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BRT é a esperança de
melhorias no trânsito da região
FOTOS: CID COSTA NETO

Em praticamente todas as regiões de Belo Horizonte o
trânsito é um problema muito sério que atrapalha bastante a
rotina das pessoas que precisam se deslocar. Na região
noroeste, principalmente nas proximidades do Cidade Nova,
Silveira, Ipiranga, União, Bairro da Graça, Nova Floresta e
Palmares, o problema é ainda pior devido às obras de implementação do BRT (Bus Rapid Transit), uma via de trânsito
rápido para ônibus. Hoje as retenções acontecem até mesmo
em horários tradicionalmente mais tranquilos. A região está
sendo muito prejudicada pelas obras, afetando, inclusive, o
trânsito local, pois, para fugir do intenso congestionamento
da Cristiano Machado, muitos motoristas cortam caminho
pelas ruas dos bairros.
O BRT é um sistema de transporte público com características similares ao metrô, porém economicamente mais
viável, já que funcionará sem interferência do tráfego por
haver corredores exclusivos para os 170 ônibus articulados
(ônibus-sanfona) com capacidade de transporte de 120 a

150 passageiros. Esses ônibus serão quase três vezes maiores que os convencionais e terão quatro portas. Além disso,
não há degraus para subir, já que o piso será no nível da
plataforma de embarque, e a compra de passagens acontecerá antes do embarque nas 25 estações de transferência ao
longo do itinerário.
A expectativa é que com esses elementos seja possível
ter um sistema melhor e mais rápido que atenda bem o
usuário que depende do transporte público. A cidade de
Curitiba resolveu esse problema, há mais de 15 anos, através
de uma operação com veículos de grande capacidade, estações-tubo ao nível do piso dos veículos e pagamento da tarifa
na entrada da estação e terminais de integração.
A ideia de vias exclusivas de transporte coletivo já foi
adotada por muitas cidades brasileiras, sem qualidade no
planejamento, projeto e implantação da infraestrutura. Assim,
foram criados corredores exclusivos para ônibus, pelos quais
trafega um número excessivo de linhas, com pontos de em-

barque e desembarque convencionais e cobrança de tarifas
dentro do veículo. Isso levou a maior parte dos corredores à
saturação, operação com baixa velocidade, poluição e degradação do ambiente urbano. O embarque por uma única porta
e a cobrança das tarifas na roleta tornam o sistema mais
lento.
O Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PlanMobBH) prevê um total de 41 quilômetros de pistas exclusivas para o BRT, onde a velocidade média será de 25 km/h. A
previsão do funcionamento do sistema, já com as estações
concluídas, é dezembro de 2013. Devemos reconhecer que
as obras poderão melhorar o trânsito em nossa cidade, mas
resta saber se haverá uma maior rapidez na execução das
mesmas e um melhor planejamento nas alternativas de
desvio do trânsito, pois conviver mais um ano desse jeito será
um teste radical e extremo de paciência.
Leia mais nas páginas 4, 5, 6 e 7

VINÍCIUS SOARES / PMMG

MINEIRÃO Reinaugurado no dia 21 de dezembro, o novo Mineirão se
prepara para um importante ano de 2013 com jogos e eventos de expressão
no cenário nacional. O primeiro jogo acontecerá no dia 3 de fevereiro entre
Cruzeiro e Atlético, pelo Campeonato Mineiro. Esses eventos serão
importantes para a logística e as operações implantadas para a Copa do
Mundo de 2014. A nova capacidade do estádio é de 62.160 lugares e será
um ótimo espaço social para as mais diversas atividades de entretenimento,
principalmente porque ganhará uma esplanada de 80 mil m2 em seu
entorno, além de diversas lojas e um museu brasileiro de futebol, reforçando
a vocação da região da Pampulha para o lazer e turismo. Página 12

PRÓXIMA EDIÇÃO - Nas próximas edições falaremos sobre SEGURANÇA
PÚBLICA, mostrando a atual situação da região do Cidade Nova e de como
os assaltos e demais ocorrências ainda deixam os moradores temerosos, e
também a importância de estudar LÍNGUAS ESTRANGEIRAS e em como a
boa fluência ajudará na busca de oportunidades nesse período pré-Copa do
Mundo. Teremos ainda matérias sobre o GRUPO CIDADE NOVA EM
SERESTA, a RÁDIO COMUNITÁRIA, o PARQUE ECOLÓGICO E CULTURAL
PROFESSOR MARCOS MAZZONI, além da importância da FEIRA DOS
PRODUTORES para toda a região e como é seu funcionamento. Participe se
você quiser opinar sobre algum desses e de outros assuntos.

