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Região

Bairro ganha nova área de lazer
Parque "Rosinha Cadar" ocupa metade de quarteirão abandonado há mais de 20 anos, no Santo Agostinho

JORGE PÕSSA

Poucos meses depois da reinaugu-
ração da Praça Carlos Chagas, comple-
tamente reformada—graças aumaparce-
ria entre a Assembléia Legislativa, a
Prefeitura de Belo Horizonte e o Banco
do Brasil, os moradores do Bairro Santo
Agostinho acabam de ganhar uma nova
área de lazer. Desde o início de setembro
a comunidade da região pode desfrutar
do verde e do espaço do Parque "Rosinha
Cadar", implantado no quarteirão próxi-
mo à Assembléia que, por mais de duas
décadas, ficou abandonado e servindo
apenas como depósito de lixo.

Ocupando uma área de 7.200 me-
tros quadrados, no quarteirão delimitado
pelas Ruas Araguari, Rodrigues Caldas,
Ouro Preto e Matias Cardoso, o Parque
"Rosinha Cadar" é uma espécie de oásis
verde em meio à floresta de prédios em

que está se transformando o bairro. Com
108 árvores de várias espécies, muitas
delas de grande porte, o local é habitado
por diversos tipos de pássaros, como
bem-te-vis, beija-flores, tesouras e sa-
nhaços. Ao entardecer, o canto dos pás-
saros e o barulho da cascata dá aos
freqüentadores a impressão de não estar
na cidade.

Em outubro do ano passado, o pro-
jeto urbanístico do parque, com a assina-
tura da arquiteta Maneta Cardoso Maci-
el, foi apresentado à comunidade, que fez
sugestões e propôs algumas alterações.
A área recebeu pavimentação em pedra e
piso de cimento em duas cores; bancos
transparentes iluminados; cascata e qua-
tro pequenos lagos de água corrente;
guarita para zelador e vigia; painel deco-
rativo; áreas gramadas e mesa parajogos
de dama e xadrez. A iluminação indireta,
partindo do chão, produz um efeito re-

pousante e agradável para quem visita o
local à noite.

A obra foi executada em quatro
meses e mobilizou 40 trabalhadores. O
custo total foi de R$ 230 mil. O nome de
"Rosinha Cadar" foi dado ao parque em
homenagem à consulesa da Síria em Mi-
nas Gerais, cidadã honorária de Belo
Horizonte.

7200 metros
de oásis

verde, com
cascata e

quatro lagos

Area era motivo de
O quarteirão onde foi instalado o

parque, apesar de situado em uma das
regiões mais nobres da cidade, estava
abandonado há décadas e era motivo de
uma briga judicial que se arrastou por
anos afio, tendo de um lado o município
e de outro, os proprietários do terreno.
No focal, funcionou o antigo Sanatório,
Belo Horizonte, e a área foi adquirida, em
1974, pela família do empresário Benzi-
on Levy. Os compradores, entretanto,
não puderam mexer no terreno, em fun-

briga judicial
ção de a área ter sido tombada para
preservação ambiental.

ítalo Gaetani, superintendente da
Construtora Castor, comemora a parce-
ria que tornou possível a implantação do
parque. "No final da administração pas-
sada, foi feito um acordo entre os propri-
etários do terreno e a Prefeitura. A famí-
lia Benzion Levy doou a metade da área
para o município que, em contrapartida,
liberou a construção de prédios na outra
metade.

No ano passado, um consórcio for-
mado pelas construtoras Alicerce e Cas-
tor comprou o terreno da família e assu-
miu o ônus de fazer o parque, arcando
com os custos. Na outra metade do quar-
teirão, o consórcio vai construir duas
torres de 20 andares. O trabalho de fun-
daçãojá foi iniciado. Segundo ítalo Gae-
tani, os prédios terão dois apartamentos
por pavimento, com área útil de 360
metros quadrados e preço na faixa de R$
600 mil.

Moradores aplaudem construção da praça
Marlene Passos, que mora na Rua

Rodrigues Caldas, em frente ao Parque,
diz que a região há muito tempo carecia
de novas áreas de lazer e que as crianças
serão as maiores beneficiadas. "Há al-
guns anos o Santo Agostinho era um

Parque
minimiza efeito bairro exclusivamente residencial, onde-
de construções só havia casas e ruas pouco movimenta-
que pioraram a das. Hoje, a cada dia surgem novos pré-
qualidade da dios de apartamentos e de salas, as ruas
vida no bairro estão tomadas por carros, e as crianças

não podem mais brincar fora de casa ou
ficam restritas às garagens. Criança pre-
cisa de espaço para correr, para ficar à
vontade com a turma; por isso o novo
parque é bem- vindo", declara. "A gente
vai ficando sufocada.

O surgimento de espigões e a cons-
trução da trincheira da Raja Gabaglia
tiraram muito da tranqüilidade do bairro
e degradaram a qualidade de vida, segun-
do Marlene. Ela acha que a Praça da
Assembléia e o parque ajudam a contra-
balançar os efeitos negativos do progres-
so, mas não são suficientes para propor-
cionar o lazer de que os moradores neces-
sitam. E sugere a abertura de novos espa-
ços para a comunidade: "Por que não
fazem uma praça naquele terreno entre a
Dias Adorno e a Avenida Barbacena,
perto da Cemig, que também fica com-
pletamente abandonado?".

O aposentado Jonas Mineili, tam-
bém morador da região há mais de 30
anos, se diz "aliviado" com a construção

do parque. "Isto aqui era um verdadeiro
esconderijo de marginais, que vinham
para cá dividir o produto de seus roubos
e assustavam as pessoas. Muita gente
evitava passar à noite ao lado do terreno,
principalmente na Rua Matias Cardoso.
Ele revela que só tem um receio: "Espero
que não deixem de colocar policiamento
noturno no local, caso contrário o parque
sofrerá depredações, e os moradores se-
rão afugentados pelos maus elementos".

Espaço amplo
beneficia

principalmente
as crianças


