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Amigo (a) leitor, 

Estamos lançando a primeira edição da revista Lagoa e 
gostaríamos de convidá-lo a fazer parte deste vitorioso projeto. 
Com distribuição bimestral, a revista atinge todas as faixas 
etárias, trazendo a você o melhor conteúdo para sua satisfação.

Na edição impressa de dezembro, entrevistas e informações 
sobre diversos temas: a tradicional Volta Internacional da 
Pampulha 2015, gastronomia (restaurantes, pizzarias, chur-
rascarias, bares), turismo, lazer, curiosidades, prestadores de 
serviços em geral.

Agradecemos aos clientes e colaboradores que acreditam 
em nosso trabalho. Siga a edição online da revista também 
nas redes sociais.

                                            Boa Leitura!

                                            Thaís Abreu
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Rua A, 1456 - Pampulha - Belo Horizonte - MG 

Telefone: (31) 9988-7766

Foto Danilo Brugger

PO
LV

O
 C

ria
çõ

es

3



A
rte. Beleza. Cultura. Lazer. Esses 

são alguns substantivos usualmente 

utilizados para designar a região da 

Pampulha. Conhecida mundialmente pelo conjunto 

arquitetônico elaborado principalmente por Oscar 

Niemeyer, a região vai além do que existe no 

entorno da icônica lagoa. 

Com raízes no fim do século XIX, a Pampulha 

transitou de uma região essencialmente rural para um 

ponto central no desenvolvimento urbano da capital 

mineira. Durante as primeiras décadas do século XX, 

o desenvolvimento de pequenas manufaturas em 

paralelo às atividades agrícolas criaram as condições 

para o desenvolvimento de várias regiões da cidade. 

No entanto, os traços característicos da região 

vieram na década de 1930, com os empreendimentos 

de um jovem médico então prefeito de Belo 

Horizonte - Juscelino Kubitschek. Considerada 

um marco definitivo no processo de urbanização e 

modernização da capital, o conjunto idealizado por 

JK e executado por Niemeyer elevou o status da 

cidade a um nível de destaque internacional. 

Como não poderia ser diferente, a 

construção da lagoa também data desta época. 

Inicialmente idealizada para ser um ponto de 

lazer e prática esportiva, a lagoa sem sombra 

de dúvidas ainda reivindica tal posição na 

cidade no inconsciente dos belo-horizontinos.  

Na década de 50, as primeiras obras da construção 

do campus Pampulha da Universidade Federal 

de Minas Gerais catalizaram o processo de 

urbanização da região e, consequentemente, da 

cidade como um todo - além de atribuir um novo 

significado à região, valendo-se de todo o peso 

político e simbólico trazido pela Universidade.► 

Pampulha ao longo do tempo
Texto Márcio Leite

PAMPULHANDO

Foto Blog Curral Del Rey

PAMPULHANDO
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Para além das margens. Nas décadas 

subsequentes a região se pulverizou geográfica 

e demograficamente. Bairros se formaram nos 

arredores da lagoa, acompanhando o crescimento 

da oferta de serviços na região. A consolidação 

da Universidade, a criação do Aeroporto e a 

modernização das vias públicas (iniciada já na era 

JK) pouco a pouco contribuíram para expandir 

este universo chamado Pampulha. 

Para além das margens e de seu rico e 

famigerado patrimônio, vidas se desenvolveram, 

outras histórias foram contadas e continuam 

sendo escritas. Cada vez mais a região se afirma 

enquanto alternativa para viver e conviver. O lazer 

já rompe as barreiras do óbvio – uma malha imensa 

de bares, restaurantes e casas noturnas oferecem 

toda a sorte de entretenimento aos moradores 

e transeuntes. Os serviços também não deixam 

a desejar em nada: shoppings centers, escolas, 

academias, hipermercados, conferem ainda mais 

versatilidade à região. As opções imobiliárias 

também são vastas: desde apartamentos 

compactos até condomínios fechados.  Repúblicas 

para estudantes são frequentes na região, e a 

circulação de público jovem é intensa.

Recentemente, as novas investidas da 

prefeitura dinamizaram o trânsito e a circulação 

de pessoas na região. A construção da estação do 

MOVE sem dúvidas marca uma nova etapa para 

quem mora e transita pela Pampulha, conferindo 

maior capilaridade aos bairros e estabelecendo 

um diálogo maior entre a região e o restante da 

cidade.

