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Educação e respeito para um trânsito melhor
FOTOS: FABILY RODRIGUES

Regiões em desenvolvimento trazem, naturalmente,
problemas relacionados a trânsito e com isso ajustes
estão constantemente sendo feitos. O problema é
quando a questão vai muito além da estrutura viária.
Infelizmente, é comum visualizar nas principais vias da
região as mais diversas imprudências e o constante
desrespeito às leis de trânsito.
São muitos os exemplos: manobra irregular e
irresponsável, entrada na contramão, estacionar em
local proibido, alta velocidade, avanços de semáforos e
constante desrespeito ao pedestre. Devemos sempre
pensar que as consequências desses atos,
independente do tipo de distração, não apenas geram
transtornos para os moradores e comerciantes, como
colocam em risco muitas vidas.
A questão é cultural e parece ser cada vez mais difícil
quebrar esse paradigma. Por incrível que pareça as
pessoas já se acostumaram com a impunidade e
infringem as regras sem preocupação e sem culpa. Cada
um pensando no seu bem-estar e sua comodidade. O
outro que espere.
Bom senso e gentileza são as palavras-chave que
poderiam mudar todo esse panorama que se agrava
cada vez mais. Algo que, inclusive, faz bem. É bastante
agradável ver uma pessoa ceder a passagem a outro
motorista, parar antes da faixa de pedestre e se manter
calma, controlada, para fazer o que é correto nas ruas.
Convivemos com motoristas impacientes, maleducados e apressados que não respeitam as leis e o
bom senso necessário. Manobram e estacionam como
querem, fazem conversões irregulares e dirigem de
maneira irresponsável. Há pessoas que param para
conversar com outras na rua ou no carro ao lado, andam
em velocidade abaixo da mínima permitida, estacionam
em porta de garagem, entre outras ações que
contribuem para retardar o trânsito.
Nesta edição, especialistas avaliam a atual situação
da região e reforçam a importância da orientação e
educação no trânsito e que o ideal seria se isso
começasse ainda nas escolas, para possibilitar aos
futuros motoristas uma visão realista dos possíveis
riscos e perigos.

ANA IZAURA DUARTE

Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13

VIADUTOS PEDRO I – Até o mês de junho de 2013 a
região próxima à Avenida Pedro I vai passar por uma
grande mudança em suas vias. A pessoa que ficar
fora da cidade por alguns meses vai se surpreender
quando voltar. O projeto de duplicação na via
começou em março deste ano e já entregou à
população o alargamento do viaduto da Barragem
da Pampulha e contempla a construção de mais
seis viadutos: dois na interseção das avenidas
Pedro I e Portugal e mais quatro na Pedro I, todos
ligando os bairros Planalto e Itapoã aos vizinhos
Santa Branca, Santa Amélia, Santa Mônica e São
João Batista. A previsão de entrega do todo o projeto
é para junho de 2013. Páginas 8 e 9
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PRÓXIMA EDIÇÃO – A próxima edição do Jaraguá em
Foco terá como tema principal a IMPORTÂNCIA DA
LEITURA no aprendizado e no desenvolvimento da
criança e do jovem e de que maneira as escolas, pais e
educadores podem influenciar no interesse deles. Nos
próximos meses falaremos ainda sobre o crescimento do
SEGMENTO ODONTOLÓGICO, mostraremos como cada
SALÃO DE BELEZA e ESPAÇOS DE ESTÉTICA se
preocupam em fazer a diferença para conquistar a
confiança do cliente, e em dezembro teremos uma
matéria bem interessante sobre os preparativos do
COMÉRCIO para o final do ano, com dicas de presentes
dos nossos parceiros e anunciantes. Participe se você
quiser opinar sobre algum desses ou de outros assuntos.
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EDITORIAL
Crescimento e expansão de um trabalho profissional e reconhecido
São raras as vezes em que falamos
sobre nossa própria empresa em nossos
jornais, pois estamos focados em
informar, divulgar as notícias locais e
debater assuntos relevantes aos
interesses dos moradores, comerciantes
e demais pessoas envolvidas com a
região. Mas gostaríamos de mostrar aos
nossos leitores e parceiros como anda
nosso trabalho e os próximos passos da
“Em Foco Mídia”.
O jornal Jaraguá em Foco completa
quatro anos em outubro; o Ouro Preto
em Foco, dois, em setembro; e o Planalto
Em Foco, um ano, em novembro. Em
outubro deste ano lançaremos nosso
quarto jornal no bairro Cidade Nova e no
mesmo mês relançaremos o jornal do
Clube AABB (Associação Atlética Banco
do Brasil). No começo do próximo ano
lançaremos mais um jornal local e um
projeto “guardado na gaveta” por um
tempo no segmento de turismo: o
“Turismo em Foco”.
Para isso, contratamos mais dois
jornalistas e um diagramador que
também fará nossa parte de fotografia.
Completando o time, temos ainda uma
revisora e uma design, além de mais oito
jovens responsáveis pela distribuição
dos jornais. Assim, cremos que deva ser
um jornal, independente do seu

tamanho e estrutura. Bons profissionais
certamente farão um trabalho mais
elaborado, cuidadoso e profissional.
Além de gostarmos muito do que fazemos, ainda passamos a segurança aos
nossos anunciantes e parceiros, pois
eles saberão onde estão investindo, sem
riscos de problemas, imprevistos,
atrasos e com a garantia da integridade
do trabalho.
São muitos os novos jornais que
surgem, mas poucos os que duram mais
de duas edições. São muitas as opções
de divulgação hoje em dia e poucos os
recursos financeiros para tal. O que
podemos garantir em nosso trabalho é a
divulgação num meio de comunicação
com credibilidade, ética, compromisso,
reconhecimento, sede própria, profissionais capacitados, qualidade gráfica e
editorial, alta visibilidade e com uma
distribuição impecável. Agradecemos o
respeito e os comentários ao nosso
trabalho e nos colocamos à disposição
de todos para sugestões, críticas,
reclamações, comentários e sugestões
de matérias. Agradeço em nome de
nossa equipe, boa leitura e fiquem com
Deus!
Fabily Rodrigues (Editor)
fabilyrodrigues@gmail.com

Na redação do “Em Foco Mídia”, os jornalistas João Paulo Dornas, Ana Izaura Duarte e Ana Caroline
Boechat; a designer Awa Maia, o diagramador e fotógrafo Cid Costa Neto, e o editor Fabily Rodrigues
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“Leitura na Praça” em homenagem aos pais

Vem aí o Jornal Cidade Nova em Foco

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Aconteceu, no dia 25 de agosto, na Praça
Mirian Brandão, a 26ª edição do “Leitura na Praça”,
promovida pelo Colégio Dona Clara. Nesta edição,
os pais foram homenageados e houve ainda o
resultado do concurso literário promovido pela
escola. Os vencedores foram Márcia Cristina de
Oliveira, Luiz Fernando de Faria Raso, Vanessa
Pastorini, Cecilia Xavier Bastani, Luisa Ramos de
Magalhães e Letícia Machado Gomes. Além disso,
aconteceu uma interessante exposição de carros
antigos dos clubes do Fusca, Passat e Puma,
empréstimo de livros da biblioteca do Colégio,
oficinas de arte realizada pelo Acompanhar,
contação de histórias coordenada pela Livraria
Leitura, oficinas de pinturas artísticas ministrada
pelo Algazzarra, além de dicas e orientações de
saúde promovida pela Unifenas.

Houve ainda distribuição gratuita de pipoca e
algodão doce e sorteio de brindes diversos dos
parceiros do Colégio. A garotada se divertiu na
cama elástica e na oficina de jogos, enquanto os
pais se divertiram no espaço de test-drive da Garra
Veículos e relaxaram com massagem no espaço da
Equilibrium Yoga.
Segundo a coordenadora e voluntária do
evento, Natália de Alcântara Cândido, o evento foi
um sucesso. “O Leitura na Praça é aberto a toda a
comunidade, que sempre participa junto com os
alunos e seus familiares. Alcançamos nossa
expectativa. Esse projeto desperta o hábito da
leitura e mostra que é uma atividade prazerosa e
divertida”, conta. A próxima edição acontecerá no
dia 6 de outubro, em homenagem ao Dia das
Crianças.

