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O cenário atual é de muita cautela para nós da 
Promutuca. Estamos atravessando mais um período 

de estiagem, com meses seguidos sem nenhuma chuva, 
e junto desta, o perigo dos incêndios.

Trabalho constante pela 
preservação do Meio Ambiente

Como sabemos, estamos rodeados 
de áreas verdes que abrigam rica flora, 
nascentes de diversos cursos d´água e 
uma fauna particular, onde muitas de 
suas espécies estão em extinção.

O fogo consome isso tudo, sem dó. A 
flora, apesar de grandes perdas, mui-
tas delas irreparáveis, tempos depois 
do fogo se restabelece, pelo menos aos 
nossos olhos, o que nos dá a falsa im-
pressão que o fogo não a destruiu por 
completo. Mas a fauna, esta sim, é a 
maior vítima desta atitude criminosa e 
irresponsável de pessoas que não caem 
na real do tamanho do problema que 
criam.

A Promutuca, há anos, patrocina 
e executa ações junto aos morado-
res, funcionários dos condomínios e 
frequentadores das trilhas em nosso 
entorno para a preservação de nosso 
ambiente e pela tolerância zero em re-
lação ao fogo em nossa região.

Os resultados, anos após ano, têm 
sido positivos. Já se foram seis anos 
sem incêndios de grandes proporções 
no Vale. E reconhecemos que cada um 
tem feito a sua parte.

Infelizmente, neste último mês, às 
vésperas de uma previsão de chuva 
na região, pessoas que ainda utilizam 
a queimada para renovação dos pastos 
colocaram fogo em uma grande porção 

na rica e ainda preservada região atrás 
dos condomínios. Isso mesmo, em pleno 
século XXI ainda há gente fazendo isso. 
O resultado, agravado pela estiagem e 
pelo tamanho do mato preservado por 
anos sem fogo foi devastador. Se não 
fosse o esforço exclusivo de brigadistas 
dos condomínios, funcionários e alguns 
poucos moradores, a tragédia seria 
maior. Parabéns a estes bravos seres 
humanos.

Além disso, neste cenário de estia-
gem, entramos em mais um processo 
de renovação dos quadros políticos de 
nosso município. Reiteramos nosso pe-
dido aos moradores do Vale que votam 
em Nova Lima que escolham muito bem 
quem comandará o município e quais 
serão nossos representantes na Câmara 
municipal. Queremos a continuidade da 
criação desenfreada de novos condomí-
nios, loteamentos, estradas, pseudo-de-
senvolvimento e nada de planejamen-
to a longo prazo? Nova Lima merece 
ser uma cidade de loteamentos? Nova 
Lima precisa voltar a ser a Nova Lima 
que escolhemos residir, com muito ver-
de, muita água, clima ameno, cidade de 
interior e a população participando, de 
fato, da tomada de decisões.

E não deixamos de frisar que época 
de eleição é época de aprovações a toque 
de caixa, na surdina, de financiamento 
de campanha por pessoas sem qualquer 
interesse pelo bem comum e sim, somen-
te, no próprio. Estaremos atentos a isso 
também.

A Promutuca continuará com seu 
esforço e determinação para a preser-
vação de nossa região.

Boa leitura a todos.
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A Associação de Proteção Ambiental 
do Vale do Mutuca realizou, no dia 21 de 
maio, mais uma feira de adoção de animais. 
O evento contou com o apoio da Associa-
ção de Proteção de Animais de Contagem 
(APAC-MG), que trouxe cães recolhidos 
nas ruas para adoção e que receberam tra-
tamentos como vermifugação e vacinas. Os 
animais entregues para adoção são todos 
castrados, evitando aumentar a população 
dentro das residências e novos abandonos. 

Esse ano, a feira contou apenas com 
cães para adoção. Gatos não foram entre-
gues em razão do próprio comportamento 
do animal, que tem hábitos noturnos e ins-
tinto de caçador. “O gato, cabeça da cadeia 
alimentar, é um grande caçador, provoca 
danos no habitat do Vale. Eles atacam ni-
nhos de diversas aves e pequenos mamífe-
ros. Além disso, temos observado o aumen-
to da população de gatos soltos e sem dono 
no Mutuca”, explica o Conselheiro Flávio 
Krollmann.

A adoção é uma atitude muito nobre, 
mas exige uma posse responsável, bem 
pensada e planejada. Ao assumir a respon-
sabilidade por um animal, a pessoa tam-
bém assume cuidados e atenção. 

Durante a apresentação 
do Plano de Saneamento 
da cidade de Nova Lima, a 
Promutuca tomou posso no 
Conselho do Mosaico das 
Unidades de Conservação. 
O Conselheiro Flávio Kroll-
mann  é quem vai represen-
tar a ONG nesse colegiado.

E Júlio Grillo, que tam-
bém é do Conselho Deli-
berativo da Promutuca, foi 
reeleito por unanimidade 
para o Conselho da Cidade 

de Nova Lima na vaga das 
ONGs de proteção ao Meio 
Ambiente. Ele vai represen-
tar a sociedade civil no con-
selho.

Já a Associação Geral do 
Vale dos Cristais (AGVC), 
através dos Residencial 
Nascentes, ficou com a pri-
meira e segunda suplências 
no colegiado.

A Promutuca agradece a 
todos os que estiveram pre-
sentes para a votação.

