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Para Promutuca, decisão não libera 
empreendimento, apenas a continuidade do 

processo de licenciamento ambiental.

Justiça Federal homologa 
acordo do Vila Castela II

A Associação de 
Proteção Ambien-
tal do Vale do Mu-
tuca está analisando 
o acordo e a decisão 
que homologa o lo-
teamento denomina-
do Vila Castela II. A 
decisão da 14ª Vara 
de Justiça Federal de 
Belo Horizonte foi 
publicada no último 
dia 21 de agosto, ho-
mologando o acordo 
entre o Ministério Público Federal e 
os empreendedores do loteamento. A 
Promutuca irá cumprir aquilo que foi 
deliberado nas reuniões internas da 
Associação que avaliaram o caso, e o 
mesmo será acompanhado por todos 
os membros da diretoria.

Nós não assinamos ou aderimos 
ao acordo, que de uma forma geral 
atendeu quase todas as questões pos-
tas durante as discussões. No acordo 
estão as cláusulas que tratam do obje-
to, cursos d´água e nascentes, do re-
manescente do bioma mata atlântica, 
do cumprimento das obrigações as-
sumidas, das despesas necessárias ao 
cumprimento do acordo, da multa pelo 
descumprimento das obrigações esta-
belecidas, dos efeitos do acordo em re-
lação aos órgãos de controle ambiental 
e da averbação do Acordo na Matrícula 
Imobiliária dos lotes.

Os pontos não consensados com a 
Promutuca, e que determinaram que 
não participássemos do acordo foram 
fundamentalmente dois: que qualquer 
nova intervenção seja precedida de li-
cença ambiental e, fundamentalmen-
te, a revisão do mapa de declividades 

que está no processo de licenciamen-
to. A Promutuca quer que seja obser-
vada a legislação atual, enquanto os 
empreendedores não aceitaram esse 
compromisso.

Para a diretoria da Promutuca este 
acordo não libera o empreendimento, 
apenas a continuidade do processo de 
licenciamento. Caso a sentença ho-
mologatória se torne definitiva, será 
um degrau cumprido. Depois será 
acompanhar o licenciamento e lutar 
para, se efetivamente vier a ser dada a 
licença ambiental para o empreendi-
mento, que a legislação federal e esta-
dual vigentes seja observada, e que a 
degradação ambiental, caso seja efe-
tivamente impossível de ser evitada, 
que seja reduzida ao mínimo possível, 

com o máximo de 
compensações e 
mitigações que se 
possa obter.
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Falando dos Gatos

ONG participa da Festa Junina do Villa Alpina
A Promutuca participou das fes-

tividades da festa junina realizada 
pelo Villa Alpina, no dia 4 de julho.  
A participação se deu através de uma 
barraquinha instalada no local da 
festa, onde a Associação exibiu os 
vídeos da fauna silvestre capturados 
pelas câmeras Trap, com a finalidade 
de divulgar um dos trabalhos reali-
zados,  o de monitoramento dos ani-
mais que é feito no Vale do Mutuca. 
Houve também a distribuição de al-
godão doce para a criançada que es-

teve atenta o tempo todo às imagens 
dos animais silvestres capturados 
pelas câmeras.

Essa participação foi um verda-
deiro sucesso, com muitos mora-
dores interessados em conhecer os 
seus “vizinhos das matas”, princi-
palmente, as crianças que ficaram 
deslumbradas com o que viram. 

O sucesso da barraquinha foi 
tanto que a ideia é manter a parti-
cipação da ONG em outros eventos 
dos condomínios associados.

A Promutuca vem 
recebendo queixas 
constantes de con-
dôminos incomo-
dados com cães ou 
gatos de seus vizi-
nhos. Sabemos que 
amigos não são es-
colhidos por raça, 
gênero ou mesmo 
espécie. Quem tem 
animal de estimação, 
como o próprio adje-
tivo indica, dedica-

-lhe afeto especial. Algumas pessoas já 
não apreciam a convivência íntima com 
animais de outras espécies. Pessoas são 
diferentes e têm diferentes interesses 
- conviver exige tolerância e prudência. 
Para se evitar excessos temos as cercas e 
as leis. Partindo do fato que a lei protege 
animais de maus tratos e que condutas 
radicais não tem amparo legal, voltemos 
às práticas que denotam moderação e 
bom senso.

Proprietários de gatos em condomínio 
devem ser especialmente cuidadosos em 
razão das peculiaridades felinas – gatos 
são excelentes predadores por natureza 
e dificilmente conseguimos mantê-los 
confinados em nossas cercas e dessa di-
ficuldade de contenção decorrem outros 
problemas: a reprodução sem controle e 
a possibilidade da transmissão de doen-
ças específicas da espécie entre a popu-
lação de gatos local, abandono, maus tra-
tos, além de problemas com a vizinhança.