Tudo isso você pode conferir nas páginas 

da LAGOA e explorar um universo versátil a seu 

alcance. A Pampulha muito além do que você já 

viu: diversa, clássica, dinâmica e exclusiva. ■

Foto: Fernanda Pereira

PAMPULHANDO PAMPULHANDO
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42 anos fazendo parte do crescimento da Pampulha

A Líder Táxi Aéreos é uma das mais importantes e 

tradicionais empresas de táxi aéreo da América Latina. 

Foi fundada em 1958 com sede próxima ao Aeroporto 

Carlos Drummond de Andrade, no bairro São Luiz na 

região da Pampulha.

A empresa completou nesse ano 56 anos de existência, 

contribuindo para a história e crescimento da região. 

Para falar uma pouco das mudanças que aconteceram 

na história da Líder e do bairro convidamos Joaquim 

Valadão Rezende, mais conhecido como Valadão, que 

trabalha na empresa há 42 anos.

REVISTA LAGOA - Conte-nos um pouco sobre sua 

vida e trajetória na Líder.

VALADÃO - Quando eu entrei na Líder, comecei 

no cargo de auxiliar de papelaria, que era vinculado 

à área financeira. Depois passei para caixa, depois 

para auxiliar de contas a receber, depois para chefe 

de contas a receber. Por um período fizemos um 

rodízio de cargos, onde Nogueira e eu trabalhávamos 

como chefe de contas a receber e chefe de contas a 

pagar. O que era para ser só um teste deu tão certo 

que depois nunca mais trocamos, e eu fiquei como 

coordenador de contas a pagar.

Como era a Líder na época, quando você entrou aqui?

Quando eu entrei aqui em 73, a Líder tinha 15 anos 

de idade e muita coisa mudou. Eu comecei a trabalhar 

lá no hangar e o escritório era muito pequeno, e todo 

mundo trabalhava em uma sala só. O comandante, o 

presidente da empresa, inaugurou em 78 essa matriz 

no tamanho que ela é hoje, já visando o crescimento 

da empresa.

Você sempre morou no bairro Padre Eustáquio, como 

era seu trajeto até aqui?

Na época eu não tinha carro e eu vinha de ônibus, 

e tinha muito pouco ônibus para vir para cá. O 

ônibus não era direto, depois começou a ter ônibus 

bairro a bairro, e eu pegava um ônibus só, mas que 

demorava muito para chegar porque passava pelo 

Centro primeiro. A Antônio Carlos tinha apenas 

duas pistas, uma para cá e outra para lá, tinha muito 

congestionamento na avenida, as casas eram muito 

velhas e feias.

E hoje? Como é seu trajeto até aqui?

Hoje ficou muito bom, mas muito bom mesmo! Com 

a chegada do MOVE, quando eu estou com o carro 

na manutenção, eu pego um ônibus só do meu bairro 

aqui que passa fora do Centro, e eu chego em 40 

minutos. Hoje a avenida está bem mais arrumada com 

mais pista e mais verde. 

E de carro? Como é sua vinda para cá?

Depois que comprei o carro eu faço um trajeto 

diferente, passo pela Catalão, que também melhorou 

muito com pistas mais largas e bem pavimentadas. É 

bem tranquilo para vir trabalhar.

Que mudança você vê de quando a sede veio para cá  

até agora?

O prédio do aeroporto da Pampulha era horrível, muito 

mofado. No lugar que é a praça hoje, quando chovia 

era puro barro. Colocavam tábua e pedra para os 

passageiros passarem. Depois que construiu  a praça, 

Praça Bagatelle, ficou muito mais bonito, ficou bem 

mais tranquilo. A Lagoa da Pampulha tinha torneios 

de canoagem, barcos para passear com a família e as 

famílias faziam piquinique em volta da lagoa, hoje isso 

acabou. ■ 

Foto: Fernanda Pereira

Foto tirada da internet

Texto Fernanda Pereira

BATE PAPO BATE PAPO

Foto Site Flightmarket
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mas percebo que essa prova é um esforço mais 

psicológico do que físico. É uma coisa mais de 

concentração e foco.

Você tem alguma assessoria neste treinamento para 

a prova?

