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Adaptação ao rodízio exigirá
(3G1?9

criatividade
Em breve, os motoristas de Belo Horizonte poderão conviver com a realidade do
rodízio de veículos. Tramita na Câmara Municipal o projeto que institui a
medida, já adotada em São Paulo. A implantação do rodízio, alternativa para
conter o tráfego e diminuir a poluição, fará com que os motoristas busquem
outras opções de transporte. Entre elas, soluções criativas como a "carona
solidária ". O Parceria traz, neste mês, a opinião de servidores sobre o rodízio
e as alternativas que poderão adotar, caso o projeto seja aprovado.

Para José Antônio,
ônibus não é solução

em poder utilizar o automóvel em um dia da
dO semana, a alternativa será vir para o trabalho
de ônibus ou de táxi. O assessor de gabinete do
deputado Paulo Piau (FEL), José Antônio
Rodrigues, vê problemas nessa mudança, princi-
palmente quanto ao transporte coletivo. Em sua
opinião, o serviço é insuficiente, e o aumento da
demanda provocado pelo rodízio vai contribuir
para que os ônibus fiquem cada vez mais cheios.
'Além do dia-a-dia do trabalho, vamos ter que
enfrentar o dia-a-dia do coletivo", destaca.
Carona —José Antônio considera a carona uma
alternativa viável. "Geralmente sou eu quem dou
carona para os meus vizinhos. Agora preciso en-
contrar alguém que possa fazer isso por mim',
conckji.

Clotilde destaca
cooperação

!Yara Clotilde Maria Pinheiro Ribeiro, da Área
£f de Apoio às Comissões, a adaptação às mu-
danças provocadas pelo rodízio é também um mo-
mento de resgate do espírito de solidariedade e uma
oportunidade de ressuscitara cooperação. Urna boa k
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horário permitam", sugere.
Estacionamento - Outra alternativa é estacionar
fora da área de vigência do mdízio—o projeto prevê,
como área de abrangência da medida, a região deli-
mitada pela Avenida do Contorno. Clotilde acres-
centa que o uso do tád é uma boa pedida para quem
tem dificuldades em utilizar o transporte coletivo.

SAIBA MAIS SOBRE O
PROJETO
Oprojeto que está emtram/tação na
Câmara Munia»aldeBe/o Horizonte
prevéorodízio na área de/hnfita da
pe/aAvendado Contorno ou em
área indkada peli Conselho
MuniaoaldefleioAmbiente. O
horánode vigência da mediria senà
das 7às9horasedas 18ãs20
horas. Estanm livres do rodízio
veículosdecarga, coletivos, táxL
ambulâncias, bombeiros, poffda,
veículos depresta dores de serviços
(água, luz, telefone, lbro)e
conduz.idosperdelicientes.

Em caso de infração, o motorista
poderáreceberuma multa de 100
Lhffrs(R$ 91,08)

DEBATE NA ASSEMBLÉIA
Orodíziode veículos éte" de
projeto de lei em tramitação na
Assembléia OPI 1.320197, do
deputado Ronaldo Vasconcellos('PL),
autoriza oExecutivoa hnp/antaro
PwramadeResÜ7oà Circulação
de VelculosAutomotores na &0o
Metropolitana de Belo Horizonte. O
rodízio, segundo opro/eto, será
implementado entre 1 °demaioe3ü
de setembro, em 1998, 1999 e no
ano 2000. Osinfratores terão que
pagarmu/ta ambientalde 100 Ulirs.
No primeiro ano de vrjénoa da lia o
progiamaseráirn,o/antado
experimenta/mente e terá caráter
vo/czitárd Oprojirtojáeslásendo
anaiisadopelas Comissões
Pennanentesda Assembléia.
Parecerfavoráve/foiaproirado, no
ano passado,pe/a Comitsãode
Constituição eJustr'a
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