
Lagoa Santa
Travessia Pela Preservação das Lagoas

Venha  neste  sábado, dia  4  de  fevereiro,  as  16:00  horas,  na  orla  da  Lagoa  Central,  na

academia livre próxima ao Bar Marinheiro, juntar-se à população que se mobiliza para salvar a Lagoa

Central e demais lagoas da cidade da tentativa de verticalização de suas orlas e bacias. Vários grupos

sociais  estarão  presentes  para  informar  a  população  do  que  vem acontecendo  a  respeito  desse

problema e de vários outros não menos graves que a cidade e região vem enfrentando e que tem

motivado tantas ações populares.

Essa mobilização foi motivada pela recente atuação do Ministério Público em Lagoa Santa em

relação à ação civil pública contra a construção de um apart-hotel na orla da lagoa central, que em 16

de dezembro de 2011 apresentou um acordo - Termo de Ajustamento de Conduta – TAC - com os réus

Prefeitura Municipal e empreendedores.

Este TAC contraria todos os argumentos que o próprio Ministério Público havia apresentado

para impedir a construção do apart hotel com 180 apartamentos na orla da lagoa central. A reação da

população foi rápida e associações entraram com recurso de apelação para anular o TAC e cassar a

decisão do juiz que o homologou. A apelação aguarda apreciação pela justiça. 

O evento é uma iniciativa dos grupos Preserve a Lagoa, Irmandade Atores da Pândega, Abrace

Lagoa Santa, Bloco Prevenir Preservar, Gruta da Lapinha Viva, Associação Comunitária Onda Nova,

ASAS, Instituto Pró Endêmicas, Lagoa Santa Cidadania Transversal, Grupo Amigos do Visão, Instituto

Promover e  Juventude Ativa Lagoa Santa e marca o início de um abaixo assinado em defesa das

bacias das lagoas da cidade.

É muito importante que todos aqueles que são contra a construção de prédios nas bacias de

todas as nossas lagoas compareçam para se informar e mostrar que a população esta unida para

salvá-las. 

Compareça e  informe-se a respeito do que vem acontecendo em nossa cidade.

Sábado, 04/02, na academia livre próxima ao Bar Marinheiro. 

Tambores saírão as 15:30 do IATE andando pela orla até o local do evento.

Veja também ink de reportagem sobre a construção do apart-hotel no programa BRASIL URGENTE -

MINAS - TV Band: http://www.youtube.com/watch?v=0upNHAnkWYc&feature=youtu.be

Maiores Informações: 

Elisa Gazzinelli – 8803-2272     Luiz Souza 8757-19 69 


