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Empresários e moradores do Castelo 
acionaram a Polícia Militar (PM), em julho, 
para registrarem o roubo de plantas orna-
mentais nos jardins de suas empresas e ca-
sas. A última vítima dessa nova modalidade 
de crime, que já preocupa a todos no bairro, 

foi a empresária Caroline de Cássia Baeta, 
proprietária do Buffet Infantil Castelo das 
Cores. O prejuízo tira a beleza das ruas do 
bairro e desanima os comerciantes. A PM 
informou que o furto de plantas tem ocor-
rido durante a madrugada, o que dificulta o 

monitoramento por parte dos moradores, 
as denúncias e a prisão dos bandidos. Com 
medo de novos furtos, as empresas respon-
sáveis pelos projetos paisagísticos estão 
deixando placas nos jardins, com recado 
para os criminosos.

Patrimônio cultural da humanidade!
No úl t imo dia  17,  a 

Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (Unes-
co) reconheceu o Conjun-
to Moderno da Pampulha 
como Patrimônio Cultural 
da Humanidade. A decisão 
foi divulgada durante a 40ª 
sessão do Comitê do Patri-
mônio Mundial da Unesco, 
realizada em Istambul, na 
Turquia.  Em todo Brasil, 
a Unesco tombou apenas 

20 patrimônios mundiais 
da humanidade. Em Minas 
Gerais apenas outros três 
receberam o tão importante 
reconhecimento. São eles, 
o Centro Histórico de Ouro 
Preto (1980); o Santuário de 
Bom Jesus de Matosinhos, 
em Congonhas (1985); e o 
Centro Histórico de Dia-
mantina (1999). Depois das 
comemorações, com shows 
e queima de fogos de arti-
fícios, a pergunta feita por 

grande parte da população 
é o que será feito para con-
servar esse patrimônio, que 
agora não é mais apenas dos 
brasileiros, mas sim da hu-
manidade. A despoluição da 
água da Lagoa da Pampulha 
também voltou a ser cobra-
da. A Companhia de Abas-
tecimento de Água (Copasa) 
informou que deixar a água 
limpa e tornar possível a 
prática de esportes náuticos 
é uma questão de tempo.

roubo de Plantas assusta o castelo

Patrimônio cultural da humanidade!
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O Jardim Zoológico da 
Fundação Zoo-Botânica de 
Belo Horizonte (FZB-BH) 
comemorou, em julho, a 
chegada do casal de arara-
-azul-de-lear Elisa e Frank à 
capital. É mais uma tentativa 
de promover a reprodução 
da espécie - que está muito 
ameaçada de extinção - em 
cativeiro. Nos últimos anos, 
a FZB tem tido sucesso na 
reprodução de várias espécies.

Foi um reencontro. No 
ano passado, a fêmea Elisa (da 

Zoo de bh tenta reprodução em cativeiro
FZB-BH) foi para a Fundação 
Parque Zoológico de São Pau-
lo (FPZSP) para passar por 
um período de adaptação com 
outros animais. Foi colocada 
em um recinto com todas as 
aves que estavam sozinhas e 
reencontrou Frank, com quem 
já havia vivido, há cinco anos, 
no Criadouro Conservacionista 
da Fundação Lymington Ju-
quitiba, São Paulo.

Segundo a bióloga da Se-
ção de Aves da FZB, Ângela 
Faggioli, a vinda dos animais 

para Belo Horizonte é uma 
das estratégias estabeleci-
das pelo Plano de Manejo e 
Conservação da arara-azul-
-de-lear. “Fazer esse agru-
pamento de aves da mesma 
espécie, que estão em idade 
reprodutiva, favorece o com-
portamento natural de livre 
escolha dos parceiros sexuais. 
Isso aumenta as chances de 
sucesso na reprodução em 
cativeiro.”, explica

Na natureza algumas es-
pécies de aves chegam a viver 

juntas a vida inteira, como é 
o caso da arara-azul-de-lear. 
E, caso um dos dois venha a 
morrer, o outro pode até não 
se acasalar com outros indi-
víduos. “Houve uma escolha 
natural desses dois animais e 
esperamos que isso traga bons 
resultados reprodutivos.”, 
explica Ângela. A chegada 
do casal ao Zoológico é fruto 
de uma parceria com TBH 
Esportes, produtora da Meia 
Maratona Internacional de 
Belo Horizonte.

De autoria do deputado estadual Fred Costa 
(PEN), presidente da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Animais, já está em vigor a Lei nº 
22.231, que estipula multas severas, de até R$ 
10 mil, no caso de crimes de maus-tratos em 
Minas Gerais. A sanção pelo governador foi 
publicada na quinta-feira, dia 21 de julho, no 
Diário Oficial de Minas Gerais.

