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INAUGURAÇÃO

OBRAS NO ANEL

NOVA CICLOVIA LIGA
CONTAGEM À CAPITAL

SÓ APÓS LICENÇA
AMBIENTAL

M Trajeto tem 4,6 km de extensão e vai do Parque Sarandi até a região da Pampulha
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Foi inaugurada
ontem a ciclovia Parque Sarandi, em
Contagem, na região metropolitana
de Belo Horizonte,
que liga a cidade à
região da Pampulha, na capital. A pista, que começa na
avenida Severino
Ballesteros, chega
até a faixa para bicicletas na avenida
Clóvis Salgado, no
bairro Bandeirantes, em BH. O trajeto total é de 4,6 km.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e a
prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), estiveram
presentes na inauguração. A chefe do
Executivo frisou a
importância de fomentar a mobilidade
urbana.
“Nós precisamos
melhorar todas as formas de ir e vir dentro
da cidade e na região

Celebração
O porteiro Marlon Souza, de 33 anos, saiu animado para pedalar.
“Adorei o resultado”,
disse. A dona de casa
Leonara Moreira, de 35
anos, também aprovou
a obra. “Andar de bicicleta por aqui ficou muito melhor”, afirmou.

metropolitana e implementar uma nova modalidade de transporte
com ciclovias e ciclofaixas”, disse Marília. “Nós
precisamos fazer muito
mais para que as pessoas possam usar com
segurança transportes
sustentáveis”, destacou.
Já Kalil ressaltou a relevância de obras que levem melhorias para o
dia a dia dos cidadãos.

Um capitão da Polícia Militar foi preso no sábado suspeito de furtar
roupas e calçados de um
shopping de Contagem,
na região metropolitana
de BH. Ele estava fora do
horário de serviço.
Seguranças acionaram a PM, que confirmou os furtos por meio
das câmeras do local.

¬ População estreou a ciclovia e se mostrou animada com o término das obras
“Esse é o novo. O novo jeito de fazer política
é fazer obras que tenham a capacidade de
melhorar a vida das pessoas”, afirmou ele.

As Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem também vão se unir para realizar obras na região do
bairro Xangri-lá, trecho que fica na divisa entre as
duas cidades. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) estará à frente de
ações como pavimentação e recapeamento. A prefeitura de Contagem vai contribuir com recursos. As
obras devem começar em setembro.

CAPITÃO PRESO
POR FURTO
Os militares acharam
com o suspeito um parquímetro e um ímã, usados para remover lacres
de segurança.
O policial negou o crime. Ele disse que, ao se
afastar das sacolas e mochila, alguém pode ter colocado os itens ali. A Corregedoria da polícia
acompanha o caso. (TM)
ALEX DE JESUS

¬ Homem negou o crime; polícia acompanha o caso

inauguração da ciclovia
que liga Contagem a BH.
O anúncio de que a
PBH assumiria as obras
da área de escape na descida do Anel Rodoviário,
no trecho entre a
BR–040 e o trevo do bairro Betânia, foi feito na
quinta-feira passada. A
obra está avaliada em R$
3,5 milhões. A estrutura
funcionará como saída de
emergência, que será utilizada pelos caminhoneiros quando o veículo apresentar algum problema
de freio. (AB)
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OBRAS NA XANGRI-LÁ

QUE FEIO!

O prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), explicou ontem o que levou a
prefeitura a assumir as
obras na área de escape
no Anel Rodoviário.
“Conversei com o ministro Tarcísio e pedi a ele
que a prefeitura pudesse
fazer porque até licitar
aquilo em Brasília e até fazer, nem meu neto vai
ver, para variar”, disse.
As obras devem iniciar quando for liberada a
licença ambiental, até o
fim do ano. A declaração
do prefeito foi durante a

Ação foca uso da bike
Ontem, a praça da Glória, em Contagem,
na região metropolitana de BH, estava lotada
de pessoas aprendendo a pedalar. Um professor ensinava os alunos, que estavam bastante
compenetrados.
A iniciativa tem nome: “Dê um Rolê em Contagem”. O projeto é fruto da parceria entre a
Associação Move de Cultura e o Banco Itaú e
tem o intuito de ampliar o uso de bicicletas como meio de transporte. Além de ensinar a arte
de pedalar, a ação vai oferecer gratuitamente
curso de mecânica básica para bicicletas. As inscrições podem ser feitas por meio do site Sympla (www.sympla.com.br). (AB)

¬ Kalil diz que obras devem iniciar após licença ambiental