É importante esclarecer um mito, o 
de que gatos são transmissores de inú-
meras doenças para humanos. Não são, 
mas uma de fato, a toxoplasmose, é uma 
zoonose: doença transmitida dos animais 
ao homem.  É uma doença infecciosa, 
congênita ou adquirida, causada por um 
protozoário chamado Toxoplasma gondii, 
encontrado nas fezes dos gatos e outros 
felinos. Homens e outros animais tam-
bém podem hospedar o parasita. É errô-

nea a crença de que o gato é grande vilão 
da toxoplasmose: a doença pode ser ad-
quirida pela ingestão de alimentos conta-
minados — em especial carnes cruas ou 
mal passadas, principalmente de porco 
e de carneiro, e vegetais que abriguem 
os cistos do Toxoplasma, por terem tido 
contato com as fezes de animais hospe-
deiros. Para contaminação via felino se-
ria necessária à ingestão das fezes de um 
gato contaminado. Estima-se que apenas 
1% da população felina albergue o pro-
tozoário. E mesmo se o gato estiver con-
taminado o mesmo só elimina o parasito 
nas fezes durante 15 dias e apenas uma 
vez em toda a sua vida. Os gatos possuem 
o hábito de limpar-se, não deixando res-
tos de fezes na pelagem, e enterram seus 
excrementos. A possibilidade de con-
taminação do proprietário do gato pelo 
próprio gato é mínima ou inexistente. 
Portanto, acariciar um gato e tê-lo como 
animal de companhia não representa pe-
rigo. 

Mordidas ou arranhões do gato tam-
bém não transmitem toxoplasmose. O 
mais comum é que a doença seja adqui-
rida via ingestão de carnes mal cozidas, 
e também pela ingestão de verduras e 
legumes mal lavados e falta de higieni-
zação das mãos após o manuseio com 
terra. Tendo em vista o supracitado, é 
por isso que há um alto índice de toxo-
plasmose em Portugal, pelo alto consumo 
de embutidos (leia-se sem cozimento), e 
também em Erechim, que é o lugar com 
maior índice de toxoplasmose no plane-
ta, pelo alto consumo de carne suína mal 
cozida.

Voltando ao conceito de guarda res-
ponsável, atitudes de boa vizinhança e 
consciência ambiental - gatos domésti-
cos devem necessariamente ser castra-
dos, evitando o aumento da população 
felina não domiciliada (abandonados) 
ou semidomiciliada (apenas alimenta-
dos por moradores). Gatos abandonados 
tem vida breve devido a alimentação in-

suficiente, falta de abrigo adequado, pre-
dadores, brigas, atropelamentos, enfer-
midades e maus tratos. Portanto, são os 
domésticos bem cuidados, não castrados 
e de vida mais longa que mantém em alta 
a população não domiciliada. A castração 
é um ato de amor racional e civilizado.

Se você quer, realmente, ajudar um 
gato abandonado, adote-o de fato, assu-
mindo as responsabilidades decorrentes 
da guarda responsável, o que inclui além 
da castração, a correta identificação do 
animal.

As ONGs que defendem a causa ani-
mal não contam com ajuda pública para 
suas atividades de socorro a animais em 
risco ou abandonados. Estão superlota-
das, não existindo lugar apropriado para 
o remanejamento destes animais, nem 
quem o faça. Em Belo Horizonte as zoo-
noses realizam castrações agendadas, 
mas Nova Lima ainda não oferece este 
serviço. Portanto, somos todos responsá-
veis pelos nossos animais e pelos aban-
donados pelas ruas; é responsável até 
mesmo aquele que não tem a guarda de 
um animal doméstico, eles são fruto da 
ação humana sobre o ambiente, são mais 
infelizes ainda que os animais silvestres, 
pois foram tirados de seu habitat, perde-
ram seu instinto de sobrevivência e con-
tinuam a se multiplicar em número e em 
grau de miséria pela irresponsabilidade 
humana. É um dilema educacional, ético, 
político, ambiental, da saúde e principal-
mente do animal humano.

E ainda por último, sugerimos, aos 
guardiões de gatos, que quando findar a 
vidinha desses bichos, que seria pruden-
te ponderarem sobre as consequências 
da reintrodução deste adorável predador 
felino doméstico em áreas consideradas 
de preservação de fauna, como os nossos 
condomínios.  É que mesmo assim, além 
das cercas e das leis, algumas das coisas 
que a todos são lícitas ainda assim não 
são moralmente convenientes a homens 
de boa consciência.

Maria Cristina 
Veloso
Diretora de 
Educação 
Ambiental da  
Promutuca.
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Última área preservada do 
Vale do Mutuca está ameaçada

Recentemente, a Promutuca foi sur-
preendida com o início de algumas obras 
em uma área localizada no final do con-
domínio Estância Del Rey e na divisa do 
Vila Del Rey. As obras avançaram rapi-
damente onde antes havia uma peque-
na e estreita rua. Segundo a diretoria da 
ONG, estas obras são referentes ao em-
preendimento denominado “Anexo Vila 
Del Rey”, discutido pela primeira vez em 
2013, quando foram avistados topógrafos 
no local, no morro atrás do Vila Del Rey 
e próximo à conhecida torre de trans-
missão de antena de celular. Nos anos 
anteriores, duas ruas no mesmo local fo-
ram calçadas com piso intertravado e ali 
construídos meio-fios e escadas d’água, 
obras que inclusive provocaram erosões 
e assoreamentos no Vila Del Rey.

