em belo Horizonte. 
De acordo com dados da 
secretaria Municipal de 
saúde (sMs), em 2015, 
já foram confirmados 
15.430 casos da doença 
na capital. outros 1.347 
registros ainda estão em 
investigação.

a Regional Pampulha 
soma, até esta data, 1100 
casos confirmados e outros 
68 estão sob investigação. 
a região é a segunda com 
menor número de casos de 
dengue em 2015, ficando 
atrás apenas da Centro sul, 
que obteve 488 casos con-
firmados. A regional com 
o maior número de casos, 
confirmados, é a Norte, 
com 3.031, seguida pelas 
regionais Noroeste (2.805) 
e barreiro (2.789).

Número de casos da doença em Belo Horizonte
é preocupante e exige medidas preventivas

Hora de combater a Dengue
Mas, apesar dos núme-

ros positivos a comunidade 
não pode relaxar! Nesta 
época do ano deve haver 
uma maior atenção com 
os objetos que possam 
acumular água e servir de 
criadouros para prolife-
ração do mosquito aedes 
aegypti que, além da den-
gue, também é transmissor 
da febre Chinkungunya, 
presente no brasil desde 
2010, e da Zika vírus, que 
teve o seu primeiro caso 
confirmado no país em 
abril deste ano.

Portanto, é preciso ter 
cuidado redobrado com 
latas, embalagens, copos 
plásticos, tampinhas de 
refrigerantes, pneus ve-
lhos, vasinhos de plantas, 
jarros de flores, garrafas, 
caixas d’água, calhas, 
tambores, latões, cister-
nas, sacos plásticos e li-
xeiras, entre outros.

AçõES 
em todo o brasil já 

são 1,5 milhão de casos 
de dengue, em 2015. o 
número é quase 80% maior 
que o registrado no mesmo 
período de 2014, quando 
foram registrados 555 mil 
casos no país. segundo 
números do último LiRaa, 
divulgado na semana pas-
sada, há 199 municípios 
brasileiros em situação de 
risco de epidemia.  Feliz-
mente, belo Horizonte não 
faz parte da lista.

De acordo com a sMs, 
isto ocorre devido ao traba-
lho de combate à dengue 
realizado pela prefeitura, 
que seria referência em 
todo o país. Cerca de 1.500 
agentes fazem o monito-
ramento constante da pre-
sença de focos do aedes 
aegpyti nos imóveis da 
capital. eles visitam a cada 
dois meses em torno de 800 
mil casas, o que resulta no 

total de quatro milhões de 
visitas por ano.

outras frentes contínu-
as de trabalho da prefeitura 
se dão através dos muti-
rões de limpeza, palestras 
educacionais, distribuição 
de panfletos e a instalação 
das ovitrampas, que são 
pequenas armadilhas de 
ovoposição, com cor e 
cheiro que atraem a fêmea 
do mosquito.

SINTOMAS 
a atenção para os sin-

tomas das doenças trans-
mitidas pelo aedes ae-
gpyti também deve ser 
maior nesta época do ano. 
Quanto mais ágil o trata-
mento, mais rápida será 
a recuperação. a Dengue 
é uma doença grave que 
pode matar.

 
DENGUE - Febre alta, 
dor de cabeça, dores no 
corpo, prostração, fraque-
za, dor atrás dos olhos, 
manchas vermelhas no 
corpo. Nos casos graves, 
o doente também pode 
ter sangramentos (nariz, 
gengivas), dor abdominal, 
vômitos persistentes. 

CHIkUNGUNyA - Fe-
bre, dores musculares, dor 
de cabeça e dores intensas 

nas articulações. As arti-
culações podem ou não ter 
inchaço, calor e vermelhi-
dão associados. a Febre 
Chikungunya pode causar 
incapacidade, devido à 
artrite e dores nas articu-
lações com sintomas que 
podem perdurar por anos.

ZIkA VíRUS - Febre, 
manchas  vermelhas  e 
dores no corpo, dores 
nas articulações e sinais 
de conjuntivite. os sin-
tomas geralmente são 
mais  b randos  que  os 
apresentados na dengue 
e chikungunya.
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PBH abre concessão de alguns parques da capital e espera que o setor 
privado passe a tomar conta das áreas verdes para melhor preservá-las

Parques de BH poderão ser privatizados
a Prefeitura de belo 

Horizonte publicou no Di-
ário oficial do Município 
(DoM), no dia 21 de outu-
bro, os Procedimentos de 
Manifestação de interesse 
(PMis), que é, na prática, o 
primeiro passo para liberar a 
concessão dos parques eco-
lógicos da capital. Na lista 
dos espaços que seriam “pri-
vatizados” estão os Parques 
Veredas, da barragem santa 
Lúcia e o parque da Pampu-
lha, além do Jardim botânico 
e o Zoológico da capital.