Janeiro de 2013
2

CRÔNICA

Acalme seus passos
Creio que a maioria dos
que tentarem ler esta crônica
até o final farão isto com certa
pressa para poder ler outras
páginas do Jornal ou voltar ao
que estavam fazendo ou ao
que ainda vão fazer. É assim
nossa vida hoje. De um modo
geral, nos acostumamos a um
ritmo acelerado, salvo exceções, claro. Em todos os finais
de ano a história se repete.
Correria para compras de
Natal, preparativos para as festas, compromissos, pagamentos, avaliação de resultados, balanços e muitos planos para o
ano que vai iniciar. Não há como negar que é um período em
que ficamos centrados demais nesses objetivos e mal conseguimos curtir todo o clima que o período propicia.
Minha dica neste período é: acalme seus passos. Desacelere. Não pensamos muito nisso, mas é algo muito necessário e importante para manter uma qualidade de vida
melhor. No entanto, muitos acharão isso absurdo porque,
dependendo do setor/ramo em que trabalham, das provas
finais na escola ou faculdade, do vestibular e de várias outras
possibilidades, fica realmente difícil desacelerar. Mesmo
assim, é importante dar uma pausa , mesmo que por um
determinado período. Isso certamente ajudará a nos centrarmos e nos prepararmos melhor para novos planos, novas
perspectivas e novas esperanças de dias melhores e projetos
promissores de vida, trabalho, estudo, coração , financeiro,
entre outros.

Metas e atitudes
Aproveite o começo deste ano para desacelerar, descansar a mente e o corpo, relaxar, se permitir, viajar, dormir um
pouco mais, visitar e curtir a família, ler, assistir a bons filmes,
ouvir música, dançar, rezar, sorrir mais, passear com os filhos,
grandes amigos e/ou o (a) namorado(a), marido ou esposa,
ou simplesmente não fazer nada. Faça algo que sempre
tenha tido vontade de fazer, mesmo que seja alguma coisa
bem simples. Tenha como objetivo diminuir o ritmo em meio
às confusões e correrias do dia a dia. Enfim, tire pequenas
férias e curta o cotidiano com uma visão diferenciada de
tudo.
Sinta o prazer de ser útil a alguém. Valorize todos os
abraços que receber, principalmente nesta época; agradeça

ANUNCIE AQUI
Destaque o nome de sua empresa no Jornal CIDADE NOVA EM FOCO!
É uma maneira segura e com maior chance de retorno para divulgar
os serviços e produtos que ela oferece. Os 10 mil exemplares do
Jornal são distribuídos gratuitamente nas residências, comércios e
instituições, além de demais locais estratégicos e de grande circulação dos bairros Cidade Nova, União, Silveira, Ipiranga e Palmares.
Serão distribuídos ainda em clubes, academias, restaurantes,
padarias, farmácias, supermercados, órgãos públicos, associações
e demais organizações de cunho comunitário e social. É a garantia
de ser visto num meio de comunicação com credibilidade, sede
própria, alta visibilidade, qualidade gráfica e editorial, papel
diferenciado e uma distribuição impecável.
JORNAL JARAGUÁ EM FOCO...

Assim como a região do Cidade Nova, a do Jaraguá está em
constante crescimento e é uma forma de você divulgar mais a
sua empresa para um outro público em potencial e próximo da
região. Com tiragem de 10 mil exemplares, o Jornal também é
distribuído gratuitamente para as residências, comércios e
instituições dos bairros Jaraguá (Liberdade / Santa Rosa), Dona
Clara, Aeroporto, Uni-versitário, Indaiá, São Luiz e São José.

ANUNCIE TAMBÉM NO OURO PRETO EM FOCO

Os 10 mil exemplares do Jornal são distribuídos gratuitamente
nas residências, comércios e instituições dos bairros Ouro
Preto, Castelo, São José, São Luiz e parte do Engenho Nogueira,
Paquetá, Alípio de Melo e Bandeirantes, entre outros locais de
grande circulação. Confira os tamanhos e preços diversificados.

... E NO PLANALTOEM
FOCOPlanalto em Foco, distribuído nas
Conheça
também o Jornal
residências, clubes (Labareda, Vila Olímpica, Cruzeiro, PIC, XV
Veranista, Jaraguá e Iate), comércios e instituições da região
(Planalto, Itapoã e parte do Campo Alegre, Vila Clóris, Santa
Amélia e Santa Branca). Essa é uma maneira segura de anunciar!
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INTERNET

Há muito o que fazer para seu próprio benefício. Há
muito o que contemplar nesta vida tão interessante que nos
foi dada. Às vezes, esquecemos de desfrutar todas as vantagens, possibilidades e belezas que ela nos oferece. Nosso
péssimo hábito de dizer estou sem tempo , muita correria ,
trabalhando muito , qualquer dia , entre outras desculpas,
nos impede, automaticamente, de fazer coisas que realmente nos fariam bem.
Não é preciso ter tanto tempo para aproveitar as coisas
que realmente são importantes e que nos energizam. Precisamos ser sempre alimentados por fatos e sensações
positivas. Por atos de carinho com as pessoas que amamos,
por fazer o bem ao próximo, por se permitir ser feliz e aproveitar os amigos e a família, por não nos prendermos tanto ao
trabalho, estudo e outras coisas que nos travam e bloqueiam
para realizarmos o que temos realmente vontade.