Promutuca assume lugar em 
mais dois conselhos de Nova 

Feira reforça a atitude 
responsável de quem adota 

animais de estimação  

Limpeza de córregos revela 
maior cuidado de moradores

Semestralmente, nos pe-
ríodos anteriores e após as 
chuvas, a Associação reali-
za a limpeza do Córrego do 
Mutuca, com o objetivo pro-
mover o bem-estar e evitar 
a poluição das águas, além 
de preservar olhos d´àgua e 
a vegetação ao redor. A ação 
também proteger o leito 
contra erosões durante as 

enchentes. 
De acordo com a biólo-

ga Suellen Rodrigues, nes-
se ano a limpeza do córrego 
foi bastante surpreendente. 
“Constatamos uma melhora 
considerável do estado do 
córrego. Encontramos lixo, 
porém me menor quantida-
de que nos anos anteriores. 
Isso demonstra maior cons-
cientização por parte de mo-
radores e pessoas que usam 
o trajeto para algum tipo de 
caminhada. A manutenção 
e periódica realizada pela 
Promutuca está ajudando a 
manter o córrego mais lim-
po. A presença de lixo mes-
mo só na área próxima ao 
viaduto, devido à proximida-
de da rodovia”, destacou.

O trabalho de limpe-
za é realizados por homens 
contratados que juntamne-
te com a bióloga percorrem 
todo a extensão do córrego. 

O setor de Zoonoses da Prefeitura 
de Nova Lima anunciou que a campa-
nha de vacinação antirrábica voltada 
à imunização de cães e gatos começa no 
dia 8 e vai até o dia 17 de setembro, em 
todas as regiões da cidade. No Vale do 
Mutuca, a vacinação acontece no dia  
12 no Vale dos Cristais, dia 14 nas por-
tarias do Vila Castela, Estância Serra-
na, Bosque da Ribeira e Vila del Rey. E, 
no dia 15, será a vez da imunização no 
Village Terrasse. 

A Promutuca lembra aos proprietá-
rios de animais que, de acordo com a 
recomendação da Secretaria de Saú-
de, somente pode ser imunizados cães 
e gatos com mais de três meses. E que 
animais doentes ou fêmeas que estejam 
prenhes não devem ser imunizados até 
que estejam saudáveis ou tenham dado 
cria. E faz um alerta que os cães maio-
res e ferozes sejam transportados com 
guias e focinheiras, a fim de oferecer 
segurança ao pessoal da zoonoses e de-
mais moradores presentes.

Aqueles que perderam o dia da 
vacinação dentro dos condomínios po-
derão levar seus animais no prédio do 
Departamento de Vigilância em Saúde, 
no Centro da cidade, à rua Domingos 
Rodrigues, onde ela acontecerá durante 
todo o mês de setembro. 

Vacinação de cães 
e gatos no Mutuca
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Incêndio na região do Vale do Mutuca 
destruiu extensa área preservada

Um incêndio, que pode ter sido de ori-
gem criminosa, destruiu, no último dia 11 
de agosto, uma área de grande extensão 
de propriedade da Vale S.A., localizada na 
região da Perdidas/Siriema, mais precisa-
mente nos limites de Macacos até a área 
entre os condomínios Villa Alpina e Vale 
dos Cristais. O fogo começou por volta das 
15 horas e só foi controlado por volta das 
6h do dia seguinte. Além do risco de che-
gar às residências, o fogo destruiu grande 
parte da última área ainda preservada e 
habitat de várias espécies de animais em 
extinção, extensão do Corredor Ecológico 
que há anos a Promutuca vem agindo no 
sentido de preservar. Muitos moradores 
ficaram assustados com a possibilidade do 
fogo atingir as casas, o que felizmente não 
aconteceu. 

O prejuízo ao meio ambiente, à fauna 
e à flora local ainda não foram calculados. 
Mas, o certo é que o estrago somente não 
foi maior graças a bravura e desempenho 
dos brigadistas e funcionários de alguns 
condomínios, que se entregaram volunta-
riamente ao desgastante trabalho de com-
bate ao fogo. Eles foram considerados ver-
dadeiros heróis, principalmente, porque 
combateram o tempo todo sozinhos sem o 
auxílio do Corpo de Bombeiros.

Lucas Moreira, foi um dos brigadistas 
voluntários do condomínio Villa Alpina 
que combateu as chamas pela madrugada 
adentro. “Felizmente, conseguimos, ape-
sar do vento e das condições desfavoráveis, 
conter o fogo nos arredores do condomí-
nio, sobretudo em áreas de preservação 
permanente. Nessa ação, foi indispensável 
o uso de hidrantes implantados próximo 
às divisas, e o plano de contingenciamento 
se mostrou eficaz, mesmo com o núme-
ro reduzido de combatentes em razão do 
horário. A tristeza foi presenciar animais e 
vegetação agonizando com as chamas que 
se estenderam por uma vasta área próxi-
ma à Mata do Tumbá. Outra decepção foi 
a presença do Corpo de Bombeiros à noite 
no local para informar que naquele horá-
rio a corporação não adentraria às matas e 
trilhas, isso para não colocar em risco a se-
gurança de seus agentes, fato minimizado 
ao amanhecer pelo retorno dos mesmos 
agentes que acabaram colaborando no 
combate final das pequenas chamas que 
ainda insistiam em permanecer acesas”, 
relatou o morador.

