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Após morte de empresário, Prefeitura de Belo Horizonte
estuda um conjunto de regras para garantir a segurança de quem usa patinetes

MOBILIDADE EM XEQUE
ELIAN GUIMARÃES,
GABRIEL RONAN,
JOÃO HENRIQUE DO VALE
E JUNIA OLIVEIRA

Em um mundo onde as premissas da mobilidade e da sustentabilidade são amplamente
debatidas, as patinetes elétricas
nasceram como alternativas para o morador das grandes cidades. O debate sobre o aparelho
planeta afora, no entanto, se concentra na segurança. O mesmo
vale para Belo Horizonte, onde o
engenheiro e empresário Roberto Pinto Batista Júnior, de 43
anos, perdeu a vida no último sábado ao se chocar com um bloco
de concreto, depois de cair do
equipamento na Avenida Paraná,
na altura do cruzamento com a
Rua dos Tupis. Ele foi enterrado
ontem, no Cemitério Parque da
Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste da cidade.
O Executivo municipal já estuda a questão para criar um conjunto de regras. A tão falada regulamentação ainda discutida na
capital mineira, contudo, não é
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questão fechada em outras capitais brasileiras nem em cidades
europeias e dos Estados Unidos,
o que mostra a complexidade e
a polêmica que rondam o assunto. Atualmente, a BHTrans trabalha para criar as regras do uso
do meio de transporte. Um grupo de trabalho foi criado, com a
participação da empresa de
trânsito, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Política
Urbana, para estudar a questão
e estabelecer as normas.
Um projeto do vereador Gabriel (PHS) foi aprovado na Câmara, mas o prefeito Alexandre
Kalil (PSD) vetou a proposição
em julho. O administrador municipal alegou que a matéria é inconstitucional. Em entrevista à
reportagem ontem, Kalil opinou
novamente sobre o tema. “Não
podemos é fazer uma lei que cassam no outro dia, como foi em
São Paulo. Fizeram uma lei no dia
30 e no dia 1º ela estava cassada.
Tem que ser uma coisa bem-feita
para a população”, afirmou.
No âmbito federal, três proje-
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tos sobre o tema tramitam no
Senado. As propostas têm vários pontos em comum e alterariam a legislação vigente em
duas questões primordiais: a
instalação do velocímetro, para
inibir velocidades acima do
atualmente permitido, e o uso
obrigatório do capacete. Os parlamentares, porém, mantêm nos
textos a necessidade de sinalização noturna nos equipamentos
e as velocidades máximas de 6
km/h nas calçadas e 20 km/h
nas ciclovias e ciclofaixas.

LUTO Ambiente de consternação
marcou o velório e enterro do engenheiro e empresário Roberto
na tarde de ontem, no Cemitério
Parque da Colina. Com uma salva de palmas, o corpo do homem,
que morreu ao cair de patinete
elétrica em BH, foi sepultado às
16h. Roberto Pinto Batista, pai da
vítima, disse estar muito abalado
com a morte prematura e trágica
do filho. Muito emocionado, disse
ainda não estar em condições falar sobre “tragédia que se abateu
sobre a família”.
Amigos e parentes ainda tentavam entender o acidente. Roberto estava com um casal de
amigos no Mercado Central, onde participavam de uma solenidade. Na saída, eles colocaram
créditos no aparelho. No cami-

O QUE DIZ A LEI?
A Resolução 465 do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran)
diz que patinetes podem atingir
6km/h em áreas de circulação
de pedestres e 20km/h em ciclovias e ciclofaixas. A legislação também prevê uso de indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporados ao equipamento.
Além disso, as dimensões de
largura e comprimento devem
ser iguais ou inferiores às de
uma cadeira de rodas.
nho, ele se desequilibrou e bateu a cabeça em um obstáculo
de concreto, na esquina formada pela Avenida Paraná com a
Rua dos Tupis.
Enquanto era socorrido por
uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, e foi reanimado. Em seguida, encaminhado em estado grave ao Hospital
de Pronto-Socorro João XXIII, onde morreu na noite desse sábado.
Nas redes sociais, parentes e
amigos lamentaram a morte. A
maioria dos comentários são de
pessoas surpresas de como o homem perdeu a vida.
LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS DIAMANTINA, torna público a abertura
de licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 02/2019 - Registro de
preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, a fim de
atender as necessidades do IFNMG - Campus Diamantina. Edital: Poderá ser
lido ou obtido no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Sessão Pública:
19/09/2019 às 08h30min (horário de Brasília-DF), no endereço eletrônico:
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Antônio Marcos Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE CONTAGEM - MG
CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA INGRESSO NA
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
CONTAGEM
EXTRATO DE RESULTADOS E DE RETIFICAÇÃO 04
Edital nº 01/2019
O Município de Contagem e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa,
no uso de suas competências, tornam públicos os resultados das análises
dos recursos contra gabarito preliminar e questões de prova objetiva de
múltipla escolha, o resultado da prova objetiva e a Retiﬁcação 04 do Edital
01/2019. A integra dos resultados e da Retiﬁcação 04 do Edital 01/2019, serão
divulgados nos endereços eletrônicos www.contagem.mg.gov.br e
www.gestaodeconcursos.com.br.

Corpo de Roberto Batista Júnior foi enterrado no Parque da Colina

VIAÇÃO CIPÓ/REPRODUÇÃO

FATALIDADE //

BISCOITO DA
DONA SANTA
INGREDIENTES

250g de polvilho azedo
200g de fubá de moinho d'água
● 3 ovos caipiras
● 180ml de óleo
● 500ml de água mineral
● Sal a gosto
● Farinha de trigo para enrolar
●

●

MODO DE PREPARO

Primeiro misture o fubá na
água fria. Depois junte com
água quente e misture bem até
ficar uma massa lisa e está
pronto o angu. Escalde o polvilho com óleo quente. Misture
bem rapidamente com uma colher. Acrescente angu, misture
e adicione também o óleo aos
poucos. Enfarinhe uma superfície e enrole a massa para dar a
forma do biscoito. Leve ao forno – pré aquecido em 200°C –
por 20 minutos e está pronto.

Santo Antônio do Rio Abaixo
No episódio inédito de domingo, o Viação vai até a mais uma
linda cidade de Minas. Embarque conosco para Santo Antônio do Rio Abaixo, na Região
Central do estado. No programa veremos muita água e
natureza. Vamos até a Cachoeira do Chuvisco, andando por
ela sem se molhar. Na cidade
também acompanharemos um
festival, tem receita e muito
mais. Então não perca. Viação
Cipó, domingo, às 10h.
Ecopousada
Na reprise de sábado, o Viação
vai te mostrar um lindo local pertinho de Belo Horizonte. Venha
com toledo conhecer uma pousada encantadora em Ouro Preto, na Região Central de Minas.
Lagos, natureza, muita tranquilidade e aventura te esperam
neste programa, que, claro, tem
também a deliciosa receita do
Cipó. Então não perca. Viação
Cipó, sábado, às 8h30.