3441.2725 9991.0125

Rua Francisco Vaz de Melo, 20, sala 7 Jaraguá | Shopping Liberdade

cidadenovaemfoco@gmail.com

pelas mensagens recebidas. Dê sua contribuição para
contagiar os ambientes que você frequenta com atitudes,
gestos e palavras otimistas.
Dessa maneira você sentirá uma paz interior que poderá
se transferir para o corpo e a mente, permitindo a diminuição
das tensões dos músculos e nervos. Dê um tempo para você.
Cuide-se. Se conheça um pouco mais e aproveite sua vida
com qualidade e prazer. Certamente não terá nada a perder.
Que todos possam ter um novo ano maravilhoso e abençoado. Fiquem com Deus!
Fabily Rodrigues (Editor)
fabilyrodrigues@gmail.com
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O Jornal Cidade Nova em Foco é uma publicação informativa mensal voltada aos moradores, comerciantes e demais interessados dos
bairros Cidade Nova, União, Silveira, Ipiranga, Palmares e demais bairros próximos. Independente e imparcial, não temos comprometimento
ou vínculo com nenhuma associação, empresa ou empresário, político ou entidade. Nosso objetivo é informar, esclarecer, debater, criticar e
melhorar a qualidade de vida da região. Faremos isso por meio de matérias informativas, dicas, informações úteis e notícias voltadas a todos
os envolvidos, de uma maneira ou de outra, com os bairros locais. O Jornal é distribuído gratuitamente (12 mil exemplares) nas residências,
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BRT é uma das soluções para melhorar a
O trânsito em Belo Horizonte está caótico. Isso
já acontece há muito tempo, mas, com as atuais
obras na cidade, é preciso muita paciência para se
deslocar, mesmo em trajetos mais curtos. Em
alguns pontos existem retenções, mesmo em
períodos do dia tradicionalmente tranquilos, o que
dificulta programar compromissos e horários. A
solução é sair mais cedo de casa. A Grande BH
cresceu consideravelmente, principalmente no
Vetor Norte, onde a Prefeitura e o Governo do Estado
investem todas as fichas. Na região do Cidade Nova
a situação não é diferente e é um dos pontos com
maior problema de retenção de trânsito. Há congestionamento para quem opta por todos os acessos,
como o Anel Rodoviário e a Cristiano Machado.
Há mais de cinco anos a população vem
sofrendo com os mais diversos transtornos, como a
duplicação da Avenida Cristiano Machado, as obras
da Linha Verde e agora com a implantação do BRT. A
expectativa é que as obras terminem em dezembro
de 2013. Enquanto isso os moradores locais
esperam e sofrem, não mais tão pacientes, o fim da
intervenção. Para amenizar os problemas relacionados ao tráfego na capital, a Prefeitura e a BHTrans
estão investindo em melhorias no transporte coletivo, implantando o BRT (Bus Rapid Transit).
Funcionamento
O BRT é um sistema de ônibus com características similares ao metrô, porém economicamente
mais viável. Serão 41 km de pistas exclusivas para o
BRT em Belo Horizonte. O objetivo é que haja duas
faixas para cada sentido, para facilitar o embarque
e desembarque de passageiros sem gerar filas de
ônibus e comprometer o fluxo dos veículos. Funcionará sem interferência do tráfego, pois haverá
corredores exclusivos para os 170 ônibus articula-

FOTOS: CID COSTA NETO

Começam a surgir as primeiras estações de integração do
BRT ao longo da Cristiano Machado

As obras do BRT podem ser vistas por toda a extensão da Avenida Cristiano Machado

dos, popularmente chamados de ônibussanfona, e possuirão capacidade de
transporte de 120 a 150 passageiros.
Esses ônibus serão quase três vezes

maiores que os convencionais e terão
quatro portas. O que também os difere dos
ônibus tradicionais é a ausência de
degraus. O piso será no nível da platafor-