A diretoria da ONG teve acesso ao 
projeto previsto para o local e este englo-
ba toda a faixa de morro às áreas verdes 
e extensas áreas de declividade. Em con-
tato com o empreendedor este chegou a 
relatar que realizou a revisão do projeto 
retirando alguns lotes em áreas verdes 
e de nascentes. No entanto, vários lotes 
previstos ainda estão em áreas verdes de 
matas, bem como em locais de grande 
inclinação.

Paralelo a isso, a Promutuca enco-
mendou um trabalho de levantamento 
da região, incluindo sua topografia, nas-
centes e cobertura vegetal. Tal estudo 
deixou claro que a região prevista para o 
empreendimento possui extensas áreas 
com grande declividade, topos de morro 
bem como uma rica cobertura vegetal. 
Isso sem falar em duas importantes nas-
centes do Córrego do Gregório e outros 
inúmeros olhos d´água.

“Ouvimos falar diariamente e convi-
vemos com a falta de água, queda do vo-
lume de chuvas e aumento da tempera-
tura até mesmo aqui em nossa cidade  e 
continuamos ouvindo o mesmo discurso 
que o ‘progresso’ é assim mesmo, que 
novos empreendimentos serão sustentá-
veis, que os novos moradores irão preser-
var e sabemos que isso, na prática, não 
acontece. As matas são cortadas, gramas, 
palmeiras e cercas tomam o seu lugar. 
Animais são afastados ou simplesmente 
desaparecem. Isso sem falar na ques-
tão das nascentes. E, constantemente, a 
Promutuca recebe denúncias de nascen-
tes em lotes devidamente aprovados e o 
pior, já vendido a terceiros. É no mínimo 
contraditório estarmos vivendo este mo-
mento de falta de água e continuarmos 
construindo loteamentos em áreas de 
mata”, adverte Flávio krollmann, Diretor 

da Promutuca.
Segundo ele, no caso do Anexo do Vila 

Del Rey, pela avaliação da Promutuca, a 
situação é a mesma do Vila Castela II, ou 
seja, o empreendimento foi aprovado há 
décadas respeitando a legislação daquela 
época, esta bem diferente e menos restri-
tiva do que a atual.

Em reunião realizada no Ministério 
Público de Nova Lima, com a presença 
de engenheiros da Secretaria de Planeja-
mento de Nova Lima bem como do em-
preendedor, foi apresentado um projeto 
contendo licença para implantar parte do 
empreendimento.  “A Promutuca se co-
locou contra esta situação de se aprovar 
o empreendimento aos poucos e em par-
tes. Além disso, a Promutuca apresentou 
o trabalho que foi encomendado para a 
referida região onde demonstrou, através 
de fotos locais e de satélite os pontos de 
mata, cursos d´água, topos de morro e 
inclinação elevada”, explicou Flávio.

Além do empreendedor, o estudo foi 
entregue aos engenheiros da Secretaria 
de Planejamento contendo informações 
bastante claras e evidentes que diversas 
áreas estão impossibilizadas de receber o 
tal loteamento. “Alertamos ao empreen-
dedor que preservasse todas as áreas de 
matas no local, não se prendendo somen-
te à legislação. E que este ‘bom senso’ 
deveria ser aplicado também com relação 
aos cursos d´água que deveriam ter todas 
as suas matas ciliares preservadas e não 
somente os trinta metros definidos na 
legislação. Não podemos mais conviver 
com as poucas árvores ainda nativas da 
região, estas com décadas de idade, se-
rem cortadas para uma construção. Des-
te modo iremos nos transformar em um 
bairro comum da capital e acreditamos 

que não é isso que viemos buscar aqui. 
Além disso, ressaltamos também que 
boa parte da área faz parte do Corredor 
Ecológico da Mutuca, o que reforça mais 
ainda sua importância, da impossibilida-
de de construção em áreas de inclinação 
acentuada”, ressaltou Flávio.

Ainda segundo ele, nesta mesma re-
união, ficou acordado que os engenhei-
ros da Prefeitura iriam analisar a situa-
ção bem como emitir um laudo e que 
as partes (Promutuca e Empreendedor) 
continuariam conversando entre si sobre 
um consenso. “No trabalho apresentado 
pela Promutuca foi até sugerida uma área 
destinada à implantação do empreendi-
mento e que não afetaria a supressão da 
mata, tampouco qualquer consequência 
aos cursos d´água. E também foi excluí-
da a faixa do terreno com grande decli-
vidade”.

O empreendedor ficou de estudar as 
proposições da Promutuca e desde então 
nenhuma conversa foi acertada. Tam-
bém os engenheiros da Prefeitura ainda 
não emitiram o referido laudo. “Infeliz-
mente, tanto os moradores e a Promu-
tuca foram surpreendidos com o início 
das obras já desfigurando a paisagem da 
região. Nós  já solicitamos outra reunião 
com a presença do Ministério Público a 
fim de se buscar uma saída consensual 
para a situação”, salienta Flávio.