Será lançado, em outubro, o
Jornal Cidade Nova em Foco, que terá
objetivos, projeto gráfico, linha
editorial e distribuição semelhantes
ao Jaraguá, Ouro Preto e Planalto em
Foco. Será o quarto jornal da série,
que será ampliada com outros jornais
no próximo ano pela Em Foco Mídia.
Além do bairro Cidade Nova, o jornal
será distribuído nos bairros Palmares,
Ipiranga, Silveira e União.
Será um jornal com informações
e notícias voltadas exclusivamente
aos interesses dos moradores e
comer-ciantes da região. Convocamos os interessados a participarem
com sugestões, depoimentos, fotos
antigas, informações e demais notícias sobre a região.
Já estamos em fase final de
montagem da primeira edição, após
ouvir histórias, opiniões, reclamações
e sugestões dos moradores e comerciantes, para que assim possamos

criar matérias para informar e
também reivindicar, com o objetivo de
buscar melhorias em todos os
segmentos necessários.
Temos as matérias principais
definidas até fevereiro: origem e história do bairro, BRT / Trânsito, crescimento do comércio, segurança
pública e qualidade das escolas da
região. Em seguida faremos matérias
sobre gastronomia, crescimento
imobiliário, importância da língua
estrangeira, benefícios da atividade
física, beleza e estética, entre várias
outras.
Esperamos que, assim como nas
regiões do Jaraguá, Ouro Preto e
Planalto, seja uma ferramenta importante para que os moradores tenham
voz ativa e usem mais este canal para
uma melhor comunicação também
com os órgãos públicos. Mais
informações: 3441-2725 e
cidadenovaemfoco@gmail.com.
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Ano Internacional da Energia
Sustentável é tema de mostra cultural
Será realizado no dia 29 de
setembro, entre 10h e 14h, a 16ª Mostra
Cultural e Pedagógica do Sistema de
Ensino Officina das Letras. O evento
acontecerá na Praça Brandão Amorim,
entre as ruas Intendente Câmara e Frei
Manoel da Cruz. Serão apresentados os
trabalhos desenvolvidos em sala de aula
pelos alunos do Ensino Infantil e
Fundamental. A diretora Elizabeth Amaral
conta que o tema escolhido esse ano foi
“O Ano Internacional da Energia
Sustentável para todos”. “Escolhemos o
tema das nossas mostras culturais
através da Unesco, que neste ano optou
por este. Nosso objetivo é conscientizar
os alunos, seus familiares e a comuni-

dade sobre a importância do uso
consciente dos recursos naturais em prol
do meio ambiente”, explica.
Além da exposição dos trabalhos
das crianças, os participantes poderão
visitar estandes de parceiros, de livros de
diversas editoras e brinquedos
pedagógicos. “Será um evento para os
alunos e a família, mas a comunidade
está convidada a participar. Parceiros
como Clarear - Centro de Educação e
Saúde e Acompanhar - Núcleo de
Rua Cacuera
Acompanhamento à Criança
e ao
Adolescente também estarão participando. Teremos ainda apresentação de
capoeira, balé e grupos de danças”,
conta.

Obras interditam
Abrahão Caram
Desde o dia 28 de agosto a Avenida Antônio Abrahão
Caram encontra-se parcialmente interditada para obras da
Cemig na rede subterrânea. A via funcionará em meia pista
até o dia 19 de outubro, entre o Mineirão e a Avenida
Antônio Carlos. Com a intervenção serão mantidas duas
faixas de tráfego e uma de estacionamento na via. Para a
segurança de todos, a BHTrans orienta os motoristas a
redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização
implantada e a orientação dos agentes de trânsito. A região
está sinalizada com faixas de tecido e placas para
orientação dos condutores.

Mais lojas são inauguradas em
novo centro comercial
Foram inauguradas, no novo centro
comercial da Rua Boaventura, 1.557, chamado
Comercial Jaraguá, mais duas lojas: Meu
Pequeno Tesouro e Clube Mais Viagem. Não
conseguimos conversar com a direção da
agência de turismo, mas agora a região dispõe
de mais uma opção para fazer suas viagens de
lazer e negócios, num segmento que conta com
poucas, embora boas, empresas.
O Meu Pequeno Tesouro foi inaugurado no
dia 3 de agosto e tem um trabalho mais focado
na venda de enxovais para bebês, modinha
infantil e para bebês, jogos de lençóis,
sapatinhos, travesseiros, banheiras, móbiles,
mosqueteiros, saídas de maternidade, entre
outros produtos. A sócia-proprietária Ciara

Grasiela Rodrigues de Almeida conta que
apostou nesse ponto da região para abrir sua
primeira loja, pois os bairros próximos contam
com poucas opções nesse segmento. “Viemos
por indicação, fizemos uma pesquisa e
percebemos a carência de lojas focadas no
bebê. Já conseguimos o primeiro objetivo, que é
o de divulgar o espaço, mas estamos investindo
a longo prazo e as expectativas são muito
boas”, conta. Mais informações: 3582-8110.
O Comercial Jaraguá tem dois pavimentos,
com 24 salas no primeiro e 13 no segundo,
além de 14 lojas e 61 vagas de estacionamento
no subsolo. Em breve mais lojas e salas serão
inauguradas e ainda há muitos espaços para
serem locados.

Recapeamento próximo ao Aeroporto
Durante o mês de agosto a Avenida Santa
Rosa e a Rua General Aranha, entre as
avenidas Santa Rosa e Professor Magalhães
Penido, em frente ao Aeroporto da Pampulha,
foram recapeadas, oferecendo mais conforto
aos motoristas que trafegam por estas ruas, já
que eram bastante irregulares. Em breve as
vias receberão nova sinalização horizontal. A
obra foi executada pela Sudecap e o valor dos
ser viços foi de R$267.301,74. Pela
quantidade de veículos (inclusive pesados)
que passam pelo local, a obra já se fazia
necessária há muito tempo.

FABILY RODRIGUES
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Este espaço é destinado a você, leitor e morador da região do Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Jaraguá em Foco ou fatos dos bairros locais. Colabore com o Jornal! Mande a sua história,
conte um caso inusitado passado na região, um acontecimento, ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para a galeria de fotos que teremos no Jornal. Este espaço é todo seu. Entre em contato por e-mail:
jaraguaemfoco@gmail.com. Participe! O Jaraguá em Foco quer melhorar, crescer e informar cada vez mais com a ajuda de cada leitor.

TRÂNSITO
“Prezados do Jornal Jaraguá em Foco.
Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo
Jornal, que tem discutido amplamente os
problemas do bairro e alertado os moradores
quanto às oportunidades de comércio existentes
no mesmo. Em uma das edições passadas, o
Jaraguá em Foco abordou muito bem as questões
relacionadas às mudanças no trânsito do bairro
Jaraguá, e mostrar à Prefeitura e à BHTrans como
ficamos insatisfeitos. Mudanças foram feitas por
pessoas que não vivenciam nossos problemas.
Não bastasse isso, temos mais dois problemas
novos. Primeiro, a abertura da Concessionária
Mila, onde, sem “motivo aparente” colocaram a
frente do local como passível de estacionamento.
Um absurdo! O trânsito fica terrível, pois todos
que saem da Avenida Antônio Carlos e do Viaduto
José de Alencar ficam se apertando em duas vias
por causa dos poucos carros estacionados.
Segundo: para agravar de vez a situação a
BHTrans e a Prefeitura fecharam o cruzamento da
Santa Rosa com a Antônio Carlos, obrigando
todos os moradores do Jaraguá e região a
passarem pelo Viaduto José de Alencar, gerando
enormes congestionamentos. Como podem
fechar a Antônio Carlos com Santa Rosa? As
pessoas que querem levar seus filhos ao Santa
Marcelina e ao Cultura Inglesa, por exemplo, têm
que dar a maior volta. Conto com vocês para nos
ajudarem a reverter estas situações. Abraço.”
Daniel Lacerda
RESPOSTA DA BHTRANS
Ao Jornal Jaraguá em Foco - Leitor em Foco
“Sr. Editor. Em relação à carta de Daniel
Lacerda, a BHTRANS agradece o contato e
esclarece que no dia 15/6 foram alterados os
movimentos permitidos no cruzamento entre as
avenidas Santa Rosa e Antônio Carlos, para

