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Faltam menos de 2 meses 
para o início das Olimpíadas 
Rio 2016, mas a tocha 
olímpica já está percorrendo 
as ruas de várias cidades 
brasileiras. No último dia 14, 
ela chegou a Belo Horizonte, 
por onde foi conduzida 
por anônimos, atletas, 
artistas e personalidades. 
A apresentadora da Rede 
Globo, Sandra Annenberg 
(foto), foi uma das 
privilegiadas. Ela carregou 
a tocha olímpica num 
percurso de cerca de 200 
metros pelas ruas da capital 
mineira. A jornalista definiu 
o fato como uma honra. 
“Esse seria o momento 
oportuno para acendermos 
o espírito olímpico no povo 
brasileiro”, disse.

BAIRRO CASTELO 
MAIS VERDE

A Avenida Altamiro Avelino 
Soares, um dos principais corredores 
comerciais do bairro Castelo, está 
ganhando mais árvores e flores. O 
plantio faz parte de uma medida de 
compensação ambiental imposta 
a MRV Engenharia. Mais de 500 
mudas de árvores de pequeno porte, 
entre elas frutíferas, e também 
flores, já estão sendo plantadas no 
canteiro central da via.

UNESCO ApROVA 
CONjUNTO 

ARqUITETôNICO DA 
pAMpULHA
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2012 - Retomada - A 
Pampulha está na 
lista indicativa do 
Brasil para o Pa-
trimônio Mundial 
desde 1996 e sua 
candidatura à Patri-
mônio Cultural da 
Humanidade foi retomada em dezembro de 2012.

2014 - Dossiê - No dia 12 de dezembro de 2014, a Prefeitura 
de Belo Horizonte promoveu a entrega do Dossiê da can-
didatura ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).

2015 – Resposta - Em março de 2015, a Unesco comu-
nicou ao Itamaraty, à Prefeitura de Belo Horizonte e à 
Fundação Municipal de Cultura que a candidatura belo-
-horizontina havia sido aceita.

2016 - Revisão - Após a realização da Missão de Avaliação 
e do Painel de Especialistas do Conselho Internacional 
de Monumentos e Sítios (ICOMOS) em 2015, foi solici-
tada a revisão do Dossiê da Candidatura com a inclusão 
de um Plano de Intervenção para o conjunto.
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Título de Patrimônio Cultural da Humanidade pode 
ser concedido, em Istambul, no dia 20 de julho

pampulha tem parecer favorável da Unesco
Agora falta pouco! O 

Conjunto Arquitetônico da 
Pampulha está muito perto 
de conseguir o tão esperado 
título de Patrimônio Cultural 
da Humanidade. Depois de 
anos de análises, relatórios 
e inspeções, no último dia 
17, a Unesco enviou ao 
Itamaraty seu parecer final. 
No documento os técni-
cos da Unesco relataram a 
singularidade do Conjunto 
Moderno da Pampulha, seus 
aspectos genuínos e termina 
o relatório sendo favorável 
à sua elevação a Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

No entanto, o parecer 
não é o último passo. A 
conquista ou não da titulari-
dade ainda depende do jul-
gamento, em última instân-
cia, dos cerca de 200 países 
que compõem a Unesco. 

A palavra final será dada 
no dia 20 de julho, durante 
reunião em Istambul.

“O veredicto final se dará 
neste encontro em Istam-
bul, mas o parecer favorável 
aproxima Belo Horizonte 
do título, embora seja uma 
cidade nova a ter um sítio 
reconhecido aos olhos do 

maior órgão de proteção da 
cultura no mundo” avalia o 
presidente da Fundação de 
Cultura, Leônidas Oliveira.

Segundo ele, o parecer 
também reforça o compro-
misso de toda a cidade e do 
país com a salvaguarda das 
obras dos grandes mestres 
da modernidade brasileira. 

“Tendo o sítio ampliado para 
todo o entorno da lagoa, de-
fronte aos bens, será necessá-
rio, e de forma permanente, o 
aprimoramento das políticas 
públicas dos órgãos da Fede-
ração, como IPHAN, IEPHA 
e Fundação Municipal de 
Cultura, visando ao monito-
ramento e a salvaguarda do 
conjunto”, disse.

