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Pedestre e ciclistas devem ter atenção em trechos de ciclovia sobre calçada, aponta APCA
Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

Atenção redobrada

Conheça os pontos mais perigosos da ciclovia
da Loureiro da Silva
Trecho deve ser entregue até 15 de outubro, prevê EPTC

A ciclovia da Avenida Loureiro da Silva, já

bastante utilizada pelas bikes, está prestes a

ser finalizada. De acordo com o arquiteto e

urbanista Antonio Vigna, gerente de Projetos

de Mobilidade da Empresa Pública de

Transporte e Circulação (EPTC), falta,

basicamente, a instalação de um semáforo

próximo à esquina do Largo Zumbi dos

Palmares com a Rua João Alfredo. A previsão

de entrega da obra é para a primeira

quinzena de outubro.

Das reivindicações de cicloativistas anotadas

em ata de reunião com a EPTC, não foram

adotadas a preferência para os ciclistas nas

alças de acesso e a retirada da ciclovia das

calçadas. Motoristas e ciclistas devem

redobrar a atenção em alguns pontos do trajeto, sobretudo, em locais onde os veículos motorizados saem da Loureiro da Silva e não há

semáforo, aponta o arquiteto. Além disso, ciclistas e pedestres devem tomar precauções nas calçadas compartilhadas com a ciclovia,

ressalta a Associação de Ciclistas de Porto Alegre (ACPA).

Veja os pontos onde é necessário ter atenção, segundo a EPTC e a ACPA
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Vigna argumenta que não conseguiria garantir a segurança aos ciclistas se eles tivessem a preferência nas alças de acesso a viadutos.

— Minha prioridade ao pensar em todo o projeto é a segurança de todos — afirma.

Em compensação, a EPTC adotou outra medida sugerida pela ACPA e pela ONG Mobicidade: a redução do ângulo no acesso às alças de

acesso ao viaduto da Borges de Medeiros e ao da Avenida João Pessoa, com pintura sobre a pista.

Vereador cria projeto para que ciclovias não tirem espaço de veículos motorizados

EPTC cogita deixar de pintar ciclovias segregadas

Ciclovias tiraram espaço dos carros e melhoraram trânsito em Nova York

A demora para executar a ciclovia, cuja implantação começou em fevereiro, é criticada por Pablo Weiss, integrante da ACPA.

— Levam muito tempo para concluir um trecho pequeno. É uma confusão para o trânsito em geral, e para os ciclistas, um risco extra,

porque muitas vezes acabam utilizando a ciclovia sem ela estar pronta, sem a sinalização indicativa para os motoristas e sem uma

continuidade mínima. Não é possível que uma obra deste tipo seja feita de forma fragmentada — observa.

InloggenCiclovia da Loureiro da Silva
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Obras começaram em fevereiro

Foto: Luciano Rabello, Divulgação, PMPA

O cicloativista lembra que, com relação ao Plano Diretor Cicloviário, de 2009 até 2014 foram entregues menos de 30 quilômetros dos

quase 500 previstos.

— A inexistência de uma rede de ciclovias, interligando diferentes regiões, restringe um grande número de pessoas que gostariam de

utilizar a bicicleta como meio de transporte — avalia.

Mitos e verdades sobre as bicicletas no trânsito

No ritmo atual, demoraria 120 anos para completar o Plano Diretor Cicloviário

Vigna atribui a lentidão, dentro outros fatores, à Copa do Mundo:

— O evento nos demandou mais do que esperávamos. Toda EPTC foi mobilizada, inclusive com a necessidade de transferência das férias

de todos os funcionários para depois da Copa. Boa parte dos funcionários ainda está tirando férias.

Leia todas as notícias de Zero Hora

Leia todas as notícias de Porto Alegre 

Leia todas as notícias de trânsito

VEJA TAMBÉM
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Oswaldo de Oliveira assina contrato
com o Palmeiras nesta terça

Veja quais denunciados já se tornaram
réus na sétima fase da Lava-Jato

Lais Souza: 'Vivo um dia após o outro,
sempre pensando no presente'
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Participe da discussão...

• Responder •

Claudio Kinzel • 2 months ago

Isso é uma piada de mau gosto. Ciclista e pedestre juntos? Tão malucos, né? Se é para fazer dessa jeito, melhor não fazer nada! Estes

gênios acham que andar de bike é passeio, alugar uma do Itaú e pedalar a 15 km/h. Sou ciclista que usa a bike para trabalho e também

esporte e digo com convicção que é menos inseguro pedalar nas ruas compartilhando com carros que usando estas coisas. O problema

dessa segregação que está sendo criada faz alguns motoristas acharem que o ciclista não pode andar nas ruas e os tornam (ainda) mais

agressivos. Aos invés de brincar de fazer ciclocoisa, este pessoal da EPTC poderia começar explicando para os motoristas e também

ciclistas as regras de trânsito nos artigos que tratam do veículo bicicleta. Motoristas profissionais - ônibus, lotação, táxis - são os mais

perigosos, não respeitam porra nenhuma e quando por serem profissionais deveriam dar o exemplo.
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• Responder •

Castle_Bravo • 2 months ago> Claudio Kinzel

Parabéns Cláudio. Os "entusiastas" não percebem que essa segregação que está ocorrendo na cidade e esta "cultura de

enfrentamento" tem causado mais problemas do qualquer coisa. Se todos soubessem o mínimo de regras de trânsito (e fossem

fiscalizados) todos ganhariam.
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• Responder •

Guest • 2 months ago> Claudio Kinzel

É mais ou menos assim que acontece.
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• Responder •

Rafael Fanti • 2 months ago

E assim a EPTC vai educando os motoristas, de que eles sempre tem a preferencia em tudo, ao invés de aproveitar a oportunidade para

começar a educar, prefere manter o pensamento conservador, de que rua é pra carro, e o resto que se cuide...

A lei do mais forte nas ruas de Porto Alegre...

10

• Responder •

Castle_Bravo • 2 months ago> Rafael Fanti

Há mais carros, motos e ônibus somados ou mais bicicletas pelas ruas? parar dez, vinte, trinta pessoas, cem pessoas para dar

prioridade à meia-dúzia parece certo pra ti? os outros podem esperar, o ciclista não. Parabéns pela mentalidade.
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• Responder •

Pablo • 2 months ago> Castle_Bravo

Com esse argumento o centro de PoA já estaria fechado para carros a anos, pois existem milhares de pedestres para meia

dúzia de carros.
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Castle_Bravo • 2 months ago> Pablo

Ainda bem que são apenas "meia-dúzia". Salgado Filho, Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos e Mauá que o digam,
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