Não, estou lendo muito sobre o assunto na 

internet, sobre alimentação, sugestão de treino 

para melhorar o tempo. Atividades complementares 

como abdominal, flexões para dar uma fortalecida 

na musculatura. 

Você corre acompanhado ou em grupo de corrida?

Não, estou sendo um forasteiro. Eu gosto de 

correr sozinho e eu acho difícil encontrar uma pessoa 

que vai no mesmo ritmo que o seu. 

Sobre sua alimentação, tem algum preparo antes, 

durante e depois?

O que eu li na internet é que eles orientam a 

comer pouco antes da corrida, por ser de manhã. 

Comer uma banana, aveia, algo parecido, e depois  

da corrida algo mais reforçado. E também beber 

bastante água durante o percurso.  

Qual seu objetivo com essa corrida?

A corrida é um sonho. É algo que eu gostaria 

de ter marcado na minha vida. Algo como: “Já corri a 

volta da Pampulha”.

Você pratica outro esporte, além da corrida?

Pratico futsal, e inclusive participo do 

campeonato da universidade.

Na largada, você pretende ser um dos primeiros, 

próximo à corda ou ficar mais atrás?

Devo ficar mais atrás e levar meu próprio 

cronômetro, principalmente por causa do meu desafio 

com o tempo. 

Você acha que vai ter alguma dificuldade nessa 

corrida?

A dificuldade que eu imagino seria o sol, 

porque meus treinos são na parte da noite e eu fiz 

poucos treinos na parte da tarde. Como a volta será 

na parte da manhã, pretendo realizar alguns treinos 

nessa última semana de manhã para ver como sol vai 

influenciar no meu rendimento. Uma outra dificuldade 

seria o grande número de pessoas, porque não sei 

como vai ser para correr com essas pessoas em volta 

e também o apoio aos corredores durante a corrida.

Você pretende transformar a corrida numa tradição 

para sua vida?

Quero, talvez não no ritmo que eu estou para 

essa corrida nesse ano, mas pretendo transformá-la 

em uma tradição.

Depois que você começou a treinar, você sentiu que 

alguma coisa na sua vida mudou? Tanto físico quanto 

psicológico?

Sim. Primeiro que eu emagreci bastante depois 

que comecei a treinar mais pesado. E eu também me 

sinto muito mais disposto durante o dia, para estudar, 

para levantar mais cedo. Mudou demais, para melhor!  ■

Por mais um ano a orla da lagoa da Pampulha irá realizar 

a Volta Internacional da Pampulha. No seu 17°ano, 

contará com 13.500 atletas do Brasil e do mundo que 

correrão 17.8 quilometros. A largada será à partir de 

7h35, com a categoria Cadeirante, 7h45, categoria  Elite 

Feminino e 8h, com a categoria Elite Masculino, Pelotão 

Premium, Atleta com deficiência e Pelotão Geral.

Do Pelotão Geral, o estudante de Engenharia 

Aeroespacial Guilherme Santana, de 23 anos, nos 

conta sobre suas expectativas de correr pela primeira 

vez na Volta da Pampulha. 

REVISTA LAGOA - O que te motivou a correr a 

Volta Internacional da Pampulha?

GUILHERME SANTANA - Eu sempre me interessei 

bastante pela parte física e práticas de exercícios, e 

depois de um intercâmbio na Alemanha, em 2014, eu 

percebi que os alemães dão uma importância grande 

para atividades físicas. Eu voltei para o Brasil com 

essa eia de correr a Volta da Pampulha, por ser um 

lugar próximo à minha casa e também por sempre 

acompanhar na televisão as maratonas. Essa corrida 

é uma coisa da minha Bucket List, uma coisa que 

gostaria de fazer antes de morrer.

Essa é sua primeira vez na Volta?

É a primeira vez.

E você participou de corridas menores, como Circuto 

das Estações, corrida do Galo ou semelhantes? 

Não, essa é a minha primeira corrida, eu vou na 

grandona primeiro.  

Como está sendo sua prepação para a corrida?

Em abril, depois que voltei da Alemanha, eu 

comecei a treinar três vezes por semana, correndo em 

torno de 13km. E esse ano eu corri por três vezes os 

18km para me dar uma segurança de que eu consigo 

correr a volta toda, e também ver quanto tempo eu 

gasto para fazer toda volta.

Quanto tempo você está gastando para dar a volta?