Desde o momento em que avistaram o 
fogo toda a comunicação foi rápida e efi-
ciente entre moradores e as portarias. O 
que ressalta a importância das ações que 
estão sendo realizadas pela Promutuca 
para a preservação da área local.  

O Analista de Sistemas, Humber-
to Guerra, que é praticante de mountain 
bike nas trilhas ‘Perdidas’ há 15 anos, ha-
via passado pelo local um dia antes do fogo 

Ação dos brigadistas 
foi fundamental

Carta aos bombeiros 
relata a preocupaçao

destruir a paisagem. Ele conta que está 
acostumado a ver queimadas à beira de 
estradas e em região de pastagem. E que 
se assustou, dias depois, com o cenário 
de estrago feito pelo fogo em uma região 
tão sensível, com área de campo e cheia 
de matas ciliares. “Foi uma visão desola-
dora; não entendi como uma área como 
aquela da trilha ‘Perdidas’ foi alvo de uma 
ação como essa. O estrago só não foi maior 
porque as próprias trilhas serviram como 
aceiros e impediram que o fogo de espa-
lhasse para o outro lado. Esse não foi um 
incêndio natural”, declarou.

Ainda segundo ele, a queimada trou-
xe muitos prejuízos à fauna e flora, com 
perdas irreparáveis para a vegetação local, 
além de provocar problemas de respiração 
para os praticantes das trilhas. “O ar que 
já estava seco, com a queimada só agrava 
a respiração. E o impacto de tudo isso é 
ruim aos olhos de todos”, exclamou.

Em correspondência enviada ao 1º Batalhão 
de Bombeiros Militar, a Promutuca demonstrou 
sua preocupação com o ocorrido, uma vez que 
o mesmo poderia ter chegado próximo de resi-
dências, o que somente não aconteceu graças ao 
trabalho de brigadistas da região devidamente 
treinados. E relatou o fato ocorrido, ressaltando 
a enorme dificuldade na comunicação através do 
atendimento da corporação, que insistia em ob-
ter o nome de uma “rua” para se chegar ao local 
e abrir a ocorrência, mesmo sendo confrontados 
pelos brigadistas que se tratava de uma área ver-
de preservada, sem logradouro formado. 

Na carta a Promutuca, através de seu presi-
dente Manoel Caillaux, ressaltou que a viatura 
dos bombeiros chegou ao local somente à meia-
-noite, quando informou que não iria combater 
o fogo à noite para não colocar em riscos os 
soldados, não podendo assim prestar qualquer 
serviço ou apoio. E solicitou uma atenção maior 
e apoio da corporação com relação à região de 
grande relevância ambiental. 

Funcionários do Bosque da Ribeira e do 
Nascentes foram os primeiros a avistar o fogo. 
Imediatamente, eles se comunicaram com as 
portarias e a Promutuca e foi instalado um Pon-
to de Observação (PO) para monitoramento das 
chamas.

No início da noite, o Chefe de Segurança 
do Villa Alpina, Aroldo Rodrigues, e mais quatro 
homens iniciaram um trabalho no local de difí-
cil acesso. Eles entraram na mata e combateram 
heroicamente o fogo até às 3h30m, quando re-
tornaram para descansar. Às 5 horas, percebe-
ram que haviam chamas vindo do outro lado e 
novamente entraram para combatê-las e o fize-
ram até às 6h30m. O Corpo de Bombeiros foi 
chamado mas não combateu o incêndio. À meia-
-noite um caminhão chegou ao local e devido às 
dificuldades em alcançar a área, cheia de grotas, 
matas e à própria escuridão, preferiu retornar 
para o grupamento sem tomar atitude nenhu-
ma para debelar o fogo. Eles só retornaram pela 
manhã, quando a equipe do Villa Alpina já havia 
controlado o incêndio.

Segundo Aroldo Rodrigues, ele e a equipe 
do Villa Alpina trabalharam intensamente para 
impedir que as chamas se propagassem em di-
reção ao condomínio. “A nossa ação primeira foi 
usar um hidrante para malhar uma área de vege-
tação em uma raio de 500 metros, para impedir 
que o fogo passasse por aquele ponto, além de 
abafar vários focos. Foi um trabalho muito com-
plicado por causa do ambiente em si, escuro de-
mais, de difícil acesso por causa da mata fecha-
da. Mas, felizmente, nossa equipe estava muito 
bem preparada e treinada para agir em situação 
como essa”, explicou Aroldo.

Na sexta-feira pela manhã, a brigada do 
Nascentes avistou focos e saiu com bombas cos-
tais e abafadores para aterrar tocos de árvores 
em brasa.  

Funcionários e brigadistas do Villa Alpina e 
Nascentes foram os únicos heróis responsáveis 
no combate. A Vale chegou a informar que mo-
nitorou o fogo e a enviar um caminhão com um 
motorista para combater, mas não teve acesso à 
área em chama.

Fogo ardeu durante 15 horas 
seguidas, sendo combatido 
por brigadistas treinados 
pelos condomínios e por 
alguns moradores da região. 
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Promutuca institui Plano 
Integrado de Combate a Incêndio
Caracterizar a situação e infraestrutu-

ra das áreas de conservação em cada con-
domínio, elaborar o mapeamento de áreas 
prioritárias e críticas de ocorrências de in-
cêndios, sistematizar as ações preventivas 
e definir os procedimentos e as estratégias 
para o combate ao fogo. Esses são os objeti-
vos apresentados no Plano de Integrado de 
Combate a Incêndios, realizado pela Pro-
mutuca e dirigido aos gerentes das admi-
nistrações dos residenciais.

