
A história do Movimento Salve Santa Tereza 
começou em 1996 com a mobilização dos 
moradores do bairro pela aprovação da Lei 
de Criação da ADE - Área de Diretrizes Es-
peciais de Santa Tereza (Lei 7166/1996). A 
ADE define o que se pode ou não construir e 
implantar no bairro e preserva, até hoje, suas 
características e paisagem residencial.
  
Recentemente, o Movimento se rearticulou 
diante das ameaças de intervenção em Santa 
Tereza, como a abertura da Rua Conselheiro 
Rocha, a implantação da escola da FIEMG no 
Mercado Distrital e as mudanças previstas na 
Operação Urbana Consorciada Nova BH. 
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A necessidade da 
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participação popular.
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O Mercado e a Escola.
Os perigos de uma 
escola técnica 
automotiva no coração 
de Santa Tereza.
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Afinal o que é uma ADE?
As razões pelas quais 
devemos preservar a 
ADE de SantaTereza.

Por essas intervenções ameaçarem a ma-
nutenção da ADE e a preservação da nossa 
qualidade de vida, desde o mês de agosto, 
o Movimento tem feito ações para mobilizar 
a comunidade em defesa de Santa Tereza.        

O Movimento é horizontal, aberto à partici-
pação de todos e não tem ligação com parti-
dos políticos, apesar de apoiado por alguns 
vereadores e deputados simpáticos à causa 
do bairro.

Além disso, atua considerando que a partici-
pação democrática da comunidade é essen-
cial para assegurar a qualidade de vida de 
todos os moradores.

SALVE

O Movimento se 
rearticulou diante 
das ameaças de 
intervenção em 
Santa Tereza. 

‘‘
‘‘

[Assembléia do movimento 
Salve Santa Tereza na praça 
Duque de Caxias.
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A nossa intenção é 
informar as pessoas e 
convidá-las a participar 
deste movimento.

Uma cidade existe pelas pessoas que nela vivem. Por suas necessidades, seu 
trabalho, seu lazer, sua vida. Por isso, são as pessoas que devem decidir sobre 
suas mudanças e sua evolução. É esse direito que buscamos, o de participar das 
decisões sobre o destino do bairro onde moramos, de impedir que a cidade seja 
tratada como uma simples mercadoria por interesses políticos e pela especula-
ção imobiliária.

Este primeiro número do jornal é parte de nossa busca e de nossa luta. Tem o obje-
tivo de esclarecer a comunidade de Santa Tereza acerca de temas que têm trazido 
extrema preocupação e temor para o nosso bairro, desde meados de 2013. 

De início foi a divulgação de um projeto megalomaníaco que beirava a insanida-
de por propor uma torre de oitenta e cinco andares na Avenida dos Andradas, 
em absoluto desrespeito com a legislação vigente. Seu primeiro impacto direto 
seria a extinção pura e simples da Vila Dias e o adensamento da área no entor-
no do projeto. 

Em seguida, fomos surpreendidos pela cessão do Mercado Distrital de Santa 
Tereza – uma edificação pública em terreno também público – para implantação 
da Escola Técnica Automotiva da FIEMG. Além dos impactos negativos, que a 
proposta irá provocar, como o caos urbano para o bairro, é ilegal pois viola a 
Área de Diretrizes Especiais – ADE – que  protege Santa Tereza. 

Mas a engenhosidade irresponsável de nossos gestores não parou aí. Está 
proposto também o alargamento da Rua Conselheiro Rocha e sua transfor-
mação numa via de tráfego intenso, removendo dezenas de famílias, demolin-
do construções históricas e fazendo de Santa Tereza um bairro de passagem. 
Como se não bastasse, fruto de um acordo entre o poder público municipal 
e o empresariado da construção civil, surgiu a proposta da Operação Urbana 
Consorciada – OUC -, batizada de Nova BH, que nos afeta de forma drástica. 
Embora a prefeitura tenha sinalizado recuos no que se refere à ADE, nada ainda 
foi documentado. E tudo isso ocorreu sem a consulta aos interesses dos mo-
radores e afetados.

A ilegalidade parece ser a tônica das intervenções. São estes temas que são 
tratados a seguir. 

A nossa intenção é informar as pessoas e convidá-las a participar deste movimen-
to: sabemos que somente com o apoio e a participação de todos conseguiremos 
nosso objetivo de manter Santa Tereza como o bairro em que gostamos de viver.