Meu desafio na preparação está sendo o tempo, 

porque eu quero baixá-lo cada vez mais. Da última 

vez que eu corri, em junho, deu 1h50min, e esse é 

até um ritmo bom para iniciantes. Normalmente um 

profissional gasta 50min a volta inteira.

E qual a sua meta de tempo?

Minha meta inicial era 1h30min, mas acredito 

que esse tempo será um pouco difícil de fazer, então 

estipulei 1h45min ou 1h40min.

E nesses treinos você sente algum cansaço depois de 

uma certa quilometragem?

Eu tento controlar meu ritmo de forma 

homogênea, não dando nenhuma acelerada ou indo 

muito devagar. Num ritmo legal. Por volta do 10º 

quilômetro estou me sentindo um pouco cansado, 

Bucket list - Coisas para fazer antes de morrer

BEM ESTAR BEM ESTAR

Texto Fernanda Pereira

Foto: Fernanda Pereira

Foto: Fernanda Pereira
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 O HOLI ONE

O Holi One é uma experiência transcendente que agora chega ao 
Brasil. Os headliners são VOCÊS e as cores que você traz, com 
as incríveis músicas fornecidas pelos melhores DJs da atualidade.
Faça parte desta experiência emocionante e traga sua energia 
vibrante para HOLI ONE !!!
UM POR TODOS E TODOS POR UM !!!

 #SouMinasGerais

Caetano Veloso, Jota Quest e Criolo farão show beneficente na 
Esplanada do Mineirão. São as principais atrações do show beneficente 
#SouMinasGerais, marcado para o dia 08 de dezembro às 14h, na 
Esplanada do Mineirão, em prol das vítimas do desastre ambiental de 
Mariana e região. Vários artistas como Tulipa Ruiz, Emicida e Rael 
também confirmarão participação.

Henrique e Juliano, Jads e Jadson

No dia 07 de dezembro (véspera de feriado), a partir das 18h, a 
Esplanada do Mineirão, recebe as duplas Henrique e Juliano e 
Jads e Jadson. O evento terá 4 setores disponíveis para o público: 
Pista, Camarote  e Camarote FrontStage.

CHUTE PARA FORA DO MINEIRÃO
O jogador Nelinho, famoso pelo seu chute potente, conseguiu chutar uma bola para fora do gigantesco 

Mineirão. Aconteceu em 1979 quando ele topou o desafio de chutar a bola para fora do estádio. Foram 

várias tentativas, mas o jogador conseguiu e entrou para a história como o primeiro jogador  a realizar 

tal proeza.

O aeroporto Carlos Drummond de Andrade, que fica na Pampulha, usa aves de rapina para 

capturar outras aves que invadem o espaço aéreo. As aves de rapina são treinadas para capturar 

os intrusos sem machucá-los e ganham como recompensa pelas capturas os seus petiscos 

favoritos. A sua simples presença já impõe respeito e espanta garças, urubus, carcarás, pombos 

e quero-queros, evitando acidentes e economizando altas quantias.  

AJUDA DO ALTO

17ª Volta Internacional da Pampulha

A 17ª Volta Internacional da Pampulha acontece no próximo dia 6 de 
dezembro. A prova de 18 km ao redor da Lagoa da Pampulha, um dos 
principais pontos turísticos de Belo Horizonte, é uma das mais importantes 
do calendário nacional. A primeira largada ocorre às 7h35 com a categoria 
Cadeirante, na Avenida Otacílio Negrão e Lima - Praça Iemanjá. A elite 
feminina largará às 7h45, enquanto a elite masculina, o pelotão premium, os 
atletas com deficiência e o pelotão geral começam a correr às 8h.

VOCÊ SABIA? DIVIRTA-SE

Curiosidades da Pampulha 

Foto: Fernanda Pereira

Foto: Fernanda Pereira
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JÁ QUE MINAS NÃO TEM MAR... JÁ QUE MINAS NÃO TEM MAR...

Bares da Fleming

A Pampulha é um dos principais cartões postais de BH, despertando interesse dos turistas 
do mundo inteiro devido ao seu conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer. 

Além da arquitetura, a região conta com uma vida noturna divertida. A avenida Fleming é 
um dos pontos de encontro dos frequentadores de bares e restaurantes da região. 

Elaboramos uma lista dos dez melhores “points” da Fleming para você frenquentar e se 
divertir.