A apresentação foi realizada pelo Con-
selheiro Flávio Krollmann durante uma 
reunião com os gerentes dos condomínios.
Na pocasião, ele reforçou a necessidade 
de aquisição de equipamentos específicos 
para o trabalho de brigadistas, como chico-
tes e abafadores, além da sugestão de aqui-
sição de uma carreta-tanque, uma máquina 
essencial que possibilita maior autonomia 
de água no combate ao fogo. Segundo ele, 
a ‘carretinha’ tem papel importante no 
combate a incêndio, pois ajuda a dissipar 
a queimadas em um local específico, além 
de levar água a um ponto onde não há hi-
drante.

O Plano Integrado contempla várias 
ações de prevenção e monitoramento de 
áreas dentro dos residenciais, a manu-
tenção e limpeza dos aceiros, o desbaste 
e a limpeza em faixas lindeiras aos lotes, 

Incêndios destroem florestas, exterminam a fauna e florais locais e tornam as terras improdutivas

E patrocina curso para 
brigadistas voluntários

Mais uma vez a Pro-
mutuca realizou o curso 
básico de combate a in-
cêndio. O treinamento 
foi desenvolvido gratui-
tamente para 52 pessoas, 
divididas em duas turmas. 
O objetivo desse treina-
mento é capacitar instru-
tores e formar um grupo 
cada vez maior de volun-
tários por condomínio, 
para participar da equipe de Brigadis-
tas do Mutuca.

O curso, oferecido através de au-
las teóricas e práticas, treina os no-
vos brigadistas, tornando-os aptos a 
empregar técnicas e conhecimentos 
adquiridos durante o treinamento na 
prevenção e combate a incêndios flo-
restais. Segundo Flávio Krollmann, os 
cursos acontecem sempre nos meses 
de maio e junho, os meses que ante-
cedem os períodos críticos com pos-

principalmente, nessa época de estiagem. 
Também a atenção especial por parte das 
rondas de vigilância a pontos de fumaça 
ou focos de incêndios nas imediações do 
Vale do Mutuca. “Para facilitar o trabalho, 
os condomínios deve possuir sistemas de 
hidrantes, inspecionados e testados perio-
dicamente, o mapa de localização dos mes-
mos com cópias para facilitar o trabalho 
dos brigadistas. Os locais dos hidrantes de-
vem ser sinalizados e estar desimpedidos. 

E os funcionários devem ser treinados na 
montagem e manuseio dos equipamentos 
e das mangueiras de seus condomínios”, 
informou Krollmann. Ele ressaltou que “o 
sucesso no combate a incêndios exige equi-
pes capacitadas e bem equipadas”.

Participação de condomínios - César 
Henrique Inaba, gerente do Vila del Rey, 
participou da apresentação do Plano Inte-
grado de Combate a Incêndios, juntamen-
te com integrantes de outros condomínios 
como Estância Serrana, Bosque da Ribeira 
e Vila Alpina. Ele falou com entusiasmo 
sobre a iniciativa e informou que o condo-
mínio realizou a cotação do material, está 
providenciando a renovação e manutenção 
dos equipamentos que possui. E estuda a 
aquisição da carretinha para levar água aos 
pontos mais distantes. Segundo César, fun-
cionários e gestores elogiaram a atitude da 
Promutuca e estão aguardando a disponi-
bilização de outros cursos nesse sentido, 
além de um específico com o Corpo de 
Bombeiros.

Por sua vez, Joel Carvalho, um dos qua-
tro funcionários participantes pelo Con-
domínio Bosque da Ribeira, contou que o 
evento foi esclarecedor, prático e objetivo, 
além de ser um bom aprendizado para to-
das as pessoas. Ele informou que seu con-
domínio já está providenciando a instalação 
dos hidrantes na divisa do terreno com ou-
tros residenciais.

Na ocasião, foi apresentado também o 
Plano de Comunicação que tem por objeti-
vo orientar gerentes e funcionários de con-
domínios, alinhando decisões e medidas a 
serem adotadas em caso de incêndio. 

Flávio Krollmann anunciou, na ocasião, 
que a Promutuca vai proporcionar cursos 
de brigadista para os funcionários dos con-
domínios. Os residenciais deverão, por sua 
vez, escolher dois líderes de brigada para 
participar desse curso intensivo que acon-
tecerá na cidade de Betim.

sibilidade de incêndios. Eles têm du-
ração de dois dias e são realizados em 
condomínios, sendo que algumas au-
las práticas são realizadas em regiões 
próximas aos mesmos.

A Promutuca reforça a importância 
da participação dos condomínios nes-
se treinamento, porque é através dele 
que os funcionários e moradores to-
mam conhecimento das ações a serem 
tomadas, assim como todas as medi-
das preventivas corretas. 
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Promutuca participa de 
blitz educativa na BR-040

Uma blitz educativa realizada no dia 
9 de agosto, no Posto da Polícia Rodo-
viária Federal, no Bairro Jardim Canadá, 
orientou os usuários da BR-040 quanto 
aos perigos ocasionados pelos incêndios 
na beira das rodovias. O objetivo foi aler-
tar motoristas e pedestres que utilizam 
a via em relação aos perigos ocasionados 
por atitudes que podem causar incêndios 
florestais e sensibilizar o público para a 
proteção das florestas e preservação de 
mananciais. 