ma de embarque e a compra de passagens acontecerá antes do embarque nas 25 estações de transferência ao longo do itinerário, como acontece no
metrô.
A BHTrans prevê que a velocidade operacional
do BRT passe de 14 Km/h para 23 a 25 km/h em
média. O valor das passagens não será alterado,
porque hoje já existem tarifas para quem faz integração com o metrô. O BRT irá circular em dois corredores exclusivos (avenidas Antônio Carlos / Pedro I e
Vilarinho / Cristiano Machado) e será integrado à
área central pelas avenidas Paraná e Santos
Dumont.
A BHTrans acredita que com a melhoria do
transporte público, através da implantação do BRT,
o trânsito da capital melhore, pois em cidades onde
já tem o sistema as pesquisas mostram que muitos
trocaram o carro pelo transporte público. Mas para
dar certo é preciso que as pessoas se conscientizem
que usando o transporte público estão colaborando
com o meio ambiente e com a mobilidade da
cidade.
Situação das obras
De acordo com a Sudecap (Superintendência
de Desenvolvimento da Capital) as obras na Cristiano Machado, orçadas em R$ 36 milhões, estão em
dia. O pavimento rígido (concreto) na Avenida será
feito até o Túnel da Lagoinha, assim como a implantação da plataforma de cinco metros, visando a
colocação de 10 estações ao longo do trecho.
Estamos na primeira etapa que consiste na
implantação das passarelas, estações e da pista do
BRT. A previsão está mantida para dezembro de
2013, pois a obra está dentro do planejamento,
pois não houve alteração relacionado à verba ou a
outros fatores , explica Cláudio Neto, diretor de
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mobilidade urbana em Belo Horizonte
infraestrutura da Sudecap.
Com um terminal de integração, o Corredor
Cristiano Machado contará com 10 estações, onde
a distância entre elas será de 440 metros. Para
evitar a formação de filas dos veículos, existirão
áreas para ultrapassagem ao longo do corredor. A
Avenida Cristiano Machado, que passa por obras de
adequação desde setembro do ano passado, já
começou a receber as estações que integram o
novo sistema. O BRT Cristiano Machado, que terá
um investimento de aproximadamente R$ 135
milhões, será responsável por reduzir o trajeto entre
a via e o Centro, de 35 para 20 minutos em seus
aproximados 6 km, onde passam 300 mil passageiros por dia, sendo 20 mil no horário de pico da
manhã. Será responsável por proporcionar melhorias para o acesso a diversos bairros da região Norte,
além de constituir-se num corredor secundário de
acesso ao Mineirão a partir da região Leste.
O corredor Antônio Carlos / Pedro I e Vilarinho,
que teve o investimento de aproximadamente R$
180 milhões, terá aproximadamente 16 km de
extensão e deve atender a uma demanda de 400
mil passageiros/dia e 43 mil passageiros/hora pico
da manhã. O corredor atenderá cinco regionais
administrativas da cidade e parte da demanda
metropolitana.
As obras para a implantação do BRT na área
central começaram em abril do ano passado e
serão realizadas em trechos das avenidas Paraná,
Santos Dumont e Amazonas, além das ruas Bahia,
Espírito Santo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e
Guaicurus. Nas avenidas Santos Dumont e Paraná
serão instaladas seis estações de embarque e
desembarque de passageiros.

CID COSTA NETO

Muitos desconfiam do tempo de melhoria da obra.
O trânsito tem piorado bastante. Entre 7h e 9h, e
17h e 19h, é impossível andar na Cristiano Machado. Acho que quando as obras forem concluídas os
resultados durarão pouco tempo e depois os transtornos voltarão, pois a região não para de crescer.
Temos problemas como estacionamento, engarrafamento, entre muitos outros , considera o engenheiro civil, Alex Amorim.

Dificuldade em encontrar vagas em certas áreas do bairro Cidade Nova
é um problema constante para moradores e comerciantes

Desconfiança e desgaste
Muito se fala sobre o BRT, porém a
maioria das pessoas não conhece bem o
sistema e outros detalhes , como benefícios e o funcionamento desse meio de
transporte que tem como promessa
agilizar o trânsito e melhorar o transporte
público da cidade. Por isso, a tendência é
que haja bastante desconfiança e descrédito com o novo sistema. Fomos às ruas da
região para conversar com moradores e
comerciantes sobre a expectativa com
relação ao BRT e a maioria das pessoas se
mostrou cansada e desgastada com
tantas mudanças. Segundo eles o transtorno é enorme e as maiores causas são a
explosão habitacional na região e as
diversas intervenções na avenida nos
últimos anos.

Muitos moradores e comerciantes
reclamam que demoram até duas horas
para chegar ao bairro. Moro em Venda
Nova e para voltar é muito complicado por
causa das obras da Cristiano Machado.
Está cada vez mais difícil chegar no horário. A obra não acaba e fica esse transtorno todo. Demoro uma hora e meia, e às
vezes duas horas para chegar em casa,
pois saio às 18h , relata o frentista Gedeon José Pereira.
A bióloga Vilma Magi optou por trocar
o carro pelo ônibus. O trânsito aqui está
terrível! Eu prefiro andar de ônibus hoje,
devido ao desgaste no trânsito. Todos os
dias às 7h, a Cristiano Machado fica
parada da altura do bairro Dona Clara até
o túnel. Por isso o fluxo de veículos dentro
do bairro está cada vez maior , conta.