inicialmente, a ideia des-
ses procedimentos é que a 
parceria com a iniciativa pri-
vada seja através de conces-
são comum, onde a empresa 
se mantém com a exploração 
do serviço. Neste caso, o par-
ceiro privado poderá explo-
rar a praça de alimentação, 
portaria (quando houver), 
estacionamento, praças de 
esportes, aluguel de bicicle-
ta, lojas de conveniência ou 
qualquer outro item que seja 
compatível com o equipa-
mento em questão.

 o vice-prefeito da ca-
pital e secretário de meio 
ambiente, Délio Malheiros, 
afirmou que existe a possi-
bilidade de haver cobrança 
para acesso aos tradicionais 
parques da capital onde exis-
tir a concessão. Também 
sinalizou que a entrada ao 
zoológico poderá ser reajus-
tada pela iniciativa privada.  
“esta iniciativa já existe em 
outras grandes capitais do 
país com sucesso e ressaltou 
que o município sozinho não 
dá conta de manter estes es-
paços como deveria”, disse.

 segundo a Prefeitura, o 
prazo para recebimento das 
manifestações de interesse 
do PMi para urbanização, 
requalificação, manutenção, 

operação e exploração do 
Parque da barragem santa 
Lúcia, que é visitado por 
480 mil pessoas por ano, é 
de até 120 dias. Já para o 
Zoológico, Jardim botânico 
e Parque ecológico da Pam-
pulha, que juntos recebem 
1,5 milhão de visitantes 
anualmente, o prazo é de no 
máximo 60 dias.

R E P E RC U S S ãO  - 
Mesmo o poder público 
garantindo não se tratar 
de uma privatização, ou 
seja, os parques ecológi-
cos continuam de posse 
do município, muitos ci-
dadãos acreditam que esta 
manobra é sim uma forma 
de vender estes espaços e 
lamentam o fato.  apesar 

de o Parque ursulina an-
drade de Melo, no Castelo 
(Região da Pampulha), 
não estar na lista publica-
da pela Prefeitura de belo 
Horizonte, a reportagem 
do JoRNaL Do baiRRo 
CasTeLo saiu às ruas 
para perguntar aos mora-
dores o que eles acham da 
iniciativa.

 

 “o poder público tem sim con-
dições de manter estas áreas verdes 
da cidade. Dinheiro tem, mas parece 
que não é de interesse deles. se um 
parque estiver cobrando para entrar, 
simplesmente vou para outro que for 
de graça.”

Juliana Gonçalves - PubliCitária

  “eu lamento a decisão. a popu-
lação de baixa renda novamente será 
a mais prejudicada, tendo a privação 
de mais um lazer. ir a um Parque Gua-
nabara é para poucos e farão o mesmo 
com os parques públicos. Para uma 
família grande é impossível.”
luCiana Ferraz 
- Consultora de CoMuniCação

 
“eu concordo com a medida. Pelo 

menos este dinheiro não será roubado. 
Como colaborador do Green Peace 
quero ver nossas poucas áreas verdes 
preservadas. se não for a ação privada 
tudo isto irá acabar, infelizmente”.

assis Filho - aPosentado

 “Não gosto da ideia. Mas, infelizmente, 
se isto não acontecer, os parques serão 
destruídos. Falta consciência, educação. 
as pessoas não cuidam. Como o poder 
público não consegue fiscalizar, tem de 
passar esta responsabilidade ao poder 
privado. o ônus disto tudo, claro, mais 
uma vez, fica para a população. Quem 
sabe pagando vão dar mais valor.”

adriano Quadros – diretor de esCola

Fala povo

CidadE
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Com a aproximação do período de chuvas fortes, moradores do bairro Santa Terezinha 
temem novas enchentes do córrego Ressaca e a inundação de suas casas

A demora que provoca medo
as fortes chuvas que 

caíram em belo Horizon-
te nas últimas semanas 
de novembro, e que cau-
saram grande estrago em 
vários pontos da capital, 
devem prosseguir neste 
mês de dezembro. De 
acordo com informações 
do centro de meteorologia 
PuCMinas/Clima Tem-
po, a previsão é de que 
dezembro seja de muita 
chuva, como é tradicional 
neste período entre o fim 
da primavera e início do 
verão. a expectativa dos 
especialistas é de que a 
média histórica do mês, 
de mais de 300 mm, seja 
mais uma vez alcançada.