 O diretor alerta que “ao contrário do 
Vila Castela II que está à vista e na pas-
sagem da maioria das pessoas do Vale, a 
região do Anexo do Vila Del Rey talvez 
não provoque a mesma comoção que o 
primeiro empreendimento criou. Con-
tudo, vale ressaltar que sua importância 
ambiental bem como paisagística é a 
mesma.”
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Diretoria orienta sobre a importância do 
Plano Integrado de Combate a Incêndio

No cronograma anual da Promutuca, 
nos meses de junho e julho a atenção espe-
cial está voltada para o cuidado com os ris-
cos de incêndios florestais muito comuns 
neste período crítico de seca. É nesta época 
que a Associação dá início a várias ações 
que estão contempladas no “Plano Integra-
do de Combate a Incêndios Florestais no 
Vale do Mutuca”, que por sua vez foi cri-
teriosamente elaborado para atender todas 
as demandas e informar aos condomínios 
sobre sua importância para proteger as es-
pécies da fauna e flora locais e, principal-
mente, da segurança e qualidade de vida de 
todos os moradores. 

“O plano visa estabelecer um sistema 
contínuo e integrado de ações de prevenção 
e combate a incêndios. Ele prevê procedi-
mentos simples mas que podem fazer toda 
a diferença em caso de incêndios. Primei-
ramente, são oferecidos cursos de briga-
distas a todos os funcionários dos condo-
mínios e moradores interessados, onde eles 
são capacitados nas técnicas de combate ao 
fogo, manuseio de mangueiras, prática de 
primeiros socorros dentre outras diversas 
informações importantes”, explica o dire-
tor Flávio Krollmann, responsável pela ela-
boração do plano.  

Segundo ele, o Plano Integrado foi es-
truturado em diferentes frentes de atuação, 
a partir do mapeamento e caracterização de 
áreas de risco, do levantamento da estrutu-
ra e capacitação de voluntários, do estabe-
lecimento de parcerias e da mobilização de 
todos. “Nesta estrutura estão o efetivo con-
trole das fontes de risco, o reconhecimento 
das áreas mais sensíveis, os registros das 
ocorrências e as ações imediatas que devem 
ser colocadas em prática. Além da adoção 
de cuidados simples e importantíssimos de 
prevenção, como a manutenção e limpeza 
dos aceiros que devem ser feitas com cer-
ta periodicidade, bem como a inspeção nos 
sistemas de hidrantes e nos equipamentos 
de combate”, ensina Krollmann.

Ainda segundo ele, o plano prevê pro-
cedimentos básicos que podem fazer toda 
a diferença, principalmente, em relação a 
instruções de comunicação. Todos os con-
domínios precisam, por exemplo, manter 
os telefones de contato afixados nas res-
pectivas portarias pois é através da comu-
nicação correta que o problema poderá ser 
resolvido com maior rapidez.

Já em casos de incêndio instalados, ele 
alerta que “a portaria do condomínio deve-
rá entrar em contato imediatamente com o 
Corpo de Bombeiros e monitorar o tempo 
de atendimento, repetindo a chamada se 
for preciso, e informando a localização exa-
ta e o melhor acesso ao local. “A portaria 
também deverá acionar uma ronda para ve-
rificação do local, e esta deverá retornar a 
fim de acionar o responsável pela Brigada 
de Incêndio. Já o papel deste, após obter 

as informações no local, deverá ser o de 
resolver o problema através da solicitação 
de brigadistas dos condomínios, com a 
mobilização de equipamentos, avisando as 
portarias e os serviços de auxiliares como 
os de brigadistas da Vale e do IEF. Neste 
momento, os brigadistas e voluntários de-
verão se apresentar na portaria do condo-
mínio para se organizarem. E, de posse de 
seus equipamentos de combate, se coloca-
rem também à disposição dos bombeiros”, 
relata Krollmann.

Há três anos a Promutuca realiza, com 
enorme sucesso e adesão de todos os en-
volvidos, a campanha de educação ambien-
tal no início das trilhas de moto e bicicleta, 
próximo ao condomínio Estância Del Rey. 
Nestes locais, a Promutuca busca o apoio 
de esportistas que frequentam o local. Ali, 
as entradas das trilhas são sinalizadas com 
faixas alertando aos praticantes das ativida-
des esportivas a não jogarem guimbas de 
cigarros e lixos a fim de evitarem queima-
das. Segundo Flávio, a campanha educativa 
tem sido muito bem aceita e trouxe todos 
os  ciclistas, praticantes de caminhadas e 
motoqueiros para dentro do projeto. “O re-
sultado é que nestes últimos anos o local 
não foi atingido pelo fogo. Hoje, estes es-
portistas atuam como agentes em prol do 
plano de combate ao incêndio. E, segundo 
relato dos esportistas, quase não há mais li-
xos nas trilhas”, comenta Flávio, entusias-
mado.

A Promutuca elaborou também 
um procedimento sugestivo com re-
comendações para os moradores em 
caso de ocorrência de foco de incên-
dio. São elas:

1.  Informe ao condomínio sobre a ne-
cessidade de construção de aceiros em al-
gum ponto que você achar vulnerável a in-
cêndios e sua propagação;

2. Nos períodos de estiagem, fique 
atento nas imediações de sua residência e 
do condomínio sobre sinais de fumaça ou 

fogo;
3. Qualquer ocorrência, ligue imedia-

tamente para a portaria do seu condomí-
nio. Para evitar confusão, a portaria deverá 
concentrar todas as ligações e comunicação 
junto ao Corpo de Bombeiros, brigadistas e 
pessoal de apoio.