Expectativa
A implantação do BRT na capital faz parte das
ações de melhoria da mobilidade urbana e foi
planejada pela Prefeitura de Belo Horizonte e
BHTrans, sendo inspirada no modelo adotado na
cidade de Bogotá (Colômbia) e em outras cidades,
como Santiago (Chile), Cidade do México (México),
Johanesburgo (África do Sul), além de várias cidades da China inclusive Pequim , Europa, Estados
Unidos e Canadá. No Brasil, a primeira cidade a
implantar o sistema foi Curitiba.
Com o crescimento de Belo Horizonte e o
aumento de veículos, projetos como este devem ser
implantados cada vez mais para fazer com que o
transporte público tenha qualidade. Porém, é
perceptível que o Poder Público ainda precisa saber
planejar melhor seus projetos, pois em muito pouco
tempo algumas obras foram refeitas para reparação
ou construção de outro projeto. Reconhecemos o
trabalho da Prefeitura e da BHTrans, mas um bom
planejamento aliado a uma visão de futuro certamente evitaria gastos em vão. Um bom planejamento com uma maior agilidade nas ações e nas intervenções das obras evitaria que Belo Horizonte se
transformasse nesse caos que vivemos hoje. (João
Paulo Dornas e Fabily Rodrigues)
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ENTREVISTA

BHTrans explica benefícios do BRT

Os moradores da região do Cidade Nova
estão reclamando muito do trânsito local.
Após a conclusão das obras do BRT isso vai
melhorar?
Entendo o desgaste com relação às
obras, mas a população vai receber muitos
benefícios. O problema com o trânsito no
bairro se dá pelo hábito de os motoristas
cortarem caminho por dentro do Cidade Nova
para fugir das obras da Cristiano Machado.
Com o trânsito livre, não há motivo para esses
atalhos. Outro problema acontece pelo fato de
os ônibus ainda usarem as pistas laterais da
avenida. Com o BRT concluído, todos irão
circular nas pistas internas, liberando para os
veículos as laterais que margeiam os bairros.
Muitos moradores acham que a via para
veículos vai ficar estreita e que o BRT vai
beneficiar apenas os usuários de ônibus.
A via para veículos manterá o mesmo
número de pistas, ou seja, quatro. Além disso,
os ônibus irão para as pistas internas, melhorando consideravelmente o fluxo. Mas as

DIVULGAÇÃO BHTRANS

Em entrevista ao jornal Cidade Nova em
Foco, a gerente de planejamento de mobilidade da BHTrans, Elizabeth Gomes Moura,
explica que há uma grande expectativa que o
BRT ofereça vários benefícios, como a redução
de tempo e gastos, caso os motoristas optem
pelo novo ônibus em vez de seus veículos. Ela
esclarece outras questões:

Maquete digital da Estação Central da Avenida Paraná vista por fora

melhorias só serão consideráveis se houver
uma mudança de um transporte pelo outro.
Melhorando o transporte público, esperamos
que as pessoas comecem a utilizar o BRT,
reduzindo o número de veículos trafegando.
Devido ao crescimento da frota de
veículos e populacional muitos acham que
esses benefícios durarão poucos anos e
depois o transtorno com o trânsito voltará.
Como vocês enfrentarão essa realidade?
É nítido o crescimento do número de
veículos e da população do Vetor Norte. Temos
consciência da situação, mas temos que fazer
nossa parte. A solução para que isso não
ocorra, além das intervenções que já estamos

fazendo, são duas. A primeira é fazer um
serviço de conscientização para que o motorista se transforme em usuário de transporte
coletivo, ou seja, temos que criar mecanismos
para que a população prefira usar o BRT ao
carro. Para isso temos que criar uma série de
vantagens para a troca, a fim de mudar a
cultura da população. A segunda seria criar
vias opcionais para as pessoas chegarem aos
itinerários. Temos que criar alternativas para
tirar a circulação intensa do Centro, da Cristiano Machado e da Antônio Carlos, por exemplo.
Faremos isso com a via 710, que ligará a
região leste até os bairros próximos ao Minas
Shopping. Precisamos de uma parceria com a
população. Não temos controle sobre o