Burgueria Pampulha (Av. Fleming, 212)
À primeira vista é mais uma das lanchonetes de hambúrguer inspirados nos anos 50 

que pipocaram em BH nos últimos anos. Mas se a Burgueria Pampulha é igual  a 

todas neste detalhe, conta com um grande diferencial em relação ao mais importante: 

a carne. O hambúrguer artesanal de lá é bem gostoso e diferente dos concorrentes.

Sushi House (Av. Fleming 417)
Um dos pioneiros na culinária japonesa da Fleming, o Sushi House tem opções de buffet  

à quilo e também pedidos a la carte. A variedade lá segue a linha tradicional com sushis, 

makis, temakis e alguns pratos quentes, como a okonomiyaki. Um ponto forte do local é 

que ele é imenso: dá para ir com uma turma grande e ainda assim conseguir uma boa mesa. 

Barolio (Av. Fleming, 240)
Comandado por um chef italiano, o Barolio é especializado na gastronomia do 

país europeu. Os maiores clichês estão muito bem representados lá, com pizzas, 

lasanhas e espaguetes. Entre os outros pratos se destaca o carré de cordeiro, que 

é uma carne com sabor forte e por isso é difícil achar quem saiba preparar bem.

Siri (Av. Fleming, 241)
Especializado em frutos do mar, o Siri é – como boa parte das casas na Fleming – espaçoso, 

legal para grupos grandes e com distrações para as crianças. No cardápio tem moquecas, 

paellas, camarões e muitos peixes, além, é claro, da casquinha de Siri. Diferente de muitas 

outras casas especializadas em BH, a regra aqui são pratos generosos e fartos. 

Feijuada (Av. Fleming, 900)
Também no Vila Rica, esse restaurante é especializado no mais brasileiro dos pratos e suas 

variações. A feijoada tradicional, que leva quase tudo que o porco tem a oferecer, é o carro 

chefe, mas quem quiser pode pedir uma versão light, com cortes selecionados. Também 

possui as variações como a feijoada vegetariana e uma outra a feijoada de frutos do mar.

Massa Pizza e Grelhados (Av. Fleming, 221)
Dos mesmos donos do Filé, o Massa Pizza e Grelhados é muito mais que a sua 

conhecida pizza de massa fininha. Diferente de muitas pizzarias de BH, que são 

enclausuradas em ambientes fechados com uma decoração genérica que remete 

mais ou menos a Itália, o ambiente aqui é aberto, com árvores e muito espaço. 

Botequim Seu Jorge (Av. Fleming, 175)
Apesar de ser tecnicamente um bar, o Seu Jorge é aquele tipo de lugar tão sofisticado 

que entra na linha dos restaurantes. A principal recomendação entre os pratos de lá 

é a costela defumada ‘Seu Jorge’. A decoração, inspirada no Rio de Janeiro boêmio 

dos anos 50 é um destaque a parte.

Surubim no Espeto (Av. Fleming 200)
Longe de ser um espetinho, o Surubim no Espeto serve fácil quatro pessoas, assim como 

boa parte das outras opções do cardápio. O restaurante é do tipo de almoçar com a família 

toda naqueles domingões em que todo mundo está com preguiça de cozinhar e ainda assim 

quer comer algo com sabor aconchegante.

Bistrô Vila Rica (Av. Fleming, 900)
Logo na entrada do espaço Vila Rica, este restaurante já conquista pelo ambiente 

agradável e acolhedor. Os pratos tem inspiração nas cozinhas francesa e italiana. 

Para um jantar romântico, é uma das melhores opções da cidade.

Don Carlo (Av. Fleming, 900)
A pizzaria Don Carlo fica em um espaço muito legal da avenida chamado Vila Rica. A 

vantagem é que quem está comendo uma pizza aqui pode, por exemplo, dividir a mesma 

mesa que um amigo que prefere o japonês em frente. As pizzas assadas em um forno 

tradicional à lenha seguem a tradição italiana do chef Carlo Zangrando. 

Texto Fernanda Pereira
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Igreja da Pampulha

Casa do Baile

Vista Panorâmica

Monumento a Iemanjá

GALERIA GALERIA

Foto: Fernanda Pereira

Foto: Fernanda Pereira

Foto: Fernanda Pereira

Foto: Fernanda Pereira
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