melhorar a fluidez do tráfego e a segurança de
condutores e pedestres. É importante que a
população compreenda que essa mudança teve
como objetivo melhorar a fluidez da Antônio
Carlos, o que pode ser verificado na região do
cruzamento, e já beneficia um grande número de
pessoas. É razoável que uma parte dos
motoristas tenha alguma resistência, afinal,
usavam esse percurso menor. Foi realizada uma
ampla sinalização para garantir o tráfego
orientado e seguro dos condutores para
acessarem o Viaduto José de Alencar.
Sobre o estacionamento em frente à
Concessionária Mila, a BHTRANS vai monitorar a
região e apurar o impacto no trânsito relatado
pelo leitor.”
Assessoria de Comunicação e Marketing da
BHTRANS, 30/8/2012
“Bom dia! Cheguei há pouco no bairro e
constatei algumas necessidades de melhorias.
Acho que vocês têm maior facilidade de
reclamações junto à BHTrans e à Prefeitura. Assim
sendo, descrevo abaixo algumas irregularidades
que notei. No quarteirão da Rua Cacuera entre a
Rua Cana Verde e a Avenida Izabel Bueno tem
uma placa de “Proibido Parar e Estacionar
(Término)”. Essa placa está errada, pois deveria
ser: “Proibido Parar e Estacionar (Início)”, pois a
proibição deve iniciar na Cana Verde até a Izabel
Bueno. Já mandei um e-mail para a BHTrans
solicitando a colocação de um semáforo no
cruzamento da Cacuera com a Izabel Bueno para
dar mais segurança a quem trafega no sentido da
Avenida Cristiano Machado. Peço que reforcem
minha solicitação, se possível. Na Rua
Boaventura, entre as ruas Aeroviários e
Aeronautas, há um esgoto perene que precisa de
providências. Não sei se é de responsabilidade
da Copasa ou da Prefeitura. Creio estar con-

tribuindo para melhorias no nosso bairro.
Obrigado.”
Ricardo Wagner
RESPOSTA DA BHTRANS
Ao Jornal Jaraguá em Foco – Leitor em Foco
“Sr. Editor. Em relação à carta de Ricardo
Wagner, a BHTRANS agradece o contato e
esclarece que no dia 28/9/2011 foi concluída
uma série de intervenções na região da Rua
Izabel Bueno, na qual a Rua Cacuera, entre as
ruas Cana Verde e Izabel Bueno, tornou-se mão
única neste sentido. Com a implantação de mão
única nesse trecho foi possível, portanto, garantir
a necessidade de estacionamento dos
condutores que precisam acessar o comércio da
região e manter a fluidez no tráfego. A placa sinalizando término está relacionada à sinalização do
quarteirão anterior, onde é determinado o início, e
reforça aos condutores que se pode estacionar
naquele local. Note, também, que no lado
esquerdo da via, a placa de término da proibição
está após a garagem de uma casa, com o intuito
de garantir que os veículos não parem
irregularmente, obstruindo o acesso do morador.
Sobre a necessidade de semáforo no
cruzamento das ruas Cacueira com Izabel Bueno,
a BHTRANS vai vistoriar o local e avaliar a
necessidade de implantação do equipamento.”
Assessoria de Comunicação e Marketing da
BHTRANS, 30/8/2012
COMÉRCIO
“Boa tarde! Como leitor assíduo do Jornal,
concordo com várias matérias publicadas, mas
uma me chamou atenção. A relacionada ao
comércio da região. Noto que vocês somente dão
destaque às lojas que estão situadas nas
principais ruas, como Izabel Bueno, Sebastião de
Brito e Boaventura, porém, nas ruas vicinais

também existem comércios diversificados de
vários portes e que em muito contribuem para o
crescimento do bairro, gerando empregos diretos
e indiretos. Vários destes são mais antigos que
muitos que já foram citados várias vezes pelo
Jornal. Por esse motivo, sugiro um amplo conhecimento da área comercial do bairro para mostrar
à população o que realmente ela tem a oferecer
aos moradores. Saudações!”
Carlos Alberto
RESPOSTA DO EDITOR
Obrigado pelo seu e-mail e comentários,
Carlos Alberto. Gostaria, em primeiro lugar, de lhe
dizer que moro neste bairro há pouco mais de 38
anos, então conheço não apenas toda a área
comercial do mesmo, como toda a região, ponto
por ponto. O motivo que me leva a escolher
algumas lojas em relação a outras são vários,
mas principalmente o fator "parceria". São essas
lojas que nos procuram querendo anunciar e
informando sobre acontecimentos, por exemplo.
Muitas dessas lojas na matéria estão
anunciando, já anunciaram ou estão sempre
anunciando e eu valorizo isto que chamo de
parceria. O comerciante anuncia, mas também
participa de nossas matérias. Além disso, eu quis
falar sobre as lojas que se preocuparam em fazer
reformas, melhorar sua estrutura ou ampliar seu
espaço e são estas, as principais, que fizeram
isto. Não temos como visitar e nem falar sobre
todas. Se você reparar bem vai perceber que, das
12 pessoas que entrevistamos, a metade não
tem comércio na Izabel Bueno e Sebastião de
Brito. Obrigado pelo seu contato e mantenho o
espaço aberto para incluir sua loja em nossas
matérias, independente de você inserir ou não
alguma publicidade.
No próximo “Leitor em Foco” a BHTrans
responderá mais reclamações e sugestões que
outros leitores nos enviaram.
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Intervenções viárias e criação de viadutos na Avenida
A Avenida Pedro I está em foco e será
totalmente modificada. A via, que é a
continuação da Avenida Antônio Carlos e
importante ligação com o Aeroporto de
Confins, será um dos três corredores do BRT a
serem implantados na capital. As obras de
duplicação, que começaram em março de
2011, irão melhorar a qualidade de vida das
pessoas e devem resolver os problemas de
trânsito e transporte na região Norte da
capital. Até o mês de junho de 2013 essa
região vai passar por uma grande mudança
em suas vias. Só o futuro mostrará os
benefícios dessa transição.
A duplicação da Pedro I compreenderá o
trecho entre a Barragem da Pampulha e a
Avenida Vilarinho. Serão 4,7 quilômetros de
duplicação, com largura de 52 metros. Haverá
quatro pistas, sendo duas para tráfego misto,
com três faixas em cada sentido, e duas pistas
para o BRT. Além disso, serão construídos
viadutos na Rua Monte Castelo, nas avenidas
Portugal, Montese e Olímpio Mourão Filho, e
um grande complexo na altura da região de
Venda Nova.
O cruzamento entre as avenidas Pedro I e
Portugal é fundamental para o tráfego e o dia
a dia das pessoas que moram nas regionais
Pampulha, Venda Nova e Norte, principalmente nos bairros Itapoã, Planalto, Santa
Amélia, Santa Branca, Santa Mônica, São
João Batista, Vila Clóris e Campo Alegre. Esse
cruzamento é um importante local de
passagem dessas regiões para o centro da
cidade. Por ele trafegam 100 mil veículos e
6.250 ônibus por dia, com cerca de 400 mil
passageiros/dia.
A mudança já é nítida e a cada semana
que se passa por esses locais novos trechos
são alterados e criados, além das mais
diversas intervenções e mudanças de trânsito
para as adequações necessárias. Podemos
dizer que as obras de duplicação estão bem
avançadas e devem ser entregues no prazo.
Há cinco meses a Prefeitura realiza
intervenções na Rua Monte Castelo para
construção do viaduto sobre a avenida. Serão
130 metros de extensão e 8,8 metros de
largura. O objetivo é eliminar a interseção
entre a rua e a via para agilizar o deslocamento entre os bairros Santa Branca e
Itapoã. O conjunto de intervenções no local
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Obras do novo viaduto da Pedro I com Portugal estão adiantadas e dão uma nova “cara” à Barragem da Pampulha,
que já conta com as pistas exclusivas do BRT

Vias construídas na área desapropriada começam a mudar bastante o visual da Pedro I, mas, enquanto
as obras não avançam, o trânsito continua complicado no local

prevê também a construção de um viaduto na
Avenida Montese, com fluxo inverso ao da Rua
Monte Castelo, a fim de melhorar o tráfego nas
interseções com a D. Pedro I, como explica o
Secretário Municipal da Regional Pampulha,
Humberto Pereira de Abreu Júnior: “O início
das obras está previsto para outubro. A
pessoa que vier de Venda Nova poderá fazer
um retorno no viaduto através de uma pista
lateral. Se estiver no sentido contrário, poderá
fazer o inverso”. Na obra da Monte Castelo a
fundação já foi finalizada e a previsão de
término é dezembro deste ano. “Já estamos
construindo o viaduto, onde subimos os
pilares. Será um alça de mão única do Itapoã
para o Santa Branca”, explica.