aumento de veículos nas ruas, ainda mais
com essa isenção de impostos. Mesmo
criando novos viadutos e trincheiras, continuaremos tendo problemas.
Efetivamente, como será esse serviço
do BRT e quais localizações terão tempo e
custo reduzidos?
Será muito confortável, já que o tempo de
viagem vai diminuir muito por haver uma pista
exclusiva. A estação será mais confortável por
ser um local fechado, protegido de chuvas e
assaltos. Ainda é monitorada por câmeras e
com informações sobre horários e a rede de
transporte. Tudo isso sem a necessidade de
passar pelo Centro, que hoje está muito
tumultuado. Se uma pessoa pegar o ônibus da
linha 8150, dentro do bairro Cidade Nova, por
exemplo, e entrar na área do BRT, ele poderá
descer e pegar outra linha pagando apenas
uma passagem, desde que seja ao longo do
corredor nas várias estações. Quem quiser ir
para a Cidade Administrativa, por exemplo,
poderá pegar a linha 62 que vai para Estação
Venda Nova e de lá pegar outra para a Cidade
Administrativa, Jardim dos Comerciários ou
para o bairro Jaqueline, através de outro
ônibus. Quem vier do BRT na estação São
Gabriel, poderá ir para a região da PUC do
Coração Eucarístico, para o bairro Buritis ou
mesmo para a Avenida Pedro II e a Avenida
Carlos Luz, na altura da Usiminas, sem a
necessidade de passar pelo Centro.
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ENQUETE
População ainda desconfia do BRT e reclama do intenso trânsito
A situação do trânsito está horrível. O ponto mais complicado é na região da Feira dos
Produtores. Às 18h você não sai nem entra na Avenida Cristiano Machado, e dentro do
bairro está ficando assim também. Aonde moro, próximo à Avenida José Candido da
Silveira, a situação também está complicada. Acho que só vai melhorar com as obras do
BRT, mas elas não terminam. Desde que mudei, há cinco anos, a situação é a mesma.
Obra atrás de obra e nada de soluções.
Áurea Morais, Dona de casa

Eu espero que após o fim das obras do BRT a circulação melhore, pois tudo está bem
caótico. Sei que essa é a tendência não só da região como também de toda Belo
Horizonte de uma maneira geral. Em todos os lugares a avenida principal é alterada para
um melhor fluxo, mas piora dentro dos bairros. Moro aqui na região Nordeste há mais de
três anos e venho sofrendo sistematicamente com essa situação. Vamos ver se
realmente encontrarão uma situação para isso.
Wagner Salomão, Engenheiro Civil

O trânsito é um problema em toda a cidade. Enfrento problemas com o trânsito todos
os dias da semana. O benefício do BRT da Avenida Cristiano Machado deve ser bem
curto, pois, pelo que percebi, irá beneficiar apenas quem usa o ônibus. Quem anda de
carro sairá prejudicado e não vai deixar seu carro em casa para usar o BRT. Eles querem
que de um dia para o outro todo mundo pegue ônibus e deixe o carro na garagem. Acho
que o trânsito vai continuar engarrafado e com problemas.
Valéria Lopes, Empresária

O trânsito ficou pesado dentro do bairro. Com o BRT as vias irão fluir bem no meio da
avenida e as bordas ficarão congestionadas. Fizeram isso como desculpa, pois não
conseguiram fazer o metrô para a Copa. Vejo esse problema e me lembro do antigo
trólebus que eles deixaram apodrecendo na avenida. Não vejo solução, pois a frota de
carros duplicou nos últimos anos e eles continuam dando incentivo para qualquer um
comprar. A obra vai resolver muito pouco. Depois volta a mesma confusão.
Vander Campos, Bancário

Estou aqui há mais de 40 anos e sinto muita falta da tranquilidade de antigamente.
Falta gentileza entre as pessoas. O bairro está bastante barulhento, pois há muitos
carros. Antes era bem mais silencioso e poucas pessoas moravam no Cidade Nova. O
bairro cresceu, assim como o número de prédios. Consequentemente, são muitos os
carros rodando ao longo do dia. Mesmo assim gosto daqui. Temos que conviver com
esse problema do trânsito, mas é um ótimo lugar para viver.
Eva de Abreu Vale, Aposentada

Estou aqui há mais de 25 anos e nunca vi o trânsito assim. Acho que o BRT vai atender
apenas quem não mora no Cidade Nova. Para os moradores daqui será mais fácil pegar
ônibus no bairro mesmo. Eu estou estressado com essas obras e não vejo futuro nisso,
porque estão acabando com a pista do carro particular. O ônibus ocupa todo o espaço
da Cristiano Machado. Todos os meus clientes falam - e eu concordo -, que isso vai
melhorar durante uns cinco anos, depois congestiona tudo de novo.
Janir Gonçalves, Taxista