SALVE SANTA TEREZA!

Dentre as várias leis que incidem sobre o nosso municí-
pio, existem duas que se destacam e que versam sobre 
o espaço urbano: o Plano Diretor (Lei 7.165/96) e a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo (Lei 7.166/96, Lei 8.137/00 e Lei 
9.959/10). O Plano Diretor tem como um de seus princi-
pais objetivos ordenar o desenvolvimento do Município e 
gerenciar seu crescimento. Já a Lei de Uso e Ocupação 
do Solo estabelece parâmetros urbanísticos que indicam, 
por exemplo, o quanto é possível construir em cada região. 
Esta mesma Lei estabelece Áreas de Diretrizes Especiais – 
ADEs – com regras específicas (parâmetros de construção 
e funcionamento de atividades diferenciados), para algu-
mas regiões da cidade.

 No caso de Santa Tereza, por suas características histó-
rico-culturais importantes para a cidade e para preservar 
sua paisagem residencial, o coeficiente de aproveitamen-
to é restrito a 1,20 para edificações residenciais e 1,0 para 
as de uso não-residencial ou misto, a altura máxima de 
edificações é de 15 metros e a área máxima para instala-
ção de determinadas atividades é de 400 m2. Tais ativi-
dades dizem respeito, por exemplo, a Escolas Técnicas, 
como é o caso da escola da FIEMG.

Pertencer a uma ADE permite a manutenção de nossa qua-
lidade de vida, já que impossibilita a construção de gran-
des edifícios e o estabelecimento de atividades impactan-
tes como indústrias ou grandes empreendimentos, além de 
contribuir para a proteção de nosso Patrimônio Histórico. 

Nesse sentido é que lutamos para que a ADE de Santa 
Tereza seja mantida e somos contrários a qualquer tipo 
de flexibilização. 

EDITORIAL
AFINAL, O QUE É UMA

ADE?

2
[Aula Pública, explicando as intervenções 

propostas para o bairo, no Salão do Oásis 
Clube, no dia 25 de Setembro de 2013.
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O Mercado Distrital de Santa Tereza foi construído 
entre 1969/1970, como parte do projeto municipal 
de regionalizar o setor de abastecimento da cidade. 
Em seu apogeu abrigava estandes de frutas, verdu-
ras e legumes, açougue, uma loja de artesanato mi-
neiro, uma floricultura e um pequeno supermerca-
do. Era ainda palco de exposições de cerâmica de 
artistas do bairro e da cidade e de eventos culturais.

Devido a vários fatores, mas principalmente pelo 
descaso da própria prefeitura, que não renovou as 
licenças dos feirantes, foi arbitrariamente fechado 
em 2007. De um dia para outro os feirantes tiveram 
que deixar o espaço.

Também em 2007, a prefeitura realizou uma con-
sulta à população para saber a destinação do es-
paço e saiu vencedor o projeto apresentado pela 
Associação Comunitária de Santa Tereza, o Merca-
do Mineiro. Houve, algum tempo depois, uma vota-
ção pela internet, para definição de outra proposta, 
mas cuja votação foi anulada, por recomendação 
do Ministério Público. Por fim, uma outra tentativa 
foi a instalação, no local de  um quartel da guarda 
municipal que, em plebiscito, foi rechaçada pelos 
moradores, em 2008.

A partir daí, todas as tentativas  de ocupação do 
mercado pela comunidade junto à prefeitura não 
foram consideradas. O espaço ficou fechado so-
frendo desgaste pela falta de uso. Até que em 2013, 
sem consultar a população, a prefeitura cedeu o 
espaço, que é público, para a Federação das In-
dústrias de Minas (FIEMG), uma entidade privada, 

O MERCADO E A ESCOLA
para a instalação de uma Escola Técnica Automoti-
va para quatro mil alunos. Junto com o Mercado foi 
cedido também o prédio da Escola Estadual Pedro 
Américo, com o prejuízo de centenas de alunos. 
Pergunta-se então: por qual motivo uma escola que 
atende a região é menos importante do que uma 
outra escola qualquer?
A implantação da escola da Fiemg traz muitos pro-
blemas: 

1 Em Santa Tereza, de acordo com a Lei (ADE), 
qualquer escola pode ocupar até 400m². No caso 
da Escola da Fiemg, serão ocupados 6 mil m², ou 
seja a área do Mercado e da Escola Estadual. Por-
tanto, a ocupação é ilegal e viola a Lei de proteção 
do bairro – contrária a grandes empreendimentos.