4. Quando for comunicar, tenha clara-
mente as informações como a localização 
do foco e, se possível, o melhor acesso a ele;

5. De posse dessas informações, a 
portaria do condomínio deverá executar 
os procedimentos do Plano Integrado de 
Combate a Incêndios.

Confira aqui algumas ações a serem reali-
zadas pela Promutuca dentro do seu calen-
dário de eventos para 2015.

Setembro 
• Dias 15, 16 e 26 -Vacinação antirrábica • 
Dia 30 - Palestra sobre animais peçonhen-
tos - 2º Curso básico de combate a incên-
dios Florestais - Feira de orquídeas - Blitz 
nas trilhas -Campanha de Combate a in-
cêndios (todos os finais de semana)

Outubro
• Participação da Promutuca na comemo-
ração do Dia das Crianças • Feira de Doa-
ção de Cães e Gatos • Caminhada e peda-
lada nas trilhas.

Novembro
• Curso de jardinagem e compostagem ca-
seira.

Dezembro
• Campanha de Doação de Mudas de Árvo-
res • Campanha contra fogos de artifício • 
Aniversário Promutuca

Calendário de 
Atividades

A campanha educativa se estende às trilhas e recebe apoio de esportistas
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Capacitar o aluno a vistoriar, organizar e controlar os equi-
pamentos dos sistemas de combate a incêndio, mantendo-os 
em condições de operação; coordenar taticamente as ações de 
combate a incêndio; comandar, organizar e treinar as equipes 
de combate a incêndio; e, coordenar uma auditoria interna para 
estabelecer as causas do incêndio conforme relatórios elabora-
dos. Além disso, habilitar o aluno a tomar as decisões mais acer-
tadas diante de situações de emergência, utilizando os equipa-
mentos de forma correta nas ações para sua sobrevivência. 

Estas foram algumas regras apresentadas para cerca de 40 
pessoas, dentre elas funcionários de áreas verdes dos condomí-
nios associados e alguns moradores do Vale do Mutuca, no cur-
so básico de brigadista para prevenção e combate a incêndios 
florestais, promovido pela Promutuca, no dia 23 de junho. Ofe-
recido anualmente como uma forma de reciclagem dos funcio-
nários que já participaram anteriormente e também como um 
treinamento para novos participantes, inclusive os moradores 
interessados, o curso é ministrado no Condomínio Villa Alpina 
que possui uma excelente estrutura, com 53 hidrantes, man-
gueiras, equipamentos de combate e kits de primeiros socorros.

O treinamento foi realizado com diversas práticas como 
montagem e manuseio dos equipamentos de hidrantes e man-
gueiras, uso de abafadores, chicotes e bomba costal. Os parti-
cipantes também aprenderam a fazer um aceiro, e na ocasião 
houve a simulação de um incêndio.

A Promutuca explica que, por motivo de segurança, todos os 
equipamentos e kits são avaliados e testados anualmente. A As-
sociação parabeniza o Condomínio Vila Alpina pelo cuidado na 

prevenção contra incêndios florestais no Vale do Mutuca, pela 
estrutura de equipamentos e hidrantes que disponibiliza aos 
moradores, e agradece pela cessão do espaço para a realização 
dos cursos.

E também alerta que é de extrema importância que todos os 
condomínios e clubes providenciem equipamentos de combate 
a incêndios, bem como a estrutura de hidrantes, principalmen-
te, as áreas verdes e sem acesso a tráfego.

Em breve, a Promutuca irá promover mais um curso básico 
de brigadistas voltado a funcionários e moradores. Os interes-
sados já podem entrar em contato com a Associação do Vale do 
Mutuca.

Associação vai discutir aeródromo
de Macacos em audiência pública

Promutuca realiza mais um 
curso de combate a incêndio

O presidente da Promutuca, Walmir 
Braga, informou que a ONG vai solicitar 
uma audiência pública para debater de 
forma mais ampla e dar suas contribui-
ções sobre a proposta de construção de 
um aeródromo em Nova Lima, a ser ins-
talado próximo aos condomínios Morro 
do Chapéu, Passárgada e o distrito de São 
Sebastião das Águas Claras, mais conheci-
do como Macacos. Segundo ele, o projeto 
foi apresentado pela CSul no Conselho da 
Cidade e várias questões foram levantadas 
e geraram dúvidas para a população no en-
torno do empreendimento. E, que somente 
através de da audiência pública será pos-
sível ter conhecimento do tamanho e dos 
impactos desse empreendimento. 