O Conjunto Moderno 
da Pampulha é formado pela 
Igreja São Francisco de Assis, 
o Cassino (atual Museu de 
Arte da Pampulha), a Casa 
do Baile (atual Centro de Re-
ferência em Urbanismo, Ar-
quitetura e Design de Belo 
Horizonte) e o Iate Golfe Clu-
be (hoje Iate Tênis Clube), 
construídos quase simulta-
neamente entre 1942 e 1943, 
e a residência de Juscelino 
Kubitschek (atual Casa Ku-
bitschek), construída em 1943.

ANúNCIO - Está marcado para o dia 20 de julho de 2016, 
em Istambul, a 40ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mun-
dial, quando representantes dos cerca de 200 países que 
compõem a Unesco se reúnem e, em conjunto, decidem 
se o Conjunto Moderno da Pampulha recebe o título de 
Patrimônio Cultural da Humanidade. 

LINHA DO TEMpO
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O canteiro central da 
Avenida Altamiro Avelino 
Soares, no coração do bair-
ro Castelo (Região da Pam-
pulha), vai ficar mais verde 
e florido. Desde o último 
dia 9, árvores de pequeno 
porte, de várias espécies, e 
também flores, estão sendo 
plantadas no local.

 A avenida tem cerca de 
2 quilômetros de extensão 
e, com a chegadas as ár-
vores, deve se transformar 
em um verdadeiro corredor 
ecológico. O plantio das 
árvores, entre elas algumas 
frutíferas, irá beneficiar os 
moradores e também os 
animais que vivem na mata 
do Parque Ursulina Andra-
de de Melo.

 O plantio está sendo 
feito em etapas. O primeiro 
trecho, já concluído, está 
compreendido entre a Ave-
nida Presidente Tancredo 
Neves e a Rua Romualdo 
Lopes Cançado. A segunda 
etapa, ainda em andamen-

Funcionário contratado pela MRV executa o 
plantio de árvores na Altamiro Avelino Soares

Mudas de árvores frutíferas também estão 
sendo plantadas no canteiro central

Canteiro central da Altamiro Avelino Soares, no bairro 
Castelo, está recebendo árvores frutíferas e flores

Avenida vai virar corredor ecológico

to, está entre a Rua Romu-
aldo e a rotatória da Rua 
Miguel Perrela. Lá estão 
sendo plantadas árvores de 
pequeno porte, como por 
exemplo, a mini quares-
meira, para evitar, no fu-
turo, o contato dos galhos 
com os fios de alta tensão 
das torres da Companhia 
Energética de Minas Ge-

rais (Cemig).
 De acordo com os fun-

cionários da empresa que 
realiza o plantio, entre as 
árvores haverá o plantio de 
grama e flores, uma espécie 
de projeto paisagístico, que 
garantirá a passagem dos 
pedestres pelo local sem o 
risco de danos às mudas, 
que poderão crescer sem 

maiores ploblemas.
 O departamento de 

meio ambiente da Regio-
nal Pampulha informou 
que mais de 500 mudas 
de árvores, além de flores, 
serão plantadas ao longo da 
Avenida Altamiro Avelino 
Soares. Ainda de acordo 
com a Regional, as árvores 
e flores estão sendo plan-

tadas pela empresa MRV 
engenharia, como medida 
de compensação ambien-
tal. Ou seja, uma forma 
da empresa compensar os 
impactos com as obras que 
vem realizando no bairro 
Castelo.

 Os moradores e comer-
ciantes que trabalham ao 
longo da avenida gostaram 

da idéia. Segundo o em-
presário André Batista dos 
Anjos, o lugar vai deixar de 
acumular lixo e mato alto 
para se tornar um espaço 
mais agradável. “O canteiro 
central da Avenida Altamiro 
não servia para nada. Só 
crescia mato. Agora vai 
deixar o bairro mais arbori-
zado e bonito”, disse.
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