Falta de estacionamento prejudica comércio local
A Prefeitura nos cobra um IPTU tão caro como o da Zona Sul, porém lá acontecem várias
melhorias e aqui não. Reivindicamos junto à Prefeitura, Polícia Militar e a BHTrans, a
instalação do estacionamento rotativo, mas nada foi resolvido. Tentamos com a
Associação do bairro, com políticos, fizemos abaixo-assinados, mas ninguém resolveu.
Falam que existe um projeto, mas enquanto nada é resolvido o problema continua e o
bairro cresce desordenadamente e sem estrutura.
Vanderleia Carvalho, Empresária

Essa região era mais tranquila, mas nos últimos meses ficou bem mais movimentada.
O bairro é familiar e a clientela é bem conhecida, pois estamos aqui há vários anos. O
Cidade Nova é muito agradável e um ótimo lugar apesar dos novos problemas. Porém, o
trânsito está cada dia pior. Os proprietários e funcionários das lojas ocupam a maioria
das vagas. Aqui no salão de beleza os clientes têm reclamado muito. A maioria tem de vir
de ônibus, a pé ou de táxi.
Fábio Souza, Cabeleireiro

A situação é muito difícil para quem precisa do comércio local. Estou trabalhando aqui
há mais de um ano e meio e devido à falta de vagas muitos clientes deixam de comprar.
Consequentemente, vendemos menos por conta disso. Eles procuram a redondeza
inteira, mas não encontram vagas e vão embora sem passar na loja. É lugar muito bom,
mas é necessário resolver o problema do estacionamento. Vejo os comerciantes apenas
reclamando, mas nunca se unem para resolver.
Miriam Rosilaine Soares, Vendedora

Depois que a BHTrans fez mudanças no interior da região a situação não ficou boa. A
minha rua, por exemplo (Tabelião Ferreira de Carvalho), era mão e contramão, e agora
só desce. Para ir ao Centro ficou difícil, porque temos uma única opção de ir pela José
Cândido da Silveira ou pela Cristiano Machado, sem opção de retorno. Não ficou legal.
As pessoas tentam cortar caminho dentro do bairro, deixando as ruas cheias de carros e
os motoristas perdidos com essas mudanças.
Vilma Maggi, Bióloga
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O Mineirão está de volta!
Mineirão foi reinaugurado em dezembro, com solenidade, show, visitação pública e muitas histórias para contar
VINÍCIUS SOARES / PMMG

Depois de tanta expectativa, finalmente
os apaixonados pelo futebol e demais admiradores puderam ver o estádio pronto no dia 21
de dezembro, em um evento solene com a
presença da presidente Dilma Rousseff e um
show da banda mineira Jota Quest, que marcou a reabertura do Estádio Magalhães Pinto.
Futebol mesmo somente no dia 3 de fevereiro,
no clássico entre Cruzeiro e Atlético, pelo
Campeonato Mineiro. Agora os últimos detalhes estão sendo acertados para que o moderno Mineirão entre na intensa agenda esportiva
de 2013 e 2014, que terá jogos dos times
mineiros, amistoso entre Brasil e França no dia
9 de junho, além dos três jogos da Copa das
Confederações e os da Copa do Mundo. Esses
eventos serão testes vitais para a logística e as
operações implantadas para a Copa de 2014.
A capacidade original do Mineirão era de 130
mil pessoas. Agora receberá até 62.160.
O valor final das reformas do estádio foi
de R$ 666,3 milhões. Inspirada em exemplos
bem-sucedidos de países como Alemanha,
Holanda e França, o Governo de Minas adotou
o modelo de gestão compartilhada através de
uma parceria público-privada com a empresa
Minas Arena, que está executando a obra e
operará os negócios durante 25 anos. A meta
da empresa é privilegiar a modernização,
valorizar o complexo arquitetônico da Pampulha e buscar o mais alto padrão internacional
de operação do estádio, com conforto e
segurança, tratando o torcedor como cliente.
Nesse modelo, o Estado monitora a reforma e,
depois da reabertura, fiscaliza o funcionamento. Essa modalidade também contempla os
clubes de futebol, que poderão fazer acordos
comerciais com o gestor do estádio. O contrato do Governo de Minas e Minas Arena assegura cerca de 60 partidas de futebol por ano no
Mineirão.
Turismo
Além de todas as bonitas histórias o
Mineirão foi e continuará sendo um espaço
social, palco de disputadíssimas partidas de
futebol, mas também de diversas atividades
de entretenimento. O maior palco de futebol
de Minas ganhará uma esplanada de 80 mil
m2 em seu entorno, onde serão realizados
eventos culturais, shows e festivais musicais e
religiosos, além de outras modalidades
esportivas. Agora, mais do que nunca e com
toda estrutura oferecida, o estádio será um
expressivo ponto turístico. Isso porque ainda
abrigará o Museu Brasileiro do Futebol, áreas
comerciais, lojas e bares temáticos, estacionamento para 2,5 mil veículos, rampa de 15
metros ligando-o ao Mineirinho, 60 bares para
os torcedores, um restaurante com visão

