
Envie um texto sobre a sua
relação com o bairro, com foto,

nome completo,
endereço e telefone para

belavista@zerohora.com.br

Envie fotos de seu mascote, com seu
nome completo e telefone,

para belavista@zerohora.com.br

Camila Teresinha Vieira Pedroso enviou
a foto do seu mascote, Póck
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Eu e meu bairro

A Bela Vista e a
Sherlock Holmes

FELIPE DAIELLO*

P ara conhecer o bairro, é neces-
sário circular pelas ruas laterais,

atravessar os parques, observar as
pessoas nos seus afazeres diários. O
deslocamento rápido, frenético, com
o uso do carro apenas traz uma visão
superficial,periférica do que ocorre.

A ampliação dos edifícios e a demo-
lição de antigas residências mostram
a evolução da minha Bela Vista. As
crianças que corriam pelas ruas e os
grupos que frequentavam as piscinas
há muito tempo se foram. Cresceram,
constituíram famílias,saíram à procu-
ra de empregos,de novos destinos.

Os vizinhos de antes agora já são
avós, muitos aposentados, raramente
saem das suas moradias. Quanta di-
ferença é visível no agora: os jardins
abertos, convidativos às flores e aos
arbustos, estão cercados de grades.
Muralhas são erguidas, muitas casas
e mesmo edifícios parecem fortalezas.
Vigias, portões duplos, câmeras de te-
levisão.Precauções.

Enquanto muitos se vão, outros en-
cerram as suas rodas da vida, ficam
apenas nas recordações. Mas como a
primavera, novos moradores, em nú-
mero crescente, invadem o espaço an-
tes tão bucólico.Não se vê mais crian-
ças pelas ruas.Apenas nos parques os
bebês aparecem custodiados por pais
orgulhosos.

Uma nova imagem está
presente. Os cachorros guar-
dados em apartamentos exi-
gem passeios diários. Impor-
tante levar nosso animal para,
além do exercício, efetuar a higie-
ne. Uma mistura de raças, pelagens e
tamanhos, agora ocupam o lugar das
crianças.

Momento possível de comunicação,
conhece-se melhor o cão preso à guia
do que a pessoa que o puxa. Breves e
mesmo longas conversas surgem. Um
novo canal de comunicação aparece.

No bairro, aos poucos, aquela se-
*Engenheiro, escritor e morador da
Rua Desembargador Alves Nogueira

nhora idosa,gentil e amigável marcava
presença constante.Hábil nas pergun-
tas, nas interrogações curtas, parecia
uma pesquisadora em campo.Curiosa
sem ser intrometida, é figura simpáti-
ca a todos. Ganhando confiança, sabe
o nome dos vizinhos, a ocupação, o
estado civil, quem viaja, para onde e
quando.A situação financeira.

Amistosa, procura novos conheci-
mentos enquanto circula pelas ruas da
Bela Vista. Cada vez mais, seu raio de
ação é ampliado.Invade as praças, já é
personagem conhecida pelos frequen-
tadores.Perspicaz, inteligente, excelen-
te memória, descreve com detalhes as
características de moradores até agora
desconhecidos para mim. Registros
perfeitos, raciocínio rápido, grava de
forma indelével as características de
todos. Para descobrir novidades, as
características do novo residente,nada
melhor do que uma simples pergunta
para aquela velhinha simpática.

Acredito que uma detetive, uma
Sherlock Holmes feminina, está em
ação no bairro Bela Vista. Cuidado
com as perguntas dela, pois os dados
obtidos poderão aparecer nas próxi-
mas pesquisas.
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Na foto acima,o registro de INÁ GONZÁLEZ,que mostra o que ela vê da janela na Rua Barão de Ubá.Vol-
tada para a Rua RenatoAlmeida e para a Praça da Encol,o destaque fica por conta do belo jacarandá florido.

O bairro da minha janela
O que você vê da janela da sua casa? Que cantinho do bairro pode ser visto apenas por você, seus

amigos e familiares? O ZH Bela Vista convida os leitores a enviarem fotos feitas das janelas de suas resi-
dências. Participe pelo e-mail belavista@zerohora.com.br

Para analisar as mudanças a serem
implantadas na rótula da Nilo Peça-
nha, o prefeito José Fortunati instalou
um grupo de trabalho na quarta-fei-
ra, na Empresa Pública de Transpor-
te e Circulação (EPTC). A comissão
é formada por representantes da co-
munidade,de sindicatos,de órgãos da
prefeitura e do Ministério Público.

– Não queremos que seja uma de-
cisão unilateral.O grupo vai conduzir
o processo e definir o que será feito –
afirma o diretor-presidente da EPTC,
Vanderlei Cappellari.

O projeto da prefeitura previa a
substituição da rotatória por semáfo-
ros, obra apresentada como solução
para um dos principais gargalos do
trânsito da Capital. Em média, 61 mil
veículos circulam diariamente pelo
local, das 7h às 20h. Seria permitido
aos motoristas converter à esquerda
da Carazinho para a Nilópolis, e os
canteiros receberiam novos cortes.
Quatro editais de licitação foram lan-
çados desde 2006,mas nenhuma em-
presa apresentou propostas.

Rótula da Nilo
Comissão
é criada