Ele informou que a proposta de cons-
trução de um complexo que envolve o aeró-
dromo, um centro comercial e loteamento 
naquele local, está trazendo muita preo-
cupação aos moradores de vários condo-
mínios. Segundo os moradores, a proposta 
original apresentada em 2013 previa a cons-
trução de um aeródromo de uso privado no 
topo da serra. Mas, uma alteração foi apre-
sentada à prefeitura de Nova Lima no ano 
passado com a proposta de transformar o 
aeródromo de uso privado no “Complexo 

do Aeródromo civil público do Vetor Sul”, 
com pista de 1.620m x 30m, com capacida-
de de receber aviões maiores  e assim viabi-
lizar a aviação comercial. 

Ainda segundo moradores, em conjun-
to com o aeroporto também seriam insta-
lados outros empreendimentos de apoio 
como centros comerciais e loteamento de 
residências unifamiliares. O grande temor 
de todos é com relação ao corte do topo da 
serra para construção da pista onde exis-
tem, pelo menos, 13 pontos de água para 
captação e abastecimento à Capital. Outra 
preocupação é com 
a destinação de de-
jetos da população 
a ser instalada e do 
próprio esgoto do ae-
ródromo.

Para Walmir Bra-
ga, os impactos do 
e m p re e n d i m e n t o 
naquela região são 
grandes e poderão 
interferir não só na 
qualidade de vida de 
todos, mas principal-
mente por causa da 
fauna e florais locais 

que serão penalizadas. “Ambientes naturais 
como resto de área de mata atlântica e cer-
rado, até então preservados, estão na mira 
de mais esse projeto que se não for acom-
panhado de perto poderá deixar um estrago 
irrecuperável ao mosaico da região. Ali es-
tão áreas protegidas por lei como as Áreas 
de Preservação Permanente – APPs - (topo 
de morro, nascentes, encostas) e por isso a 
audiência pública é o caminho certo e a pri-
meira ação a ser realizada pela Promutuca 
para defender esta área”, ressaltou Walmir.
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Curso de arborização ensina podas 
de árvores e de erva-de-passarinho

Um curso para capacitar o profissional das áreas verdes e os 
próprios moradores dos condomínios do Vale do Mutuca a rea-
lizar de maneira correta a poda de árvores, além do controle das 
erva-de-passarinho. Este foi o objetivo do curso de arborização 
promovido pela Promutuca, no último dia 10 de junho, que além 
de ensinar quando e como as árvores podem ser podadas, mos-
trou os critérios para sua execução e os cuidados com as árvores 
jovens e adultas. 

Segundo a bióloga Suellen Rodrigues, engenheiros agrô-
nomos da Agrosolo, empresa contratada para o curso, fizeram 
exposições teóricas com ensinamentos sobre a maneira correta 
para se fazer a poda de árvores, além de abordarem as estru-
turas das espécies arbóreas. E explicaram o manejo correto de 
arborização, a manutenção das espécies e o controle das ervas-
-de-passarinho.

Os técnicos também explanaram sobre a legislação que 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, principalmente, 
o bioma mata atlântica e a lei de crimes ambientais. Após as 
exposições teóricas, os participantes aprenderam na prática a 
maneira correta de fazer a poda nas árvores infestadas com a 
erva-de-passarinho, inclusive, sobre a utilização de equipamen-
tos e ferramentas adequados para esta tarefa.

Os participantes receberam noções sobre áreas com arbori-
zação e rede elétrica, princípios básicos para um projeto de ar-
borização e seus parâmetros. Também conheceram caracterís-
ticas e classificação de algumas espécies, seu desenvolvimento, 
copa, porte, tronco, coveamento, raízes, adubação, tutoramento, 

princípios da poda e problemas que devem ser evitados. Um 
deles é a poda drástica que pode causar estragos não apenas nas 
plantas, mas no meio ambiente como um todo.

De acordo com os engenheiros, cada espécie requer um 
método diferente. E muitos profissionais têm prática em podar 
árvores, mas desconhecem as técnicas corretas que respeitam 
a legislação ambiental, podendo cometer crimes ambientais ao 
executá-las fora dos padrões de corte regulamentados por lei, 
além de não observarem as necessidades de cada tipo de planta.

Promutuca inicia a 
limpeza de córregos

Afinal, o que é a 
erva-de-passarinho?

Erva de passarinho 
é o nome genericamen-
te empregado para de-
signar as plantas escan-
dentes (trepadeiras) da 
família Loranthaceae, 
uma praga comumente 
encontrada na região 
do Vale do Mutuca. São 
assim conhecidas por 
estarem associadas ao 
hábito alimentar de algumas aves que consomem seus frutos, sen-
do consideradas as principais dispersoras de suas sementes. A er-
va-de-passarinho desenvolve-se sobre troncos e galhos de árvores e 
arbustos, em ruas, praças, jardins e pomares tornando-se parasitas 
das mesmas. Ocorre naturalmente, também, em florestas nativas 
porém em menor quantidade, possivelmente, devido a fontes alter-
nativas de alimentação.

A erva-de-passarinho cresce em forma de ramos longos pen-
dentes, dando-lhe um aspecto de “chorão”. Ela absorve elementos 
minerais da árvore hospedeira, por meio de seus haustórios (raízes 
modificadas) e ainda é capaz de realizar a fotossíntese por possuir 
folhas normais, providas de estômato e clorofila, metabolizando 
substâncias orgânicas necessárias para seu desenvolvimento.