panorâmica, além de inúmeros atrativos para
o público. A exemplo de grandes estádios no
mundo, como o San Siro, em Milão (Itália), e o
Camp Nou, em Barcelona (Espanha), a ideia é
que o Mineirão tenha inúmeros atrativos para
o público mesmo quando não houver jogo,
reforçando a vocação de lazer da região da
Pampulha.
Segundo a diretora de Promoção Turística
da Belotur e coordenadora do Grupo Temático
do Comitê Municipal para a Copa do Mundo,
Stela Maris de Moura Kleinrath, o Mineirão vai
contribuir significativamente para fomentar o
turismo, embora a região por si só já seja

SYLVIO COUTINHO

atrativa e turística. A Pampulha foi construída
para ser uma região de lazer e entretenimento
e o Mineirão estará ainda mais valorizado
devido à construção de uma grande esplanada, bons restaurantes, um arcabouço de lojas
e a ligação com o Mineirinho. É por essas e
outras que os mineiros querem conhecê-lo.
Está tudo muito bem feito , afirma.
Operacionalização
O novo estádio deverá trazer ao torcedor
brasileiro uma nova maneira de torcer. A
começar com o fim da tradicional e folclórica
geral , que, nos padrões da FIFA, é proibido.
SYLVIO COUTINHO

MINEIRÃO EM NÚMEROS
* Estacionamento para 2,5 mil
veículos
* Esplanada com 80 mil m2 quadrados
* Rampa de 15 metros entre o
Mineirinho e o Mineirão.
* Cobertura especial com sistema
autolimpante
* Iluminação inteligente
* 60 bares para os torcedores e um

restaurante panorâmico
* Subsolo: escritório, espaço para
entrevistas e estúdio de TV
* Geração de energia por luz solar
* 7 mil m2 para atividades comerciais
* Área de imprensa equipada com
mesas, telefones e computadores
* 260 televisores, divididos em vários
setores

Outra questão problemática no país é a venda
de ingressos. No Brasil o problema com
cambistas é notório. Há anos tentam reprimir
essa contravenção sem sucesso. Visando
acabar com o problema, o estádio terá lugares
marcados, as catracas de acesso terão leitores de código de barra, haverá vendas de
bilhetes pela internet e também em casas
lotéricas. Esse sistema de venda deverá
funcionar já no clássico do dia 3 de fevereiro,
na partida inaugural entre Cruzeiro e Atlético.
Outras medidas serão reajustadas no decorrer
de 2013. O modelo de venda em loterias já é
feito em estádios como o Engenhão, no Rio de
Janeiro. O torcedor poderá visualizar o mapa
do estádio para a compra de assentos também em outros pontos tradicionais de venda e
ainda pela internet.
Até que a bola comece a rolar, a Minas
Arena aperfeiçoa a chamada operacionalização do estádio. Para inibir que torcedores
assistam aos jogos de pé, hábito observado
na Arena Independência, a empresa pretende
ser rígida ao proibir que torcedores acompanhem os jogos de corredores ou degraus.
Segundo o presidente da concessionária,
Ricardo Barra, eles estarão preparados para
orientar o torcedor a sentar exatamente no
local em que comprou o seu ingresso. Neste
mês está previsto um pregão para comercialização de 90 camarotes. Se depois houver
unidades disponíveis, a venda será estendida.
Além disso, o Museu do Futebol será aberto.
Instalado na esplanada terá quatro fases: a
primeira, de 400 m2, estará disponível para
visitação em 3 de fevereiro. A conclusão será
durante a Copa do Mundo 2014.
Estreias
Muito se especula de quem será o segundo primeiro gol do Mineirão. Um nome
que ficará na história. Quando Cruzeiro e
Atlético entrarem em campo, no dia 3 de
fevereiro, muitos marcos históricos serão
disputados. Estará em jogo quem vencerá a
primeira partida do novo estádio, mas, antes
disto, a briga é por quem fará o gol da reinauguração. Nada melhor do que o clássico para
definir isso. Na primeira vez, mesmo não
sendo um jogo entre as duas equipes, o êxito
foi de um atleticano. O Mineirão foi inaugurado em 5 de setembro de 1965, com uma
partida entre a Seleção Mineira e o River Plate,
da Argentina. Com um público de 73.201, as
festividades tiveram direito à música, fogos e
paraquedistas. Na partida inicial, o combinado estadual venceu por 1 a 0, com gol do
jogador do Atlético, Buglê. (João Paulo Dornas e Fabily Rodrigues)