Demolição do Viaduto da Portugal
Humberto Pereira conta ainda que a obra
da Avenida Portugal está bem avançada. O
atual viaduto será demolido para criar uma
nova e dupla alça. “A demolição do viaduto
está programada para a segunda quinzena de
outubro. Nós só vamos demoli-lo depois de
fazermos uma alça nova, pois assim
adequaremos o trânsito de quem vem do
Jardim Atlântico e do Céu Azul”, explica. Ele
destaca o tamanho e a importância da obra:
“Será um vão livre de 52 metros, pois teremos
uma ciclovia da Vilarinho até a Barragem da
Pampulha, ou seja, um novo viaduto no lugar
do antigo. O vão de passagem futuro será o

dobro do atual. O viaduto da Portugal será em
sentido de mão única para quem vier do São
Bernardo para o Céu Azul. Quem vier da outra
direção pegará uma alça que saíra no Clube
Labareda”. Antes da demolição haverá
adequação do trânsito para a criação dos
desvios.
Segundo Humberto Pereira, todas essas
obras estarão finalizadas em junho de 2013.
“Todo o complexo da Pedro I tem que estar
pronto antes do começo da Copa das
Confederações. Temos previsto ainda viadutos
de ligação entre as avenidas General Olímpio
Mourão Filho e João Samaha, no São João
Batista; outro na altura da Vila Olímpica; além
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Pedro I beneficiarão toda a região da Pampulha

Maquete mostra o complexo das avenidas Portugal e Pedro I (viadutos A e B) que mudará todo o
trânsito no local, com grandes perspectivas de fluidez e dinamismo nos deslocamentos

da imensa intervenção na Avenida Vilarinho,
que unirá a Pedro I com o metrô e o BHBus. A
obra já começou. Desapropriamos todo o lado
esquerdo, sentido Venda Nova, até a Olimpio
Mourão Filho. A partir desse ponto, o lado
direito será desapropriado. Tudo aquilo vai
virar um grande complexo que mudará a
capital. Faltará apenas a Estação BHBus
Pampulha, que em breve entrará em
licitação”.
Muito solicitado pelos moradores e
comerciantes da região, o nó diário no trânsito
da Avenida General Olímpio Mourão Filho está
nesse “pacote” de obras e tem seus dias

contados. Um viaduto irá cortar a Avenida
Pedro I e fará a ponte entre o Planalto e o São
João Batista, sem a utilização de semáforos.
Para Humberto Pereira, a obra é
fundamental para as necessárias melhorias
no trânsito da cidade. “Essas mudanças
certamente irão melhorar muito a vida da
população, pois é o portal de distribuição do
trânsito de BH. Só com essa primeira etapa da
obra o motorista já ganha mais ou menos 25
minutos para se deslocar até o centro. Temos
que pensar em BH como São Paulo, por causa
do grande volume de carros que a indústria
automobilística coloca na rua”, enaltece.
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Viaduto da Avenida General Olímpo Mourão Filho garantirá um melhor deslocamento de quem
sai do Planalto em direção à Pedro I, João Samaha, Álvaro Camargos e Moacyr Froes

Mais mudanças
Estão previstas outras intervenções além
da Pedro I, mas que estão diretamente ligadas
à via, com o objetivo de transformar o trânsito
da região. Fazendo parte do projeto, a
população vai receber, também, no final de
2013, a Estação BHBus Pampulha, que tem
como objetivo atender em horário de pico
cerca de 15 mil moradores dos bairros da
região Norte e Pampulha. A estação será o
ponto e a conexão desses bairros com o
Sistema BRT (Bus Rapid Transit ou Transporte
Rápido por Ônibus), integrando os ônibus na

interseção das avenidas Portugal e Dom Pedro I.
As expectativas de melhorias são grandes
por parte de toda a população da região. Os
transtornos e retenções no trânsito estão
tirando todos do sério e são muitas as
reclamações, mas certamente tudo isso está
acontecendo por um bom motivo, pois
esperamos que essas obras resolvam os
principais problemas de trânsito ao longo das
vias citadas. Resta paciência para
conferirmos o resultado final de todas essas
grandes intervenções. (João Paulo Dornas e
Fabily Rodrigues)
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Imprudência e desrespeito no trânsito: uma prática
Durante muitos anos moradores e
comerciantes solicitaram mudanças
necessárias ao trânsito da região do Jaraguá.
Mas agora, após as alterações e intervenções
feitas pela BHTrans, verificamos que as
imprudências e o desrespeito ao trânsito
fazem parte do cotidiano local. Embora ainda
haja muitas reclamações em relação a essas
mudanças, não são poucos os que tentam
tirar vantagem de alguma manobra irregular e
irresponsável, uma entrada rápida na
contramão e estacionar “rapidinho” num
local proibido. Além dessas, faltas graves,
como alta velocidade, avanços de sinal e o
desrespeito constante ao pedestre, são
apontadas como as principais falhas dos
motoristas, o que não apenas gera
transtornos para os moradores, como coloca
em risco muitas vidas.
Para muitos isso é uma questão cultural
brasileira, pois as pessoas se acostumaram
com a impunidade e infringem as regras com
grande facilidade e sem culpa. Mas há
também a opinião de que falta uma maior
orientação e educação no trânsito e que isto
deveria começar ainda nas escolas de ensino
fundamental, para dar aos futuros motoristas
uma visão realista dos riscos e perigos a que
as vidas podem estar sujeitas, se não forem
tomados os devidos cuidados e as regras
continuarem a ser desobedecidas.
Segundo o sócio-proprietário da
Autoescola Linha Verde, Paulo José Zucarelli,
são muitas as imprudências cometidas na
região e elas podem ser resumidas no
desrespeito à sinalização e ao pedestre e nas
imperícias praticadas por aqueles que não
sabem fazer manobras. “O problema é que a
maioria dos condutores só pensa no bemestar pessoal e usa o trânsito como uma
válvula de escape para os seus problemas do

ANA IZAURA DUARTE

FABILY RODRIGUES

não é a rodovia que provoca acidentes, e sim
o desrespeito às placas e a alta velocidade,
ou seja, são as falhas dos motoristas. Outra
coisa normal é a desculpa da pressa, mas eu
pergunto: por que as pessoas não saem mais
cedo de casa?”.

Motorista estaciona seu veículo em frente à agência bancária, em local proibido, e ainda obstrui
rampa de acessibilidade, enquanto caminhão realiza a descarga em local onde não é permitido
nem parar para desembarque, na esquina da Dom Rodrigo com Izabel Bueno
CLÁUDIA BOFFA

FABILY RODRIGUES

Motorista estaciona veículo na Izabel Bueno, obstruindo quase a metade da faixa,
enquanto mulher é multada por estacionar em local proibido

dia a dia e não como uma ação coletiva de
respeito aos outros. Isso é tão sério que 90%
dos acidentes de trânsito são provocados por
falhas humanas, sejam elas imprudência,
imperícia ou a não observância adequada
das falhas do automóvel. Para todos esses
itens existe a legislação, mas ela não é
devidamente aplicada,” ressalta.
Sobre as mudanças nos cursos
preparatórios das autoescolas, com o
aumento da carga horária, Paulo Zucarelli
considera que “foi de grande valia, mas não é

suficiente, porque o trânsito ainda é visto
como uma questão individual e a fiscalização
é falha, principalmente por causa da
impunidade,” acrescenta.
Para Breno Rezende Ferreira, sócioproprietário da Autoescola Jaraguá, que já
presenciou vários acidentes pós-infrações, as
principais falhas cometidas na região são: “o
trânsito na contramão, o estacionamento em
local proibido, a parada em fila dupla, a alta
velocidade, o uso do celular ao volante e o
desrespeito ao pedestre em todos os
sentidos. As causas disso são a falta de
educação no trânsito e a falta de fiscalização
adequada”, destaca.
O instrutor da Autoescola Elaine, Bruno
Ferreira Maciel, tem o mesmo pensamento. “A
falta de educação no trânsito é grande. É
muito comum vermos as pessoas culpando o
mau estado das ruas e das estradas, até
chamando certos trechos de 'rodovia da
morte', como acontece com a BR 381, mas

Número insuficiente
É opinião unânime desses profissionais
que o mínimo de 20 horas/aulas práticas
exigido para o exame de habilitação é
insuficiente e que é urgente a necessidade de
investirmos na educação do trânsito,
principalmente voltada para as crianças e
novas gerações de motoristas. “Os motoristas
precisam se preparar melhor para o trânsito
na nossa cidade e o Departamento Nacional
de Trânsito (DENATRAM) e o Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAM) estão
cobrando do DETRAM-MG uma explicação
para a reprovação de 70% nas nossas
autoescolas. Considero que os novos
motoristas deveriam receber no mínimo de
40 a 45 aulas práticas. Penso também que a
educação para o trânsito é necessária para
os novos, porque é mais fácil ensinar os que
estão aprendendo agora do que corrigir os
que já estão cheios de vícios e foram
treinados a agir errado. Para mim, esses só se
educariam se doesse no bolso, com a
existência efetiva das penalidades”, ressalta
Paulo Zucarelli.
Breno Rezende acrescenta: “sobre o alto
índice de reprovação, o problema não é das
autoescolas, mas o mínimo de aulas exigido é
pouco para quem nunca dirigiu e nós não
temos como impedir que estas pessoas
façam as provas. Seriam necessárias pelo
menos 40 aulas para os novos motoristas se
prepararem devidamente”, frisa. O mesmo
pensamento é compartilhado por Bruno
Maciel. Ele também considera o número de
20 aulas muito pouco. “O aluno tem que estar
preparado para o exame e nem sempre está.
A média de 60 aulas é o ideal, mas às vezes
os próprios alunos ficam impacientes,
querendo marcar logo o exame, sendo que o
mais importante é que eles estejam
preparados. O processo de aprendizagem é
lento e a prática, muito importante”, avalia.