O evento, coordenado pelo Instituto 
Estadual de Florestas, por intermédio 
das gerências da APA SUL RMBH e 
Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, 
contou com ações e participação da Po-
lícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar 
de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais, o Previncêndio, 
órgão da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente de Minas Gerais,  a Compa-
nhia de Saneamento de Minas Gerais 
– Copasa, a Invepar (concessionária Via 
040), Associação Mineira de Defesa do 
Ambiente (AMDA) e a Associação para 

A Promutuca instalou 12 placas na região 
da Serra do Gandarela, na estrada de Rio 
Acima até o Mirante do Gandarela. Elas fo-
ram colocadas, estrategicamente, em pontos 
de passagem e de maior visibilidade. Duas 
delas foram colocadas antes do Mirante, no 
sentido Rio Acima. As placas são refletivas e 
trazem os dizeres “Risco de Incêndio – Não 
jogue guimbas de cigarro e lixo. Boa via-
gem!”.

“Essa identificação visual é uma forma 
de conscientizar a todos sobre pequenas 
ações que podem salvar uma mata inteira. É 

mais uma campanha educativa voltada para 
a prevenção, pois essa é a função mais im-
portante do combate a incêndios que tem 
como causa a natureza humana. As placas 
ali instaladas serão um alerta permanente 
sobre os riscos dos incêndios florestais, os 
prejuízos causados pelo fogo e sobre o ris-
co de uma queima indesejada. Mas, além 
dessas placas é importante que as pessoas 
já conscientizadas propaguem essa ideia em 
contato pessoal com o vizinho do terreno, os 
usuários de trilhas e outros”, explicou Flávio 
Krollmann, diretor da ONG.

E instala placas na região 
da Serra do Gandarela 

Outra ação itinerante impor-
tante realizada pela Promutuca é a 
abordagem feita aos moradores, nas 
principais portarias de condomínios 
associados. O objetivo é identificar e 
atrair novos contribuintes para ga-
rantir a continuidade do trabalho 
desenvolvido pela qualidade de vida 
e preservação ambiental da coletivi-
dade. 

Essas abordagens de novos asso-
ciados contam com muitas adesões, 
mas infelizmente elas ainda são tí-
midas em função do tamanho do tra-
balho a ser desenvolvimento pela As-
sociação de Proteção em todo o Vale 
do Mutuca. A participação cada vez 
maior dos moradores dos condomí-
nios é de grande importância tanto 
pela atuação quanto pelo sucesso das 
ações empreendidas. Vale ressaltar 
que é através dessas contribuições 
que são patrocinados os cursos de 
brigadistas, a preservação e o moni-
toramento da fauna existente no Vale 
feita através das câmeras fotográficas 
Trapp, o trabalho de preservação de 
espécies nativas, a limpeza de córre-
gos e a participação da ONG nos pro-
cessos de licenciamento e nos assentos 
de instituições ambientais na cidade. 
Ainda entre as ações realizadas estão 
a doação de mudas de árvores aos 
moradores. 

Se você é morador do Vale do Mu-
tuca e ainda não é associado, procure 
seu condomínio e entre em contato co-
nosco. Através da sua participação é 
que podemos criar ações, desenvolver 
projetos e garantir a preservação am-
biental da região. Participe!

Ação de 
arrecadação 
atrai novos 
associados

Proteção Ambiental do Vale do Mutuca 
(PROMUTUCA).

O local escolhido para a realização da 
blitz é considerado de alta relevância por 
abrigar importantes unidades de conser-
vação, como o Parque Estadual do Rola-
-Moça, o Monumento Natural da Serra 
da Moeda, a Área de Proteção Ambien-
tal Sul da RMBH (Apa-Sul), as Estações 
Ecológicas de Fechos e Arêdes, além das 
Áreas de Proteção Permanentes (APPs) e 
Reservas Legais de propriedades ao lon-
go da BR 040.

Os usuários da via foram orientados 
na prevenção de ações como, por exem-
plo: não jogar pontas de cigarro ao longo 
da rodovia; não colocar fogo nas margens 
de rodovias; sobre o cuidado com restos 
de fogueira em sua propriedade; não dei-
xar velas acesas próximo às áreas verdes; 
não queimar lixo (se orgânico, enterrar 
para virar adubo) e não fazer queimadas 
sem autorização. 

Na ocasião, a Promutuca e a AMDA 
distribuíram mudas e sementes de espé-
cies arbóreas nativas para os motoristas.
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Crescimento precisa ser ordenado 
e com responsabilidade 

JP - Como se deu sua entrada 
e participação na Promutuca?
Walmir - Há anos participo da vida da 

Promutuca, apoiando-a em como seu re-
presentante em alguns órgãos e institui-
ções. Há dois anos aceitei um desafio ainda 
maior: assumir a presidência. Motivado por 
aquele que se tornou meu amigo, o até en-
tão Presidente, Flavio Krollmann, apoiado 
por tantos outros, fui convidado e aceitei 
desafio de assumir o cargo. 