Na região da Pam-
pulha a maior preocu-
pação é com possíveis 
alagamentos na avenida 
Heráclito Mourão de Mi-
randa, no bairro santa Te-
rezinha. Desde o mês de 
abril a Prefeitura de belo 
Horizonte realiza, na ave-
nida, a segunda etapa 
da obra de ampliação e 
incremento do canal do 
córrego Ressaca, que se-
ria a última medida para 
solucionar os problemas 
de enchentes na região. 
Contudo, como a previ-
são de término das obras 

é somente para o primeiro 
semestre de 2016, mora-
dores e comerciantes pró-
ximos à avenida seguem 
com o temor de reviver as 
tragédias das inundações.

a estudante Camila 
Fernanda Linhares é mo-
radora na Rua antônio 
Marmo Ferreira há 17 
anos e, por diversas ve-
zes, teve de conviver com 
as enchentes. em uma 
delas, conta que a família 
perdeu praticamente tudo. 

“Foi um desespero só. 
Minha mãe não sabia o 
que fazer. Momentos que 
quero esquecer e, prin-
cipalmente, nunca mais 
reviver”.

Camilia acompanha a 
realização das obras na 
avenida Heráclito Mou-
rão de Miranda desde a 
primeira etapa, no ano 
de 2012. apesar de dar 
um voto de confiança ao 
poder público e acredi-
tar que a obra possa, de 

fato, ser a solução para o 
problema das inundações 
na região, imagina que 
ela está muito devagar e 
teme passar por um novo 
drama antes de ela ser 
finalizada. “acho que 
não teve enchente aqui 
na avenida porque nos 
últimos anos tem chovido 
pouco, não por causa das 
obras, já que elas não ter-
minaram”, completa.

Moradora na Rua Cas-
telo branco, a autônoma 
Jovelina Lourdes tam-
bém presenciou algumas 
inundações na região. 
“Teve uma vez que nem 
consegui ir para a aula. 
Vi alguns carros cobertos 
pela água. Desesperador”. 
Para Jovelina, as obras 
no córrego Ressaca estão 
muito lentas. ela acredita 

que elas não impediriam 
uma nova enchente, caso 
venha uma chuva forte 
neste mês de dezembro. 
“Quando olho para o céu 
e vejo as nuvens negras 
se formando, fico arre-
piada. Neste momento 
de falta d’água devo ser 
a única a torcer contra a 
chuva”, lamenta.

Na primeira etapa da 
obra de contenção de en-
chentes na avenida He-
ráclito Mourão Miranda, 
concluída pela Prefeitu-
ra em 2012, foi alterada 
a seção e a geometria 
do canal (antes trapezoi-
dal, agora retangular) do 
córrego Ressaca, entre 
a Rua Florença e a La-
goa da Pampulha, com a 
elevação da ponte exis-
tente nesse trecho. as 
alterações ampliaram a 
capacidade de escoamen-
to do canal, situada em 
área de várzea, de baixa 
declividade. Também foi 
realizada a canalização 
dos córregos Ressaca e 
sarandi até a Lagoa da 
Pampulha. No total, fo-
ram investidos R$ 34,42 
milhões,  por meio do 
Programa de aceleração 
do Crescimento (PaC) 
Drenagem.

Camila Fernanda Linhares 
teme perder tudo novamente

Jovelina Lourdes critica 
a lentidão das obras

Obras de ampliação do córrego Ressaca devem ser finalizadas no primeiro semestre de 2016
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Durante muitos anos a 
Colômbia foi sinônimo de 
narcotráfico e guerrilha. 
Com esse estereótipo em 
mente, viajar para lá era 
algo tão distante da rea-
lidade de nós brasileiros 
que o país acabou sendo 
esquecido, sendo lembrado 
apenas nos anos de Copa do 
Mundo ou quando as Forças 

armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc) faziam 
uma nova vítima. Mas, se 
por um lado o doloroso 
passado protagonizado por 
Pablo escobar marcou de-
finitivamente a história co-
lombiana, a revolução que o 
país tem vivido marcará seu 
futuro para sempre. o país 
deu a volta por cima e des-

ponta no cenário econômico 
latino-americano como um 
forte candidato para inves-
tidores estrangeiros. além 
disso, melhorias em serviços 
públicos como transporte e 
segurança colaboram para 
que o povo colombiano re-
cupere sua autoestima e re-
descubra o prazer de receber 
o turista.

O pôr do sol no Café del Mar atrai centenas de turistas todos os dias

Você vai se apaixonar por Cartagena
Cartagena das Índias é 

uma daquelas cidades pe-
las quais nos apaixonamos 
facilmente. Voltada para o 
glorioso Mar do Caribe e 
com peculiaridades que fa-
zem dela o destino mais 
procurado por quem chega à 
Colômbia, a cidade arrebata 
corações e sempre deixa 
quem vai embora com um 
vazio para o qual só há uma 
explicação: é paixão. e, para 
se apaixonar por essa terra 
de ruas estreitinhas, casas 
coloridas e varandas que se 
multiplicam por todo lado, 
você não precisa de mais 
do que quatro dias. esse é o 
tempo necessário para sentir 
o poder sedutor dessa colom-
biana bem conservada que já 
passa dos 480 anos.

belo exemplo de preser-
vação da arquitetura militar, 
civil e religiosa, a Ciudad 
amuralhada  de Cartagena 
foi declarada Patrimônio 
Mundial da Humanidade 
pela unesco, em 1982, e 
é caminhando pelas ruas 
que você vai desvendando 
os segredos da cidade e se 
envolvendo nessa história de 
paixão. Visitando suas igre-
jas, andando pela muralha, 
comendo o fruto vendido pe-
las palenqueras e apreciando 
o trabalho dos artesãos, um 
romance se constrói.