Agosto de 2012

incômoda e constante na região do Jaraguá
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Ele ainda acrescenta, dizendo passar as
experiências das ruas para os alunos,
mostrando a eles, o tempo todo, os erros que
não podem cometer. “Não faltam maus
exemplos. Eles não usam a seta, andam em
alta velocidade, desrespeitam as leis de
trânsito e os pedestres, não colaboram com
os outros motoristas e não têm qualquer
paciência para dirigir”, afirma.
Educação
“É preciso educar as crianças, pois mudar
a pessoa depois de formada é mais difícil”,
destaca o sócio-proprietário da Autoescola
Jaraguá, Breno Rezende. “Muitos até
aprendem as regras corretas na autoescola,
mas têm as referências na família e isso
acaba fazendo mais efeito. Mas acredito
numa geração que respeite o trânsito, porém
creio que precisamos educar as crianças
desde cedo. A educação de trânsito deveria
ser obrigatória nas escolas e é preciso
também um trabalho de conscientização,
mostrando para as pessoas o resultado das
imprudências. No Brasil as publicidades são
muito leves e às vezes é preciso impactar as
pessoas para elas perceberem os perigos que
correm. Aqui nós mostramos para os alunos
vídeos de outros países, com crianças sendo
lançadas de veículos em alta velocidade e
outras imagens fortes e eu creio que uma
campanha mais chocante faria mais efeito”,
analisa
Existe no Código Nacional de Trânsito um
projeto de educação para o trânsito dentro
das escolas e, mais recentemente, o
CONTRAM editou uma resolução que diz que
obrigatoriamente as escolas de Ensino Médio
deveriam incluir no currículo a matéria
educação para o trânsito, inclusive com os
alunos saindo no final com a aprovação no
curso de legislação. Mas, segundo o sócioproprietário da Autoescola Linha Verde, Paulo
Zucarelli, isso, na prática, não funciona. “Nas
escolas particulares, o foco é passar no
vestibular, não havendo interesse em investir
nessa direção, enquanto nas escolas
públicas os governos alegam não terem verba
para tal. Assim, esse programa de educação
nas escolas fica sendo uma questão
paliativa, com a oferta apenas dos cursos e

Passageiro de táxi desembarca no meio da rua e
em cima da faixa de pedestres, impedindo a
passagem de outros veículos

Na esquina da Cacuera com a Izabel Bueno,
exemplo da falta de tolerância dos
motoristasno trânsito do Jaraguá

REGRAS BÁSICAS DE TRÂNSITO
1) O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito.
2) Todas as placas de sinalização devem ser
cuidadosamente observadas e obedecidas.
3) É obrigatório o uso do cinto de segurança
para condutores e passageiros em qualquer
via pública.
4) O pedestre deve ser sempre respeitado e
obter a preferência nas vias onde não há
semáforo, devendo também ele obedecer às
sinalizações e locais próprios para travessia.
5) A faixa de pedestres deve ser sempre
respeitada.
6) Num cruzamento sem semáforo, a
preferência é do veículo que segue em linha
reta. Na rotatória, o veículo que já estiver
circulando por ela tem a preferência. Nos
demais casos, o que vier pela direita do
condutor terá a preferência, pois se houver
uma colisão ele estará menos protegido.
7) Use a seta e o retrovisor do seu carro
quando mudar de faixa. Ambos não são
enfeites de série.
8) Não obstrua a calçada. Ela não é a sua

palestras periódicos,” afirma.
O instrutor da Autoescola Elaine, Bruno
Maciel, acrescenta que, além de trabalhar
pela educação nas escolas, é preciso
também fazer um movimento pela paz no

garagem.
9) Não estacione em esquinas. Além de
atrapalhar o trânsito, seu carro pode ser
danificado.
10) Nunca feche um cruzamento. Não
provoque uma sinfonia de buzinas e uma
multiplicação de motoristas irritados.
11) A ré somente pode ser usada para
pequenas manobras e é imprescindível
avaliar bem a presença de pedestres
(principalmente crianças e idosos) atrás do
veículo antes de colocá-lo em movimento.
Uma sugestão importante é parar de ré nos
estacionamentos, pois, numa emergência, o
carro sai de frente.
12) Seja consciente. A frase “se beber não
dirija” não é frase feita e batida. É pra valer.
Não mate nem morra em vão.
Lembre-se: você pode e deve exercitar a
cidadania em trânsito. Seja educado, calmo,
ponderado e use seu veículo simplesmente
para conduzi-lo de um local ao outro, e não
para levá-lo à loucura, hospitais ou
cemitério. Seja solidário, dê preferência,
respeite os pedestres e os veículos menores
e não motorizados.

trânsito no bairro, em parceria com as outras
autoescolas e demais interessados, para
despertar os motoristas o respeito ao próximo
e às leis. “É preciso lembrar que as
autoescolas sofrem um preconceito injusto,

pois nós fazemos um trabalho sério,
exatamente em prol da educação no trânsito.
As crianças precisam ser ensinadas e elas
mesmas cobrarem dos pais. Mas precisamos
também melhorar a nossa cultura, na
questão de respeitarmos os outros
motoristas e colaborarmos uns com os
outros, observando os direitos de todos”,
avalia.
Policiamento
O coordenador da Equipe do Programa
Polícia e Família da região, Tenente Mariano,
informou que não tem efetivo suficiente para
fiscalizar somente o trânsito, uma vez que as
viaturas fazem o policiamento geral, incluindo
também os crimes. “Atendemos prontamente
estas ocorrências quando somos acionados.
Eventualmente fazemos operações voltadas
para a fiscalização de trânsito – as blitz – com
o objetivo de fiscalização dos veículos e
combate ao porte ilegal de armas de fogo e
busca de veículos furtados. Mas, para a
fiscalização de infrações de trânsito, como
estacionamento em local proibido ou sobre
faixa de pedestres, as pessoas é que nos
avisam e, mediante o acionamento, as
medidas são tomadas, de acordo com a lei.
No primeiro momento, orientamos o
motorista, para que sejam evitados
transtornos, no sentido de ele vir a sofrer uma
penalidade. Se não houver colaboração são
adotadas as medidas punitivas de acordo
com as normas de trânsito”.
Segundo o Tenente, a principal infração
cometida pelos motoristas da região é o
estacionamento em local proibido. “No bairro
tem um grande número de veículos e não há
estacionamento para todo mundo. Em
horários de pico ou em semanas de
pagamentos é grande a demanda de pessoas
que querem parar seus veículos próximos de
seus locais de destino e acabam parando em
locais proibidos, o que não pode acontecer. E
o motorista que insiste nessa prática
certamente será multado”, reforça.
No mais é preciso que se tenha cautela,
colaboração e muita paciência por parte de
todos, para que a situação melhore aos
poucos e que um dia possamos ter um
trânsito mais educado e agradável. (Cláudia
Boffa)
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Simulador de direção pode contribuir com uma melhor educação para diminuir o caos no trânsito
A educação no trânsito é um instrumento
capaz de formar cidadãos mais conscientes e
preparados para preservar a vida dos
pedestres e de outros motoristas. Hoje em dia
os problemas de trânsito estão fortemente
ligados com a educação das pessoas.
Percebendo esse problema, o consultor de
projetos Paulo Morais desenvolveu um projeto
de educação no trânsito, onde o principal
instrumento de educação é um simulador de
direção. “O crescimento socioeconômico, as
facilidades de crédito, a falta de veículos de
transporte público e a busca do conforto,
status e aceleração do tempo, fizeram com
que as pessoas tivessem uma maior
necessidade de possuir um carro. Muitas
vezes elas até adquirem o carro para depois
tirar a carteira. Esses fatos nos levam a um
trânsito caótico, violento e estressante, que já
está virando assunto de saúde pública”,
comenta.
Outro problema levantado por Paulo é a
falta de preparo dos condutores. Ele questiona
o tempo de aprendizado, que é de três meses,