Desde o início sabíamos que os desafios 
eram enormes, porém as fontes de recursos 
minguados e os braços “curtos”. Era preci-
so estabelecer prioridades, cortar custos e 
traçar um plano para que a Associação de 
Proteção mantivesse seus objetivos.

 
JP - Dentre esses desafios, você
citaria o caso “Vila Castela II”?
Walmir - Com certeza. Foi e continua 

sendo um dos mais espinhosos. A nossa luta 
é pela adequação do “Vila Castela II” às no-
vas normas e diretrizes ambientais. Nunca 
fomos contra o empreendimento, sempre 
clamamos pela sua adequação à nova reali-
dade. O que era legal há 20 anos pode até 
continuar sendo “legal” – embora dúvidas 
existam -, mas certamente hoje não pode 
ser aceito moralmente do ponto de vista 
social e coletivo. Foram cinco Assembleias, 
várias reuniões de Diretoria, horas e mais 
horas estudando o processo, reuniões no 
IBAMA, no Estado, no Ministério Público 
Estadual e no Ministério Público Federal. 
Faltou pouco para celebrar o Acordo na 
Justiça Federal. Mas, mas não foi possível 
anuirmos ao ajuste. Houve a sentença ho-
mologatória do Acordo assinado entre MPF 
e Empreendedores, contra a qual entramos 
com recurso de apelação, ainda pendente de 
julgamento. 

 
JP - E a questão dos Corredor 
Ecológico do Vale do Mutuca?
A demarcação dos corredores ecológicos 

é emblemático em toda Nova Lima, mas na 
Promutuca buscamos em especial o do Vale 
do Mutuca. Sempre mostramos que nossa 

região é o único ponto de ligação da Bacia 
do Rio das Velhas com a Bacia do Rio Pa-
raopeba, e deste para o São Francisco, na 
região da Grande BH. É imprescindível a 
sua formalização. Mais uma vez estivemos 
perto, com várias reuniões realizadas com a 
Prefeitura e seus técnicos. Mas, infelizmen-
te enviaram para a Câmara uma proposta 
diferente da que tínhamos trabalhado. O 
projeto está guardado em alguma gaveta do 
executivo. Ao mesmo tempo, outros desa-
fios surgiram, com vários empreendimen-
tos que podem inviabilizar a interligação de 
corredores. Essa é uma  luta árdua.

 
JP – Que empreendimentos 
seriam esses?
Walmir - Vários empreendimentos 

imobiliários estão aflorando, sem que mui-
tos os percebam. Nestes apontamos o Bella-
gio e a ampliação do Vila Del Rey - ou anexo 
do Vila Del Rey. Para este último, participa-
mos de reuniões buscando o entendimento 
e até propostas recíprocas foram feitas. Há 
uma investigação ainda em andamento no 
Ministério Público Estadual. Porém, fomos 
surpreendidos com as obras, em contra-
ponto às negociações. O que queremos é 
que seja observada a lei estadual que fixa 
diretrizes para apurar a declividade e a pre-
servação de nascentes e cursos d´água. E 
a Prefeitura faz vistas grossas a isso tudo, 
afirmando que não há nada de anormal nas 
obras. Assim, essa luta continuará, mas 
quando a grande maioria perceber o que irá 
acontecer, poderá ser tarde demais.

 
JP - Por que você cita o Bellagio se
ele está fora dos limites do Vale
do Mutuca?
Walmir - O meio ambiente não pode 

ser tratado de forma isolada. As regiões se 
comunicam, a vida se comunica. O Bellagio 
representa um grande risco para a interrup-
ção definitiva das possibilidades de ligação 
dos corredores ecológicos que passam pelo 
Vale do Mutuca com o restante da Mata do 
Jambreiro e da Serra do Curral. Além disso, 
existem muitas dúvidas sobre o seu licen-

ciamento. E nós fomos um dos autores das 
denúncias acolhidas pelo Ministério Públi-
co. 

 
JP - Existem outras ameaças que
também podem afetar o Vale do
Mutuca?
Walmir - Infelizmente sim. A amea-

ça mais recente diz respeito a um projeto 
grandioso na região de Macacos. Local onde 
pretendem construir um enorme loteamen-
to e um “aeroporto civil”, com pista de pou-
so que poderá abrigar até jatos Boeing ou 
Airbus. Somente depois que várias ONGs 
se aliaram nessa causa é que conseguimos 
a realização de uma primeira audiência pú-
blica, ocorrida recentemente no Centro de 
Nova Lima. No entanto, serão necessárias 
novas Audiências Públicas, principalmente, 
na região diretamente afetada. Trata-se de 
verdadeiro desafio a ser conhecido, discuti-
do e enfrentado.

 JP - Não poderiam ser 
criadas leis para evitar isso?
Walmir - Com certeza. Na realidade já 

deveríamos ter várias delas, principalmente, 
a Revisão do Plano Diretor de Nova Lima, 
que está muito atrasado. Ele deveria ter 
sido concluído em 2.010. É através dele que 
o futuro de Nova Lima poderá ser traçado 
e revisto, principalmente, o seu crescimen-
to dentro da sustentabilidade que os tem-
pos atuais exigem. Sem isso, não teremos 
nenhum futuro sustentável minimamente 
delineado.