A multa base prevista pela Lei pode 
chegar até R$ 3 mil. Em casos em que haja 
lesão ao animal, este valor pode ser de até R$ 
5 mil. Quando houver a morte do animal, a 
pena poderá chegar a R$ 10 mil. Além disso, 
todas as despesas com assistência veterinária 
e demais gastos decorrentes dos maus-tratos, 
serão de responsabilidade do agressor.

mG tem lei contra maus tratos a animais
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Não bastasse os inúmeros 
registros de assaltos a pe-
destres, roubo de veículos e 
invasões a residências e lojas, 
os moradores e comerciantes 
do bairro Castelo (Região da 
Pampulha), agora convivem 
com uma nova modalidade 
crime: o furto de plantas orna-
mentais. Empresários e mora-
dores do bairro, que investiram 
uma boa quantia em dinheiro 
para deixar a frente de suas ca-
sas ou empresas mais bonita, 
não agüentam mais a situação.

O caso mais recente re-
gistrado pela Polícia Militar 
(PM) aconteceu na madruga-
da do último dia 5, no jardim 
externo do Buffet Infantil 
Castelo das Cores (Avenida 
Altamiro Avelino Soares, 
240). Os ladrões teriam prati-
cado o furto por volta de meia 
noite, mas deixaram parte das 
plantas para traz e precisaram 
voltar, por volta das 7h, para 
pega-las. Apesar do sistema 
de monitoramento por câme-
ras de várias casas e empresas 
da avenida ter registrado o 
ocorrido, ninguém acionou a 
polícia no momento.

Segundo a empresária 
Caroline de Cássia Baeta, 

As plantas foram arrancadas da frente do Buffet durante a madrugada

Além de assaltos a pedestres e nas residências, bairro passa a sofrer com 
uma nova modalidade de crime ainda pouco registrada pela Polícia Militar

Furto de plantas chega ao castelo
Preso

Outro caso ocorrido no bair-
ro Castelo foi na Academia Êxi-
to (Rua Elson Nunes de Souza, 
137), em setembro de 2014. Mas 
dessa vez, o ladrão não teve um 
final feliz. Ele ficou preso por 
1 ano e cinco meses, depois de 
ser surpreendido e detido, no 
local, pelos donos da academia. 
Era a terceira vez que o mesmo 
criminoso roubava as plantas da 
frente da academia.

Segundo Marcelo Mota, um 
dos proprietários da Academia 
Êxito, o prejuízo chegou a R$300, 
na época, por se tratar das plantas 
de pequeno porte.  No entanto, 
ele lamenta mesmo é a insegu-
rança que não o permite deixar a 
frente da academia mais bonita. O 
jardim acabou não sendo refeito 
em função de outros furtos de 
plantas. “Nós estávamos can-
sados de repor os buchinhos, o 
que vinha sendo feito durante 
três dias seguidos. Resolvemos 
fechar a academia e ficar de to-
caia. Quando o ladrão apareceu 
de novo conseguimos detê-lo e 
chamamos a polícia, que o levou 
preso. Depois ficamos sabendo 
que ele realmente cumpriu a pena 
na cadeia”, explica Marcelo.

d
o ladrão levou três plantas, 
um prejuízo estimado em 
R$2.400. Ela conta que o 
projeto paisagístico foi idea-
lizado para deixar a fachada 
do Buffet mais bonita e atrair 
novos clientes. Custou cerca 
de R$10.000 e, por pouco, 
não vira uma grande de-
cepção. “Estava lindo! Foi 
uma conquista a base de 
muito suor e trabalho, uma 
realização. Quando cheguei 
para trabalhar e não vi as 
plantas a sensação foi de im-
potência, revolta, frustração 
e tristeza”, conta Caroline.

A empresária reuniu as 
imagens do circuito de TV 
do Buffet e da vizinhança e 
mostrou para a polícia. Re-
gistrou a ocorrência, mas, até 
o fechamento dessa edição, 
ninguém havia sido preso. 
De acordo com a PM, por 
se tratar de uma nova moda-
lidade de crime na região, a 
prática levanta poucas sus-
peitas, mesmo ocorrendo de 
madrugada. No entanto, a 8ª 
Companhia se comprometeu a 
intensificar o policiamento no 
bairro durante a madrugada, 
na tentativa de inibir esse e 
outros tipos de furto.

A empresária Caroline de 
Cassia Baeta investiu R$10 mil 
em paisagismo e ficou chocada 

com o roubo das plantas
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