e os requisitos básicos pedidos. “Para tirar a
carteira de motorista a pessoa tem que ser
maior de 18 anos, alfabetizado e ter carteira
de identidade. Os motoristas têm vidas
humanas sob sua responsabilidade. É preciso
ensinar muito mais do que somente dirigir.
Apenas a prática e o exercício contínuo
desenvolvem a habilidade, levando à
perfeição. Muitos acreditam que basta saber
conduzir um veículo para se tornar um bom
motorista, quando o mais importante são as
atitudes, sua disciplina e seu comportamento
em relação às regras do trânsito”, avalia.
Paulo Morais explica que o simulador de
direção é o instrumento ideal para o
treinamento de motoristas, porque ele
reproduz situações de risco, como falta de
cinto de segurança, tempestades,
derrapagens e direção sob efeito de álcool ou
de uso de drogas. “O simulador deve ser
utilizado para treinamento de novos
motoristas e reciclagem ou reeducação de
motoristas já habilitados. Para cada categoria
haverá um programa de treinamento

específico. O aprendiz será conscientizado
sobre as leis e direção defensiva e será
treinado em todos os aspectos da dirigibilidade do veículo onde serão simuladas
situações reais que acontecem no dia a dia.
No simulador é possível colocar o aprendiz em
determinadas situações, sem colocá-lo em
risco real e tudo isso poderá ser gravado para
correções e análise dos erros”, esclarece.
O simulador poderá ser comprado ou
alugado pelas autoescolas, mas ainda não
está sendo comercializado, já que a lei ainda
não foi aprovada. “Muitos países da Europa e
da América do Norte já utilizam esse tipo de
simulador. Eles são fabricados na China e na
Índia, onde tem custos mais baixos. A lei está
no Senado, onde as comissões têm que
aprovar para depois ir à votação”, explica
Paulo Morais.
O projeto pode envolver empresas,
governo e escolas. “São soluções baratas que
unem a educação com o lazer. O Governo pode
fazer parceria com empresas. Criando um
projeto de educação voltado para as crianças

em locais públicos, como também nas
escolas, em palestras educativas nas
empresas, campanha de carona solidária,
participação de bares e restaurantes, entre
outras medidas”, conclui Paulo. (Ana Izaura
Duarte)

COMO FUNCIONA
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Moradores e especialistas falam sobre a imprudência no trânsito e possíveis soluções
“As mudanças feitas na região têm que ser respeitadas. As pessoas querem ser mais
espertas e acabam cometendo muitas infrações. Elas arriscam a própria vida e não
mudam hábitos. Uma estatística interessante é que o homem comete mais infrações
do que a mulher, pois ele dirige se exibindo e acaba incorrendo em muitas
imprudências. Mas não podemos nos acomodar. Precisamos nos mobilizar e fazer a
nossa parte. Na Semana do Trânsito deste ano deveríamos fazer algum movimento
aqui no bairro.”
Bruno Ferreira Maciel, Instrutor da AutoEscola Elaine

“Os condutores têm conhecimento das leis de trânsito, mas não cumprem e há muita
impunidade. O Código de Trânsito é até bem feito, mas não é bem aplicado, por causa
do 'jeitinho brasileiro'. O Código de Trânsito Brasileiro sofreu reformulações em 1997,
mas, por exemplo, o uso das cadeirinhas para crianças, que já estava previsto, só foi
fiscalizado a partir de setembro de 2010. Falta pessoal para fiscalização e
campanhas educativas mais chamativas e insistentes.”
Breno Rezende Ferreira, Sócio-proprietário da AutoEscola Jaraguá

“O trânsito é sempre o meu forte. Gosto muito de dirigir e acredito na educação de
uma nova geração de motoristas sem os velhos vícios e que saiba respeitar o outro.
Por isso, valorizo muito o trabalho junto às escolas e vejo que isto deveria ser mais
solicitado e divulgado. Há muita matéria a ser ensinada sobre o tema. As crianças e os
jovens são os futuros motoristas que precisam aprender, desde já, que o trânsito é um
amigo e não um inimigo, mas é preciso que se tenha muita cautela.”
Paulo José Zucarelli, Sócio-proprietário da AutoEscola Linha Verde

“São muitas as imprudências cometidas, principalmente estacionamento em local
proibido, conversões indevidas e o desrespeito ao estacionarem nas vagas de
deficientes. Falta gentileza urbana, porque as pessoas só querem o que traz
benefícios para elas mesmas e não pensam nos outros. A quantidade de carros
aumentou muito e as ruas não oferecem boas condições de trânsito, o que torna as
pessoas estressadas e sem paciência. Soluções só quando as escolas tiverem um
programa de educação para o trânsito.”
Marco Antônio Pinto Campelo, Taxista com ponto fixo no Jaraguá

“São cometidas infrações demais aqui no bairro. Há muito avanço da placa de pare,
estacionamentos em local proibido, muito desrespeito aos pedestres, além de muitas
pessoas distraídas. As mudanças no trânsito não foram muito adequadas, sendo
necessárias outras alterações. A BHTrans deveria fazer uma nova reunião não para
comunicar, mas para discutir os projetos ouvindo nossa opinião e a dos profissionais
que transitam aqui todos os dias e sabem os reais problemas e necessidades”
Aluísio Alves Tibúrcio, Motorista Escolar há 33 anos e morador da região

“Eu vejo muita imprudência, principalmente por parte dos motoristas de ônibus.
Quando eles entram no bairro, correm demais e muitos não param em lugar
apropriado para descermos. A alta velocidade é um grande problema. Existem alguns
bons motoristas, que deixam os pedestres passarem, respeitam as leis e são
educados; mas outros não. Tínhamos que educar melhor as crianças e os motoristas
deveriam ser mais bem preparados. Se cada um fizesse a sua parte, tudo ficaria bem
melhor.”
Maria José David Silva, Aposentada

“Depois que colocaram esta divisória de pista no meio da Rua Isabel Bueno, ficou
muito difícil para os pedestres, pois ninguém para, não respeitam as faixas de
pedestres, nem as garagens, sem contar com a alta velocidade, também das motos.
Falta educação e respeito, principalmente com as crianças e com os mais velhos.
Espero que, com estas novas exigências para a renovação das carteiras e os cursos
mais minuciosos das autoescolas, os motoristas ponham em prática o que
aprenderam e a situação melhore.”
Maria de Lourdes Bernardi, Professora aposentada

“O trânsito da região está caótico não só por problemas estruturais, mas também pela
falta de educação das pessoas. Percebo que essas pessoas não estão preparadas
para o trânsito. Podemos ver constantemente na região erros primários, como falta de
sinalização para realizar conversões, formação de fila dupla, ônibus que para fora do
ponto e excesso de velocidade. Na Avenida Sebastião de Brito os motoristas acham
que estão em uma pista de corrida e não se preocupam com mais nada. Algo precisa
ser feito.”
Paulo Morais, Consultor na área de projetos

“Os motoristas andam em alta velocidade ou aceleram no sinal amarelo, quando
deveriam reduzir. É uma questão cultural que precisa ser mudada com urgência. Tenho
aprendido que há duas formar de pensar o direito: a justo naturalista e a justo
positivista. Na primeira, a pessoa usa a regra a seu favor, podendo infringi-la se
necessário, para se defender. Na outra, regra é regra e não se pode infringir de jeito
nenhum. Mas o brasileiro usa tudo a seu favor, sempre apresentando alguma
justificativa.”
Tábata Peixoto, Secretária e Estudante de Direito

“As pessoas cometem muitas imprudências. A maioria não respeita as placas de
estacionamento proibido, nem a faixa de pedestres. Outros dirigem embriagados e de
maneira irresponsável. Por causa da pressa, tanto os motoristas como os pedestres,
distraídos, muitas vezes erram. Para mim não tem jeito não. As pessoas não são
devidamente punidas e acham que podem fazer o que quiserem. Se cada um não
tomar uma decisão correta, as coisas nunca irão mudar.”
Aparício Campos Alves, Aposentado

“A falha principal aqui é a falta de respeito com o pedestre, principalmente com
idosos e crianças. Mas também há o problema da alta velocidade, em especial de
madrugada, na Izabel Bueno, e o desrespeito às garagens e aos pontos de ônibus. A
primeira coisa que precisa mudar é a nossa cultura. Os motoristas não colaboram uns
com os outros. Deveria também haver mais rigor na hora de tirar a carteira.
Aumentaram os custos, mas o condutor não está sendo devidamente treinado para
ser um bom motorista.”
Breno Resende dos Reis, Profissional Autônomo

“Os motoristas não dão seta na hora de virar, estacionam nas esquinas, nas faixas de
pedestres, nas rampas de deficientes e não esperam as pessoas atravessarem. Há
ainda a alta velocidade até nas ruas que têm escolas. Os motoristas pensam que são
os donos da rua e os pedestres têm que respeitá-los. Mas é o contrário: os motoristas
é que precisam respeitar os pedestres. A educação também vem da família e os pais
precisam colaborar e passar boas orientações para os filhos e não deixar tudo para o
governo.”
Catarina Maria de Almeida, Dona de Casa

