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SERVIÇO
Guanabara Parque de Diversões
Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.333,
Pampulha
(31) 3439-7300
www.parqueguanabara.com.br

● 60 ANOS: O ANTIGO E O NOVO

O Parque Guanabara nasceu 1951. A
lagarta é um dos brinquedos mais
antigos – foi criada pelo fundador
Paulo Pereira Dias – e, ainda assim,
está entre os brinquedos mais
frequentados. Isso não quer dizer que
não existam brinquedos modernos,
como a roda-gigante, uma das mais
novas atrações. Foram investidos
R$ 4 milhões para sua construção, por
isso seu ingresso é o mais caro,
R$ 8,50. Ela tem 36 metros de altura, e
é a segunda maior do Brasil e a maior
já construída no país – a do Hopi Hari,
em Campinas (SP), tem 44 metros,
mas foi construída na Alemanha.

● O parque em números

15 mil
visitantes por semana

R$ 3
é o valor médio do ingresso

130
pessoas, aproximadamente,

trabalham lá

50
atrações estão disponíveis

Por trás dos fantásticos brinquedos
existe um lugar ‘’secreto’’que muitas pes-
soas não conhecem, mas que reserva o
mais importante em um parque de diver-
sões: a segurança oferecida ao público. No
Parque Guanabara, no Bairro Ban-
deirantes, na Região da Pampulha, em
Belo Horizonte, existe um setor de manu-
tenção em que são feitas e consertadas
várias peças dos brinquedos. Uma vez por
semana é feita a verificação das condições
dos atrativos por uma equipe de 20 pes-

soas, que é dividida em grupos de quatro
funcionários para cada brinquedo.

Tudo no parque deve ser muito bem
planejado, por isso o Guanabara conta com
profissionais que cuidam de cada área. Um
deles é o gerente de manutenção, Ederson
Silva, de 48 anos. Ele explica que para tudo
precisa haver uma solução, como, por
exemplo, em caso de falta de energia. ‘’Te-
mos um gerador de 450 watts que, depois
de cinco segundos sem luz, é ativado.’’

Adalberto Ribeiro Silva, de 29, mecâ-

nico de manutenção, faz parte da equi-
pe comandada por Ederson. Ele conta
que, quando os brinquedos estragam, é
preciso tirá-los de funcionamento. “Se
for fácil de arrumar, é consertado no
mesmo dia. Se o caso for mais difícil, ele
é interditado por uns dias para que o
conserto seja feito.” Adalberto afirma
que as atrações não se danificam instan-
taneamente. “Quando escutamos algum
ruído diferente, logo realizamos o repa-
ro daquele brinquedo.”

ANA LUIZA MEIRA VALLE DUMONT E ARTHUR DE SOUZA SILVA MAYERHOFER

Para que nada saia errado, exis-
tem pessoas treinadas para a pre-
venção de acidentes, que conscien-
tizam o público a brincar correta-
mente. Mas, se algum acidente
ocorrer, Gabriel Pereira Dias, de 23,
coordenador comercial do parque,
explica que a primeira coisa a ser
feita é ligar para a ambulância.
“Porém, sempre tentamos evitar
que isso aconteça.’’

Quem conhece muito bem esse
assunto é Arnaldo Mezabarba, de
68, torneiro mecânico responsável
por muitas das peças presentes nos
brinquedos do parque. “Seu”Arnal-
do, como ele é conhecido, começou
a trabalhar lá aos 19 anos, quando o
parque tinha apenas uma década de
existência. “Sinto muito orgulho de
estar aqui há tanto tempo”, diz o
funcionário, que vai completar, em
2012, 50 anos no Guanabara.
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Os repórteres Guri
Ana Luiza Dumont e

Artur Mayerhofer
fizeram diversas

perguntas para o
coordenador

comercial do Parque
Guanabara, Gabriel

Pereira Dias, …

… conversaram
com o funcionário
mais antigo do
Guanabara, o
torneiro mecânico
Arnaldo
Mezaborba,…

… e depois de uma manhã de tanto trabalhar foram brincar!
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