O combate integrado em árvores de vias públicas dos condomí-
nios e no interior das residências é de extrema importância. Pois, 
se uma única árvore remanescente estiver com a erva, esta servirá 
como fonte de propagação causando a reinfestação da área com a 
praga. A erva-de-passarinho deve ser combatida o mais cedo possí-
vel por se tratar de uma planta parasita.

O primeiro trecho 
do Córrego do Mutuca, 
compreendido entre o 
Clube Campestre, Vila 
Verde, Bosque da Ribei-
ra e Vila Del Rey até a 
portaria 2, recebeu uma 
limpeza completa para 
retirada de objetos e 
manutenção do córrego. 
Este trabalho é realiza-
do, periodicamente pela Promutuca, a cada seis meses, com o 
objetivo de promover o bem-estar de moradores dos condomí-
nios e assim evitar a poluição da água e a proliferação de insetos 
e outros animais que podem causar doenças.

O trecho compreende a primeira etapa do trabalho que de-
verá continuar por todo o percurso dos córregos. Os agentes de 
limpeza, contratados pela Associação de Proteção do Mutuca, 
fizeram a retirada do lixo e materiais descartáveis como gar-
rafas pet, brinquedos, uma mesa e muitas peças de veículos 
que são lançadas do alto do viaduto do Mutuca. E, encontraram 
algumas piabas em alguns locais, o que demonstra a qualidade 
da água e a vida latente dentro do Mutuca.

A Promutuca faz um alerta sobre a importância da partici-
pação de moradores na preservação desses locais para manter 
limpos os córregos, a fim de evitar problemas como alagamen-
tos em períodos de chuvas e a ocorrência de doenças. Este tra-
balho de manutenção é realizado sistematicamente por uma 
empresa terceirizada e contratada pela ONG. 
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Promutuca realiza blitz na entrada de 
condomínios para atrair novos associados
“Você também pode se tornar um colaborador voluntário 

com o meio ambiente e com a qualidade de vida”. Esta foi a 
proposta da ação promovida pela Promutuca, através de uma 
blitz educativa realizada no dia 18 de julho, na entrada dos 
condomínios, com a finalidade de atrair novos contribuintes. 
Atualmente, os recursos para custeio das ações da Associa-
ção do Vale do Mutuca são obtidos junto a contribuições pe-
los condomínios associados, bem como através de contribui-
ções voluntárias de moradores.

Todas estas doações são destinadas a manter as diversas 
ações realizadas e trabalhos como visitas técnicas periódi-
cas em condomínios e áreas verdes da região, patrocínio de 
cursos e treinamentos, doações de mudas de árvores, cam-
panhas ambientais, atendimento a denúncias e acompanha-
mento das mesmas, apoio a estudos e trabalhos técnicos, 
patrocínio da pagina na internet e informativos, bem como 
outros projetos de educação ambiental. Graças as contribui-
ções, a Promutuca iniciou no ano passado mais um projeto 
de grande relevância que é o projeto de monitoramento de 
animais silvestres, através da instalação de câmeras com sen-
sores de presença, que filmam e fotografam a fauna presente 
na região. Daí a importância da participação, cooperação e 
apoio de todos.

Seja um colaborador voluntário. Participe e ajude a Pro-
mutuca a cuidar do meio ambiente. Entre em contato conos-

co Tel: (31) 3581-1166 adm.promutuca@gmail.com ou em 
nosso site e faça o seu cadastro!

ONG e Funed promovem 
mais um curso sobre 
animais peçonhentos

A Promutuca em parce-
ria com a Funed vai realizar 
mais um treinamento so-
bre animais peçonhentos. 
O evento será realizado no 
dia 30 de setembro e é diri-
gido a todos os moradores 
e funcionários de condô-
minos do Vale do Mutuca. 
O treinamento tem por ob-
jetivo ensinar a reconhecer 
esses animais, instruir so-
bre situações que possam 
acontecer e prevenir aci-
dentes causados por eles. 
Também visa mostrar os 

cuidados necessários para 
atendimento em caso de 
acidentes por animais pe-
çonhentos como aranhas, 
cobras, escorpiões e tatu-
ranas. 

A orientação da Funed 
é que as pessoas ao se de-
pararem com animais pe-
çonhentos mantenham a 
calma para não haver ris-
cos de acidentes. 

As inscrições para o 
treinamento podem ser 
feitas através do site:  www.
promutuca.org.br

Campanha de Vacinação 
contou com o apoio de 

veterinários
A campanha de vacinação 

antirrábica desse ano, que 
imunizou cães e gatos dos 
condomínios do Mutuca e 
Nascentes, entre os dias 15, 
16 e 26 de setembro, con-
tou com outra importante 
ação da Promutuca. Através 
de uma parceria celebrada 
entre a Associação, uma clí-
nica veterinária e empresas 
do setor de saúde animal, 
foram disponibilizados ve-
terinários para acompanhar 
a vacinação feita pelos pro-
fissionais da Zoonoses de 
Nova Lima. Para a Promu-
tuca, a ação tem por obje-
tivo mostrar que um bom 
programa de vacinação 
passa pela conciliação da 
saúde dos animais com as 
exigências sanitárias e epi-
demiológicas. Dessa forma, 
a presença dos veterinários 
junto à equipe de profissio-
nais da prefeitura nos locais 

da vacinação reforçou a im-
portância da imunização em 
dia e dos cuidados com a 
saúde dos animais.