2 Não houve participação da população no 
processo. O anúncio do empreendimento provo-
cou indignação e perplexidade pelo desatendi-
mento à legislação e pela falta de transparência 
da negociação.

3 Por mais que os defensores da escola digam 
que não haverá nenhum impacto, haverá sim. Por 
exemplo, como os 4.000 alunos  e professores 
irão chegar diariamente até o local? É claro que 
o trânsito será impactado, além do aumento da 
poluição sonora e do ar, que transformarão ne-
gativamente o cenário de tranquilidade que se 
busca preservar.

3

‘‘

Diante de tudo isso a Coordenadoria Estadual das 
Promotorias de Justiça Habitação e Urbanismo do 
Ministério Público Estadual já declarou, através de 
um parecer, no final do ano passado, que o proces-
so de ocupação do Mercado pela FIEMG é ilegal: 
“está em completo desacordo com a legislação 
vigente, que visa à preservação da essência e vo-
cação do bairro no que se refere à uma destinação 
prioritariamente residencial”.

O que se presume é que a vinda da FIEMG e a 
flexibilização da ADE é a abertura da porteira para 
a entrada de grandes empreendimentos imobiliá-
rios no bairro. Como diz aquele ditado, onde pas-
sa um boi passa uma boiada inteira.

Encontro dos moradores de Santa Tereza, no portão do Mercado Distrital, 
após a aprovação da flexibilização da ADE pelo COMPUR, para a implantação 
da Escola automotiva, em agosto de 2013.[

‘‘

O processo de 
ocupação do 
Mercado pela 
FIEMG: “está 
em completo 
desacordo com a 
legislação vigente”.
[Coordenadoria Estadual das Promotorias de 
Justiça Habitação e Urbanismo do Ministério 
Público Estadual]
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A PBH ameaça também reviver uma proposta 
existente em planos anteriores, da abertura da 
Rua Conselheiro Rocha, entre a Avenida Silviano 
Brandão e a Contorno, para transformá-la numa 
grande via de ligação dos bairros da região Leste. 

Tal fato implicaria na remoção de dezenas de fa-
mílias em toda extensão da rua, incluindo a re-
moção de parte da Vila Dias e a demolição de 
prédios históricos tombados pelo Patrimônio 
como o Bar do Orlando. Esta proposta, se con-
cretizada, iria ter como consequência para o bair-
ro o aumento do fluxo de ônibus, caminhões e 
automóveis; o aumento da poluição sonora e do 
ar e, pior, transformaria Santa Tereza num bairro 
de passagem. 

Tudo isto, mais uma vez, sem cumprir a legislação, 
que exige a realização do Estudo de Impacto de 
Vizinhança e a participação efetiva dos moradores. 

A mesma lei que regulamentou a ADE de Santa 
Tereza (Lei 8137/2000) determinou a criação do 
Fórum da Área de Diretrizes Especiais – FADE. 
O FADE, formado por representantes da comu-
nidade e da PBH, tem como objetivo  acompa-
nhar as decisões e ações relativas à ADE. Em 
Belo Horizonte, temos já formados o FADE Ci-
dade Jardim e o FADE Pampulha que também 
são Áreas de Diretrizes Especiais. 

O Movimento Salve Santa Tereza protocolou 
em agosto passado o pedido de instalação 
do FADE Santa Tereza e, mesmo tendo o Mi-
nistério Público já sinalizado a necessidade 
de sua criação, a PBH não deu retorno a tal 
reivindicação. É mais um sinal de que o exe-
cutivo municipal não deseja a participação da 
população nos assuntos urbanos.

O Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/01) 
define a Operação Urbana Consorciada como 
um conjunto de medidas e intervenções coor-
denadas pelo Município com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários e investidores 
privados, com vistas a operar transformações 
urbanísticas em determinadas áreas da cidade. 
O objetivo é produzir melhorias sociais e valori-
zação ambiental.

Com base nesta definição pode-se concluir que 
não existe, de fato, uma Operação Urbana Con-
sorciada em nossa cidade. Existe, isto sim, a 
usurpação de nossa cidadania por acordos e in-
teresses privados. O projeto batizado pela PBH 
como NOVA BH foi elaborado quase às escondi-
das pela prefeitura, que tentou aprová-lo a toque 
de caixa no final do ano. Não contou com a par-
ticipação efetiva dos proprietários, moradores e 
usuários da cidade, sendo produto de um pacto 
exclusivo da PBH com o setor imobiliário. Uma 
comprovação foi sua primeira apresentação pú-
blica que, ao invés de acontecer de forma aberta 
para toda a população, foi feita para os grandes 

ABERTURA DA RUA 
CONSELHEIRO ROCHA

POR QUE CONTINUAMOS 
NA LUTA PELA CRIAÇÃO DO 
FADE DE SANTA TEREZA? 

OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA

4

investidores imobiliários que participaram de um 
seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Estudos Imobiliários.

O projeto Nova BH propõe a reestruturação de 
aproximadamente 25 quilômetros quadrados 
ao longo das avenidas Antônio Carlos, Pedro I, 
avenidas dos Andradas, Tereza Cristina e da Via 
Expressa, alterando a vida de quase 200 mil pes-
soas e afetando diretamente uma parte conside-
rável de Santa Tereza. 

Na prática, a Prefeitura transfere ao setor priva-
do a gestão e a exploração da área do projeto, 
incluindo a negociação do direito de construir e 
o direito de desapropriar imóveis. Isto demons-
tra falta de compromisso da PBH com os verda-
deiros interesses da população e para a melhora 
da qualidade de vida na cidade. Mostra apenas 
compromisso com a lucratividade da especula-
ção imobiliária, travestindo o prejuízo para os 
cidadãos de Belo Horizonte em desenvolvimen-
to econômico. Com certeza não é isto que nós 
moradores queremos.

/ Realização de reuniões semanais abertas à 
participação dos moradores, na Praça Duque 
de Caxias e no salão do Oásis Clube, com a 
presença de centenas de pessoas;
/ Representação na Audiência Pública convo-
cada pela Câmara Municipal, em 11/09/2013, 
no Salão do Oásis Clube, para debater a im-
plantação da escola da Fiemg, onde se verifi-
cou a falta de sustentação dos argumentos da 
FIEMG e da PBH;
/ Participação na visita técnica da Comissão 
de Administração Pública ao Mercado, em 
30/09/2013, quando ficou constatada a ocupa-
ção do local pela Fiemg;
/ Realização de Aula Pública, explicando as in-
tervenções propostas para o bairo, no Salão do 
Oásis Clube, no dia 25 de Setembro de 2013;
/ Criação de página no Facebook que já conta 
com cerca de 3.500 seguidores;
/ Realização e coleta de 2.500 assinaturas em um 
abaixo-assinado de repúdio à intenção da prefei-
tura de realizar no bairro intervenções estruturais 
que desrespeitam a ADE, cujas cópias foram en-
tregues à Câmara de Vereadores e à FIEMG;
/ Realização e coleta de assinaturas em um abai-
xo assinado entregue para a Diretoria de Patri-
mônio Histórico, reivindicando o tombamento do 
conjunto histórico e patrimonial do bairro.
/ Protocolização do requerimento feito à PBH 
para a instalação do FADE - Fórum das Áreas 
de Diretrizes Especiais de Santa Tereza.
/ Participação na representação, junto ao Minis-
tério Público Estadual, que considerou ilegal a al-
teração feita pela prefeitura para permitir a insta-
lação da escola da FIEMG no Mercado Distrital.
/ Participação nas reuniões do Conselho Mu-
nicipal de Políticas Urbanas - COMPUR - que 
trataram das mudanças no bairro e da questão 
do projeto Nova BH;
/ Interação com movimentos de outros bairros, 
que buscam também defender a cidade dos 
efeitos das intervenções das grandes constru-
toras e das arbitrariedades do poder público;
/ Participação na Ocupação Cultural realizada 
na Rua Conselheiro Rocha no dia 20/10/2013.
/ Realização da Conferência Popular de Polí-
ticas Urbanas – etapa Santa Tereza, na Praça 
Duque de Caxias, no dia 08/12/2013.
/ Participação na Conferência Popular de Polí-
ticas Urbanas em 15/12/2013.
/ Participação nas Audiências Públicas realiza-
das para debater o projeto NOVA BH.

AS AÇÕES DO MOVIMENTO

VENDA DE CAMISAS E IMÃS, BLOCO SALVE 
SANTA TEREZA E CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE POLÍTICAS URBANAS
INFORMAÇÕES: Durante às assembléias, às quartas feiras, às 19h, na 
praça Duque de Caxias. Em caso de chuva o local será informado em 
nossa página do facebook.