“Depois destas mudanças no trânsito, avanço de sinal, entrada na contramão,
estacionamentos em locais proibidos e em fila dupla estão acontecendo demais. O
desrespeito aos pedestres também é comum, principalmente por parte dos
motoqueiros e motoristas de ônibus que, já conhecendo o tempo dos semáforos, não
esperam que eles abram e aceleram, deixando o pedestre inseguro. Onde não há
sinalização, não se pode contar que o motorista vai respeitar. Para solucionar isso é
preciso educação em geral e o resgate do valor humano, que está desaparecendo.”
Marcilon Orestes da Silva, Morador

“Acredito que todos conhecem bem as regras de trânsito, mas devido à correria e ao
stress do dia a dia, as pessoas se esquecem que existem normas a seguir e a
impunidade aqui no Brasil anda solta. Se houvesse mais rigor na aplicação das leis de
trânsito isso não iria acontecer tanto. É preciso que haja educação desde o berço.
Devemos usar mais as escolas para ensinar sobre o trânsito, com o Governo sempre
monitorando, fiscalizando e educando as pessoas. Sem isso nada se resolverá.”
Hélio Benjamin Costa, Administrador de Empresas
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Lembranças da evolução do Jaraguá
Alda Maria Pelegrino e Fernando José Pelegrino

Em 1962, os irmãos Alda Maria
Pelegrino e Fernando José Pelegrino,
juntamente com seus demais irmãos e o
pai, saudoso e conhecido Zé Pelegrino,
compraram um dos lotes da Denerau
(Departamento Nacional de Endemias
Rurais), que era uma das donas das
terras da região. “Nossa casa foi a
primeira da Rua Duarte Costa e uma das
primeiras da região. Na época tudo era
mato. A Rua Izabel Bueno, que hoje é uma
referência no bairro, era um simples
caminho de terra. Não existiam ruas
abertas, telefone, nem luz e água
encanada”, recorda Fernando.
Para ele, o primeiro progresso foi a
construção do poço artesiano em 1963.
“Foi construído no quintal da minha casa
e muitas pessoas vinham aqui procurar o
meu pai para fazer a ligação. Cada um
pagava uma taxa e a distribuição era feita
somente na área da Rua Dom Rodrigo e
Duarte da Costa. Por volta de 1972, a
Copasa começou a fazer a distribuição de
água”, lembra.
Alda conta que, como não havia
energia elétrica, “usávamos lampiões
com querosene. Para tomar banho
esquentávamos a água no fogo A luz
chegou por volta de 1965, através de
cabos longos que eram ligados na Rua
Boaventura, chamada na época de

Estrada Velha da Pampulha”.
Outro problema enfrentado era a
falta de comércio para fazer as compras.
“Para comprar alguma coisa íamos até o
bairro São Francisco, pois aqui ainda não
tinha comércio. Em 1964 foi aberta a
Mercearia do Cumpadre, que ficava na
Rua Boaventura, próximo onde hoje se
localiza a agência dos Correios. Em 1968
chegou a fábrica de pães Fiorenza e,
mesmo sendo uma fábrica, algumas
vezes comprávamos pães lá. No mesmo
ano foi inaugurada a Mercearia Santos
(hoje Merceria Precinho, da Dona Zilda),
muito movimentada na época. Começou
com uma porta e foi crescendo. Os
moradores se encontravam lá para fazer
suas compras”, conta Fernando.
Para se deslocar para mais longe só
havia a linha do Aeroporto, que atendia a
região levando os moradores até o

Centro. “A linha do Aeroporto tinha o
número 12, depois mudou para 77 e
atualmente é 5401. Em 1969 foi
inaugurada a linha Jaraguá, atual 9105 e
antes número 82”, lembra Fernando
Pelegrino.
Com o crescimento do bairro alguns
problemas vieram. Um deles é a falta de
segurança. Alda lembra que “antes não
existiam assaltos, as casas eram de
muros baixos e deixávamos a porta
aberta. Tenho saudade dessa época,
quando podíamos sair de casa à noite
sem preocupação”. Fernando também
tem saudade dessa tranquilidade. “Em
1970 o progresso começou na região e
em 1990 aconteceu muito rapidamente.
Antes as casas não tinham cerca, as
crianças brincavam na rua, eu jogava bola
na Rua Borges e andávamos a pé por aqui
sem perigo”, conta.
Alda Pelegrino completa, dizendo
que a Prefeitura tem que ficar atenta à
estrutura do bairro. “O que me preocupa é
a rede de esgoto suportar o aumento do
número de moradores. Vários pontos
podem melhorar. Falta escoamento da
água de chuva, principalmente na Izabel
Bueno; transporte público; iluminação;
melhoria da sinalização nas ruas e
iluminação nas ruas”, sugere. (Ana
Izaura Duarte)

Alteração de
circulação na
Furtado de Menezes
FOTOS: ANA IZAURA DUARTE

Desde o dia 2 de agosto, a Rua Furtado
de Menezes, entre as ruas Dom Rodrigo e
Conselheiro Galvão, está operando em
mão única direcional neste sentido. Eram
muitas as reclamações de moradores e
comerciantes sobre a necessidade de
essa mudança ter acontecido no projeto
da “Rua Izabel Bueno”, implementado
desde o ano passado, onde várias vias
passaram a operar em mão única. A rua
realmente tinha um trânsito complicado,
pois havia liberação de estacionamento
dos dois lados, sendo possível a passagem
de um único veículo, o que causava muitas
retenções e discussões entre motoristas.
Por isso, o objetivo das mudanças foi
proporcionar mais segurança aos
pedestres e veículos e melhorar a fluidez
na circulação de veículos.
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Coleção Primavera/Verão chega às lojas do Jaraguá
Com uma breve caminhada pelas ruas do
bairro é possível observar várias lojas de
vestuário e calçados em liquidação. Isso é
sinal de renovação de coleção e da chegada
de mais uma estação. A Primavera está
chegando e muitas lojas já estão lançando a
coleção Primavera/Verão 2013. Nas vitrines
um pouco da tendência com cores fortes e
estampas, desde as florais até as tribais.
A Favorita Modas é uma dessas lojas que
já está trabalhando com a nova coleção e
inclusive fez seu lançamento no dia 16 de
agosto, com um coquetel para convidados.
Segundo a gerente Fabiana Leão, o
lançamento foi um sucesso, pois as mulheres
estão sempre em busca de novidades. “Essa
coleção é bem democrática. Há peças para
todos os estilos e tipos de corpo. As que estão
em alta são as camisas transparentes, shorts
e saias. Trouxemos uma coleção cheia de
otimismo, leveza, energia e glamour. A cliente
vai encontrar uma cartela de cores doces e
ácidas e modelos variados”, conta.
Segundo Elaine Gontijo Borém,
proprietária da Quattro Calçados, não são
todas as pessoas que estão ligadas à moda e
por isso é importante oferecer o que é
tendência, mas também ter o clássico. “Nós,
lojistas, temos que ter o que é tendência nas
passarelas e na televisão, mas sempre
oferecendo o básico para atender a todos os
tipos de público”, comenta.
A proprietária da Átrium Modas, Renata
Beatriz Almeida, diz que o cliente ainda está
indeciso, pois, embora a coleção esteja
mudando, o clima ainda está frio. “As pessoas
ainda estão conhecendo essas novas
tendências. Estão com medo de investir no
verão porque ainda está fazendo frio. As

ANA IZAURA DUARTE

FABILY RODRIGUES

As lojas A Favorita e Quattro apresentam as peças da nova coleção para seus clientes

mulheres estão procurando camisas e calças,
peças mais básicas que dá para usar em
qualquer época”, explica.
Além da beleza muitas pessoas
procuram também o conforto e tentam aliá-lo
com as tendências. Sheila Maria Pereira de
Souza, proprietária da Verbena, acredita que
as pessoas estão procurando esse conforto
junto com a beleza, principalmente nos
calçados. “As pessoas buscam o que está na
mídia, como os sneakers, spikers,
metalizados, os saltos médios e as sapatilhas.
A roupa tem que harmonizar com o calçado.
No entanto, não é todo mundo que usa e
procura o que está na moda. Por isso é
importante buscar o que o cliente deseja,
além do que é tendência”, comenta.
Tendências
As cores e estampas sempre fizeram
parte das coleções de outros anos. Fabiana