Mas o poder de sedução 
de Cartagena, vai muito além 
de suas construções e do seu 
jeitão cosmopolita. a verda-
de é que, embora as praias 

continentais não sejam lá 
grandes coisas, o que você 
vai encontrar nas ilhas que 
ficam pertinho da costa é 
tudo aquilo que você deseja: 
praias de areia clarinha, mar 
de cor azul turquesa e tran-
quilidade.

as 27 ilhas que formam 
o arquipélago islas del Ro-
sario fazem parte do Parque 
Nacional Corales del Rosa-
rio, e ao desembarcar na isla 
Rosario, a maior de todas, 
você poderá escolher entre 
duas principais atividades: 
visitar o oceanário com de-
zenas de espécies de animais 
marinhos – incluindo gol-
finhos -, ou nadar entre os 
peixes nos corais que cercam 
da ilha.

outro destino muito 
procurado no arquipélago 
é Playa blanca, que fica 
na isla barú. Nesse paraíso 
tropical que recentemente 
ganhou fama internacional 
moram apenas 10 mil pes-
soas que vivem basicamente 
da agricultura e da pesca. 
aqui, você estará rodeado 
por belezas naturais e gente 
amável, sempre sorridente.

Cartagena tem uma rica 
cozinha que combina ingre-
dientes herdados da influ-
ência africana, árabe e espa-
nhola. um prato típico e bem 
comum aqui é o peixe frito 
servido com arroz de coco, 
banana frita e salada. Na cida-
de você também encontra as 
famosas empanadas, um tipo 
de pastel muito comum por 

aqui, e aarepa, um pão casei-
ro feito de milho e que aqui 
ganha ingredientes especiais.        

Com tudo isso, Cartage-
na está pronta para lhe abra-
çar. Mas se quiser encontrar a 
cidade em sua melhor forma, 
o ideal é viajar entre os meses 
de dezembro e abril, quando 
praticamente não chove, e a 
água do mar fica quentinha, 
em torno dos 27 graus.

Depois de viver experi-
ências incríveis, se despeça 
de seu novo amor apreciando 
o pôr do sol do Café del Mar. 
Como tantos outros apaixo-
nados você prometerá a si 
mesmo que voltará.

a hora da Colômbia
O passeio de charrete é comum nas ruas estreitas e aconchegantes de Cartagena

Playa Blanca, na Isla Barú, é um dos locais mais procurados nos arredores de Cartagena; ideal para quem quer relaxar

Com praias de águas cristalinas ao seu redor e um povo hospitaleiro, a 
cidade de Cartagena, na Colômbia, tem atraído cadas vez mais brasileiros

turismo

ALTIER MOULIN (*)

* Altier Moulin é jornalista e viajante profissional. 
Saiba mais em www.penaestrada.blog.br
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MAR DE LAMA - o impacto da lama que desceu o Rio Doce e chegou ao 
mar do norte do espírito santo é “muito expressivo” e precisa continuar a ser 
monitorado “em tempo real”. segundo a ministra do Meio ambiente, izabella 
Teixeira, que fez um sobrevôo na foz do rio na tarde de segunda-feira, 23, no 
município de Linhares, essa é a prioridade no momento. ela determinou que 
esse monitoramento continue a ser feito por pelo menos mais 90 a 120 dias. a 
lama que já chegou ao litoral do espírito santo é proveniente do rompimento 
de duas barragens da mineradora samarco, em Mariana, Minas Gerais.

DIVERSOSDIVERSOS

o brasil tem o maior índice de 
jovens que não estão estudando, em 
comparação com os países da organi-
zação para a Cooperação e o Desen-
volvimento econômico (oCDe) e 
parceiros, diz o relatório education 
at a Glance 2015: Panorama da edu-
cação, lançado mundialmente hoje 
(24). os dados mostram que no brasil 

76% dos jovens entre 20 e 24 anos 
estão longe dos estudos, enquanto a 
média dos demais países é 54%. os 
dados revelam ainda que a maior parte 
desses jovens está trabalhando: 52%. 
o education at a Glance 2015: Pano-
rama da educação é a principal fonte 
de informações comparáveis sobre a 
educação no mundo.

educação x Trabalho