“As vacinas são impor-
tantíssimas, pois estimulam 
a produção de anticorpos 
no sistema imunológico do 
organismo do animal. Mas, 
é preciso acompanhar a as-
siduidade dessas vacinações 
e manter em dia o cartão de 
vacinação de cães e gatos. 
Por isso, o acompanhamen-
to veterinário e a carteirinha 
de vacinação organizada 
nesse dia são tão importan-
tes, pois o profissional pode 
conferir as doses recebidas 
e indicar outras que foram 
esquecidas, por exemplo”, 
explica o diretor Flávio 
Krollmann.

A ação da Promutuca foi 
muito bem recebida e elo-
giada pelos proprietários de 
animais domésticos.
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Morador se dedica à soltura 
de aves e ao plantio de mudas 

Ele é neto de ita-
liano, tem sobreno-
me francês, forma-
ção em Direito, mas 
pode-se dizer que 
sua especialização 
é “naturalista”, uma 
espécie de soldado 
dedicado a entender 
e a defender todos 
os aspectos da natureza. Se o assunto for 
animais, ele é conhecedor; se for abelhas, 
já é um doutor. E se for plantas, ele se 
mostra um ‘biólogo’ nato. 

Manoel Augusto Caillaux (foto) é um 
profundo conhecedor dos pássaros e das 
plantas. Morador do condomínio Estân-
cia Serrana, ele trabalha voluntariamente 
por intermédio da equipe do Centro de 
Triagem de Animais Silvestres (CETAS) 
do Ibama na soltura de pássaros. O CE-
TAS é um projeto pioneiro, de suma im-
portância para a conservação de várias 
espécies ameaçadas de extinção. Para 
Manoel, devolver esses animais à natu-
reza é uma atividade prazerosa e muito 
compensadora. O trabalho desenvolvido 
por ele segue todos os protocolos previs-
tos de monitoramento dos pássaros no 
período em que eles estão na quarentena 
até a soltura. 

Ele conta que recebe os animais 
apreendidos pela polícia ambiental e que 
muitos deles chegam com as anilhas, 
que são uma espécie de anéis utilizados 
para identificar espécies de cativeiro e 
outras livres na natureza. “Ou seja, o tra-
balho que era de reintroduzir espécies 
ameaçadas no habitat, está sendo perdi-
do porque o homem traz para o cativeiro 
animais que já foram soltos e entregues à 
natureza”, lamenta Manoel Caillaux.

Segundo ele, o Mutuca por abrigar 
uma área de Mata Atlântica “é considera-
do um excelente ambiente natural e abri-
ga mais de 120 espécies ameaçadas, que 
encontraram ali o potencial para a vida 
com liberdade. Isso proporcionou um 
aumento considerável do número de pás-
saros na região. Quando alguns são en-
contrados com as anilhas, isso representa 
uma grande ameaça ao projeto”, advertiu.

Cadastrado junto ao projeto ASAS, 
que é desenvolvido pelo CETAS, o Dr. 
Natureza do Estância Serrana cuida em 
sua residência de dezenas de espécies 
como canário-da-terra, coleiros, sabiás, 

gaturamos, sanhaços, e outros que te-
nham como habitat a região. “Eu os rece-
bo e mantenho-os na quarentena, até eles 
se recuperarem e adaptarem. Uns che-
gam machucados, outros muito assusta-
dos. E quando estão aptos para a soltura 
o Ibama é acionado para este trabalho”, 
explicou. Para isso ele construiu viveiros 
com muita iluminação e com divisórias 
para que espécies não competissem e 
brigassem umas com as outras.

Ele conta que situação das aves raras 
é muito grave e elas estão prestes a serem 
extintas. Outro problema é a presença do 
canário da fauna peruana e venezuelana 
que quando soltos tendem a extinguir 
pequenos pássaros. “Eles são maiores 
e mais ofensivos. Por isso é importante 
saber mais da espécie antes de soltá-la e 
isso só um especialista ou criador conhe-
ce”, informou.

Outro trabalho desenvolvido pelo ad-
vogado é o plantio de mudas frutíferas 
nativas para garantir a alimentação dos 
pássaros que são soltos. Desde menino 
ele coletava sementes nas matas para 
plantar e formar mudas. Apaixonado 
também pelas plantas, ele costuma pre-
sentear os amigos com as mudas para ser 
lembrado quando estas se tornarem ár-
vores adultas. Para Caillaux, “não adianta 
dar liberdade aos pássaros sem promover 
a condição para eles se alimentarem e 
permanecerem no habitat”, explicou. Ele 
já espalhou cochos nativos e várias mu-
das de ingá, grumixama, fruta de sabiá, 
bacupari, espécies diferentes de araçás, 
jabuticabas do mato, pitangas, palmeiras 
Jussara, sapucaias e cutieiras por toda 
a Estância Serrana. Esta última espécie 
para alimentação de roedores.   


