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<p align="justify">Tratar de assuntos como Tr�sito e Transporte P�blico por mais rudimentar
que pare� num superficial lan�r de olhos, n� �miss� das mais f�eis e despretensiosas. Por
assim ser, que enalte� o pioneirismo do Jornal A Gazeta de abrir esse espa� semanal t�
desafiador e que me proporcionou um contentamento enorme. </p><p align="justify">Afirmo
ser desafiadora, primeiramente porque com rela�o ao Tr�sito, nem sequer os especialistas da
�ea chegaram a um consenso comum no que toca a correta terminologia da palavra. Alguns
fazem distin�o entre o conceito de Tr�sito e Tr�ego, j� outros, os reconhecem como
sin�imos. Portanto, se pensarmos bem, logo de in�io esbarramos com algo aparentemente
elementar que �definir Tr�sito e Tr�ego. Nesse sentido, ao falar sobre o assunto proposto,
�preciso muita cautela e aten�o tendo em vista que o Tr�sito n� se resume a conhecer
apenas o significado de algumas placas e o que significam o sinal vermelho, amarelo e verde.
Tr�sito compreende um universo muito mais amplo do que voc� imaginam. Quando se fala
em Tr�sito, tratamos e cuidamos de vidas, de consci�cia social, educa�o dentre tantos outros
valores morais que �deveriam� reger nosso comportamento em sociedade.</p> <p
align="justify">Segundo, porque, no tocante ao Transporte P�blico, estamos analisando algo
que gerou muita pol�ica desde seu surgimento em 1662 na Fran� e continua propiciando
infind�eis discuss�s em seu �bito funcional, ou seja, n� apenas em raz� de tarifas ou
conforto do usu�io, mas tamb� sob muitos outros aspectos como, por exemplo, as rotas
percorridas e at�o modelo do �ibus, trem, metr�e etc., mais apropriados para cada realidade
e necessidade das pessoas a serem atendidas. Afinal de contas, como quase tudo que rodeia
a Administra�o P�blica, nos deparamos com conflitos incessantes de ideologias e
posicionamentos pol�icos que se entravam na dicotomia interesses individuais x interesses
coletivos.</p><p align="justify">Por fim, apresento-me aqui com a proposta de levar at�voc�
um pouco dos muitos anos que me entreguei e dediquei como Gestor P�blico em Tr�sito e
Transporte P�blico no Brasil compartilhando e dividindo do conhecimento e experi�cia
adquirida ao longo de todos esses anos trazendo informa�es, novidades e curiosidades para
uma evolu�o mais r�ida, eficaz e s�ida desse setor em nosso pa�.</p><p
align="justify">Naganuma �especialista em Tr�sito e Transporte P�blico e ocupou os mais
diversos cargos de ger�cias, diretorias e presid�cias de in�meros �g�s governamentais no
�bito municipal, estadual e federal. Hoje presta consultoria ao redor do pa� e �dono da
NAGANUMA � Advocacia e Consultoria em Tr�sito e Transporte P�blico.</p><p
align="justify"><a href="mailto:mn@naganuma.com.br">mn@naganuma.com.br</a></p><p
align="justify">Twitter: @mtnaganuma</p><p align="justify">�</p>
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