Leão comenta que a coleção 2013 também
abusará das cores fortes, porém o branco e as
cores pastéis também terão o seu espaço. “As
tendências são o uso dos plissados,
transparência, paetês e cirê, jeans color, saia
e vestido mullet, seda, organza e crepe,
camisaria despojada, calça flare - que é a
nova boca de sino -, o jeans reto, calça
cropped, franjas e rendas. Uma moda
inspirada nos anos 20, 60 e 70”, conta.
Juliana Zeferino de Oliveira, proprietária
da Afrodite Modas, acrescenta que hoje em
dia a moda é eclética. Ela oberva que essa
nova coleção é um mix de tendências de
décadas passadas. “Toda coleção tem um
toque retrô com o uso do plissado em blusas,
vestidos e saias. Franjas, calça pantalona e de
cintura alta estão em alta. Essas peças vêm
todas renovadas. A transparência e a
assimetria também poderão ser vistas em

saias, camisas e vestidos. O mulet, curto na
frente e longo atrás, é um exemplo disso e já
está fazendo sucesso entre as mulheres. Já
fizemos um preview da coleção e estamos
sempre renovando de acordo com as novas
tendências e com o que o cliente deseja”,
conta.
Para completar o look, os sapatos,
juntamente com os acessórios, são peças
chaves. Eles deixaram de ser um simples
acessório e muitas vezes chamam mais
atenção do que as roupas. Isso pode ser visto
nos últimos anos e na evolução da tendência
para os calçados que cada vez mais estão
criativos e coloridos. Elaine Gontijo comenta
que as cores também serão tendências nos
sapatos, assim como os spikers. Sheila
Pereira completa, dizendo que o metal
também terá seu lugar e será tendência nos
acessórios e calçados. (Ana Izaura Duarte)
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Novamente divulgamos as vagas de empregos na região através da disponibilidade de nossos anunciantes e demais parceiros, e esperamos contribuir, tanto com as empresas que precisam preencher estas vagas, quanto com os
moradores e demais interessados. Continuaremos usando este espaço em nossas próximas edições para que nossos parceiros e empresas sérias e idôneas possam oferecer suas vagas e assim faremos nosso trabalho social de ajudar
aqueles que precisam trabalhar. Os dados da empresa, contato, especificações e quantidade de vagas podem ser enviados para jaraguaemfoco@gmail.com.
JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Função: ATENDENTE
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau
incompleto, experiência em atendimento ao público.
Função: PORTEIRO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo, conhecimento básico em informática.
Função: AUXILIAR DE LIMPEZA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2º grau
incompleto, experiência em atendimento ao público.
Contato: Enviar currículo para dp@jaraguaclub.com.br.
MILA
Função: ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, curso técnico ou
profissionalizante. Experiência em mecânica elétrica de
automóveis. Horário: das 8h às 18h, de segunda a
sexta. Escala de plantão aos sábados. Remuneração:
comissão + VT + ticket-refeição + benefícios indiretos.
Preferencialmente morar na região.
Função: VENDEDOR DE PEÇAS
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo.
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS)
Vagas: 5
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo, conhecimento básico em informática, salário
a combinar.
Função: MOTORISTA DE PEÇAS
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, experiência na
função, carteira de habilitação categoria A/B.
Função: POLIDOR DE VEÍCULOS
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, experiência na
função, preferencialmente ter carteira de habilitação na
categoria B.
Função: AUXILIAR DE ESTOQUE
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, 2° grau
completo, não é necessário ter experiência.
Função: MECÂNICO AJUSTADOR
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, experiência em
ajustagem.
Função: VENDEDORA DE ESTÉTICA AUTOMOTIVA Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, 2° grau
completo, com experiência em vendas.
Contato: Enviar currículo com foto e nome da vaga para
rh.mila@grupolider.com.br. Contato: 3499-4145 (Silvia).

CHOPERIA HANGAR 770
Função: COZINHEIRA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência.
Função: AUXILIAR DE COZINHA
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência.
Função: GARÇOM
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Ambos os sexos,com
experiência.
Contato: Entrar em contato no 3586-2180.
JAPAN SUSHI
Função: SUSHIMAN
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, com
experiência. Para trabalhar no turno da noite.
Função: ATENDENTE
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo feminino. Para trabalhar
no turno da noite.
Contato: Entrar em contato com Beatriz através do
8894-5151.
SALADA SORVETE
Função: BALCONISTA / ATENDENTE
Vagas: 16
Especificações / Perfil: Ambos os sexos. Salário de R$
750,00 + plano de saúde. Morar nos bairros Abílio
Machado (3 vagas), Barreiro (3 vagas), Buritis (3
vagas), Itapoã (2 vagas), Jaraguá (2 vagas) e Savassi (3
vagas). Entre 18 e 35 anos.
Contato: Enviar currículo para o e-mail:
sorvetesalada@yahoo.com.br.
ACADEMIA MONTE OLYMPO
Função: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino.
Preferencialmente morar na região.
Função: PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Sexo masculino, curso superior
completo em Educação Física ou cursando a partir do
2º período. Preferencialmente morar na região.
Contato: Entrar em contato com Carla no 3491-1858
ou comparecer à Rua Izabel Bueno, 1214 - Jaraguá.
BVS DISTRIBUIDORA DE GÁS (ULTRAGAZ)
Função: MOTORISTA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, possuir dois
anos de CNH B, a partir de 23 anos.

Função: ATENDENTE
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, experiência em
atendimento ao cliente.
Contato: Entrar em contato com Rafael ou Sofia através
dos telefones 3497-3135 ou 3432-2699.
SALÃO VYABELLA
Função: MANICURE
Vagas: 2
Contato: Entrar em contato com Renata no: 32432106 ou 3077-7117.
PADARIA PING PÃO
Função: ATENDENTE
Vagas: 8
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, acima de 18
anos. Não precisa ter experiência. Preferencialmente
morar na região. Oportunidade para primeiro emprego.
Disponibilidade para trabalhar no turno da tarde.
Preferencialmente morar na região.
Contato: Entregar currículo na Rua Izabel Bueno, 1.415,
aos cuidados de Mariana.
IGUANA PNEUS
Função: VENDEDOR DE VAREJO
Vagas: 1
Função: VENDEDOR TELEMARKETING
Vagas: 3
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vagas: 1
Especificação / Perfil: Preferencialmente morar na
região.
Contato: Enviar currículo para
iguana.pneus@yahoo.com.br. A/C de Elmo.
HIPERMINAS PAMPULHA (Jaraguá)
Função: OPERADOR DE CAIXA
Vagas: 4
Especificação / Perfil: Sexo feminino, entre 18 e 35
anos, 2º grau em curso, sem experiência.
Função: SERVIÇO GERAIS
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, acima de 18
anos, 1º grau incompleto, não é necessário ter
experiência. Para trabalhar no turno da tarde.
Função: SUSHIMAN
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo masculino, entre 25 e 35
anos, 2º grau incompleto, com experiência. Para
trabalhar no turno da tarde.
Função: BALCONISTA DE FRIOS
Vagas: 3
Especificação / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo, experiência de seis meses.

Função: AUXILIAR DE COZINHA
Vagas: 2
Especificação / Perfil: Sexo feminino, com experiência.
Contato: Enviar currículo para
rhumanos@hiperminas.com.br ou comparecer à Rua
Izabel Bueno, 445 - Jaraguá, ou através do telefone
3476-6500.
SUPERMERCADOS BH (Jaraguá)
Função: ATENDENTE DE FRIOS
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 50
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária:
44 horas semanais.
Função: OPERADOR DE CAIXA
Vagas: 3
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, 2º grau
completo ou em curso, entre 18 e 50 anos. Não é
necessário ter experiência. Carga horária: 44 horas
semanais.
Função: REPOSITOR
Vagas: 5
Especificações / Perfil: Sexo masculino, entre 18 e 40
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária:
44 horas semanais.
Função: EMBALADOR
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 17 e 59
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária:
44 horas semanais.
Função: AÇOUGUEIRO
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos os sexos, entre 20 e 55
anos, experiência mínima de seis meses na função.
Carga horária: 44 horas semanais.
Função: FAXINEIRA
Vagas:1
Especificações / Perfil: Sexo feminino, entre 25 e 50
anos. Não é necessário ter experiência. Carga horária:
44 horas semanais.
Função: FISCAL DE LOJA
Vagas: 1
Especificações / Perfil: Ambos sexos, curso de
vigilante ou experiência na aérea.
Função: AUXILIAR DE PADARIA
Vagas: 2
Especificações / Perfil: Ambos sexos, ensino
fundamental completo. Não é necessário ter
experiência.
Contato: Interessados deverão acesse o site:
www.supermercadosbh.com.br/trabalheconosco ou
comparecer à Rua Guarani, 559, centro – BH, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, munidos de
documentos pessoais e carteira de trabalho. Procurar
Elaine.
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