 
JP - Qual foi a sua participação
no Conselho da Cidade?
Walmir - Sempre representando a so-

ciedade civil, nos últimos anos fui membro 
do Conselho da APA-Sul e, especificamente 
em Nova Lima, do Conselho da Cidade, do 
CODEMA, do Conselho do Turismo e do 
Fundo Especial Gestão Ambiental (FEGA). 
Infelizmente, esses estão quase todos “pa-
rados”, já que a maioria dos representantes 
do executivo simplesmente não comparece 
às reuniões, faltando quórum para as suas 
realizações.

Todo o trabalho desenvolvido pela Promutuca 
dentro do Vale conta com o apoio de profissionais 
que doam horas de seu tempo na luta incansalvel 
pela melhoria da qualidade de vida de todos. 
Uma dessas pessoas é o advogado Walmir Braga, 
ex-presidente da Promutuca e atual presidente 
da Frente do Vetor Sul. Morador da região, ele 
acumula vasta experiência nos debates em prol 
do desenvolvimento sustentável e consciente. Por 
seu conhecimento jurídico na área ambiental, ele 
tornou-se uma referência na região pela postura 
ativa, ética e transparente, e no acompanhamento 
dos processos de licencimentos. 

Walmir, que estreia a coluna “Gente do Vale”, 
diz que o diálogo com a esfera pública deve 
passar pela transparência e pela participação 
ativa da sociedade. Que o papel das entidades 
é propor o crescimento ordenado, sustentável 
e com responsabilidade. Nessa entrevista 
ele aponta os desafios do Mutuca,  faz 
uma leitura dos novos loteamentos, da 
importância do Corredor Ecológico 
e cita as lições que tirou de sua 
participação dentro de entidades como  
Codema, FEGA, Conselho da Cidade e 
Apa-Sul
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A diretoria da Promutuca vem se 
empenhando para discutir uma solução 
para o empreendimento denominado 
“Anexo Vila Del Rey”, situado próximo 
à torre de telefonia celular, cujo projeto 
prevê o loteamento na última área verde 
preservada no Vale do Mutuca. De acor-
do com um estudo encomendado pela 
Promutuca, de levantamento de áreas da 
região incluindo sua topografia, nascen-
tes e cobertura vegetal, a região prevista 
para o empreendimento possui extensas 
áreas com declividade, áreas de topos 
de morro, bem como uma rica cober-
tura vegetal. Além de duas importantes 
nascentes do Córrego do Gregório e um 
braço do Corredor Ecológico da Mutuca. 

“O empreendimento vem sendo dis-
cutido há mais de dois anos e a preocu-
pação da diretoria da Promutuca é que ao 
contrário de outros loteamentos já apro-
vados, que haja lotes e ruas dentro de 
áreas de mata em uma época de escassez 
de água. Para a Associação, a situação 
é semelhante a do Vila Castela II, que 
foi aprovada em décadas anteriores de 
acordo com a legislação da época, bem 
diferente e restritiva quanto a atual”, 
comenta o presidente da Associação de 
Proteção do Vale do Mutuca, Manoel 
Caillaux.

Ele comenta que em reunião no Mi-
nistério Público de Nova Lima, a direto-
ria da Promutuca chegou a apresentar o 
estudo para demonstrar através de fotos 
locais e de satélite, que é o local é ina-
dequado para receber um loteamento 
dessa natureza em razão dos pontos de 

Diretoria se empenha na busca de uma 
solução para o loteamento do Vila del Rey 

Teve início no final do mês de maio 
e prosseguiu durante todo o mês de 
agosto, as blitzes educativas nas trilhas. 
Duas promotoras trabalharam nas en-
tradas da trilha ‘Perdidas’, sempre aos 
sábados, domingos e feriados, no intuito 
de alertar os praticantes dessa modali-
dade sobre os riscos de lançar guimbas 
de cigarro na mata ou queimar qualquer 
coisa nesses locais.

A ação de prevenção de incêndio nas 
áreas próximas às trilhas conta com a 
sinalização visual, fixadas na entrada e 
dentro das trilhas, locais de maior mo-
vimento de motoqueiros e ciclistas. O 
trabalho de conscientização pretende 
obter o mesmo sucesso do ano anterior, 
quando a ação recebeu a adesão total por 
parte dos usuários das trilhas. “Somen-
te através da conscientização de todos 
vamos conseguir atuar de forma pre-
ventiva, que é a mais correta, de menor 
risco e a mais inteligente. Quem sabe 

Blitzes educativas para praticantes de trilhas

mata de galeria, cursos d´àgua e incli-
nação. Além disso, que boa parte dos 
lotes estão na divisa de áreas onde está 
contida no braço do Corredor Ecológico 
da Mutuca, o que reforça, ainda mais, a 
sua importância de preservação para a 
região. Inclusive, a própria propaganda 
do empreendimento citava o loteamento 
na “última área verde do Vale do Mutu-
ca”.

Segundo informou Flávio Krollmann, 
outros agravantes para um empreen-
dimento do porte nessa região é que o 
loteamento é circulado pelo Córrego 
do Gregório e esse deságua no Córre-
go do Mutuca. “São córregos que abri-
gam espécies endêmicas como o bagre 
Trichomycterus novalimensis, que vem 
sendo pesquisado por um grupo de es-
tudiosos da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. No local, também já foram 
registradas através das câmeras Trapp 
várias espécies da fauna silvestre”, res-

saltou. Ele informou que no próprio es-
tudo entregue à Promotoria, ao citar as 
preocupações com as áreas visíveis de 
grande declividade e de topo de mor-
ro, foi sugerida um outro local em que 
tais condições não seriam agravadas. E 
que essas áreas poderiam receber o em-
preendimento com risco menor para o 
ambiente.

A Promutuca procurou ouvir a Pri-
meira Promotoria Pública de Nova Lima 
sobre o andamento do processo, mas foi 
informada que “o inquérito civil ainda 
está em trâmite na Promotoria, que está 
buscando com as partes envolvidas uma 
solução consensual para a questão, que 
garanta a preservação do meio ambiente 
na região”.

Diante desse posicionamento, a Pro-
mutuca se manterá alerta, acompanhan-
do de perto todos os trâmites legais, 
confiando no trabalho da Promotoria em 
atendimento às demandas apresentadas.  

preservar um lugar tem a certeza de que 
ele está protegido”, ressalta a bióloga da 
Promutuca, Suellen Rodrigues.

Frequentador do local há mais de 25 

anos praticando ciclismo de montanha 
e caminhadas, e morador da região há 
pouco menos de 5 anos, Lucas Moreira 
entende que as ações da Promutuca rea-
lizadas ao longo dos últimos anos, seja 
a fixação de faixas educativas, sejam as 
blitzes presenciais nos finais de sema-
na, “têm obtido um retorno muito bom, 
e são de suma importância para a cons-
cientização ambiental dos praticantes 
de esporte da região. É fato de que hou-
ve diminuição da poluição deixada pelos 
frequentadores do local e, mais impor-
tante, os focos de incêndio, normais na 
época de seca, já não são tão frequentes, 
sinal que o trabalho realizado vem ren-
dendo frutos”, informou. Ainda  segun-
do ele, “há muito a ser feito pela região, 
sobretudo em relação ao corredor eco-
lógico, mas os ganhos nos últimos anos 
já são visíveis, inclusive na preservação 
de matas próximas aos cursos d´água”, 
alertou o morador.
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Promutuca participa de 
caminhada no Dia Mundial 

do Meio Ambiente
O Dia Mundial do 

Meio Ambiente foi co-
memorado com uma ca-
minhada até o loteamen-
to Bellagio, próximo ao 
bairro Vila da Serra, e um 
abraço simbólico ao local 
onde pretende-se insta-
lar um novo bairro em 
Nova Lima. A caminhada 
acabou acontecendo de 
maneira bastante parti-
cipativa, com a presença 
de vários moradores de 
condomínios e bairros 
localizados na MG-030. 
O objetivo, segundo in-
formou o ex-presidente 
da Promutuca, Walmir 
Braga, foi “demonstrar a 
ansiedade da sociedade 
para a busca da preser-
vação da conexão da Mata 
do Jambreiro com o Cor-
redor Ecológico do Mutu-
ca e do Vale dos Cristais, 
bem como para exigir que 
os empreendimentos na 
região sejam ambiental e 
socialmente sustentáveis. 

Ainda segundo Wal-
mir Braga, a presença de 
moradores superou todas 

as expectativas. A Promu-
tuca, a Frente do Vetor Sul, 
o movimento SOS Nova 
lima e a ECO Jambreiro, 
que foram os organizado-
res do evento, receberam 
o apoio de várias ONGs 
e associações da região, 
como o Jardim Petrópolis, 
Vila Castela, Vila da Serra 
e outros. 

O ponto auge da ca-
minhada aconteceu no 
topo da montanha, onde 
é possível avistar de um 
lado a mata do Jambreiro 
toda preservada e do outro 
o Vale do Sereno. Nesse 
ponto aconteceu o abraço. 

A continuidade da cami-
nhada até o Vale do Se-
reno não foi realizada em 
função da resistência do 
proprietário da Fazenda 
Rabelo, onde se pretende 
construir o novo bairro. 
“A justificativa apresenta-
da pelo empreendedor era 
que o terreno oferecia ris-
co às pessoas, principal-
mente, às crianças, e que 
ele poderia ser eventual-
mente responsabilizado”, 
disse Walmir Braga.

O local estava em obras 
com ferros expostos e ga-
lerias sem fechamento, 
mas na opinião do ex-pre-
sidente da Promutuca, se 
o empreendedor estives-
se realmente preocupado 
com as pessoas caminhan-
do por ali, bastava “ser 
proativo e oferecer meios 
e condições para um per-
cursos sem riscos – se é 
que existia”, argumentou 
Walmir.

Vale lembrar que o 
empreendimento foi pa-
ralisado pela Superinten-
dência Estadual de Meio 
Ambiental (SUPRAM) 
depois que recebeu uma 
recomendação da Primeira 
Promotoria de Justiça de 
Nova Lima para proceder 
o licenciamento ambien-
tal.

Por solicitação da 
Promutuca, a Fundação 
Ezequiel Dias (FU-
NED) realizará, no pró-
ximo dia 28 de setem-
bro, uma palestra sobre 
animais peçonhentos. 
O evento  é gratuito, 
terá lugar no Centro de 
Convivência Villa Alpina 
e as incrições podem 
ser feitas através do site 
www.promutuca.org.br. 

A participação de 
funcionários e morado-

Funed faz palestra sobre 
animais peçonhentos 

res é de grande impor-
tância para conhecer cui-
dados com esses animais 
e as técnicas de captura 
com segurança. 


