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Sartori garante diálogo, mas evita se comprometer
em ampliar política cicloviária no RS
Sugestões encaminhadas pela Mobicidade foram acatadas pelo
candidato petista
A assessoria do candidato a governador José Ivo Sartori (PMDB) confirmou, hoje, que ele não vai
assinar o ofício encaminhada pela Mobicidade (Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta), de
Porto Alegre, pedindo compromisso de investimentos estaduais no setor cicloviário no Rio Grande do
Sul. Conforme a coordenação da campanha de Sartori, não é preciso registrar os projetos para que
eles saiam do papel. A nota deixa claro, porém, que as questões de mobilidade envolvendo ciclistas
serão motivo de diálogo, caso Sartori se eleja.
A Mobicidade divulgou nota nessa quinta-feira confirmando que somente a candidatura de Tarso
Genro (PT) se comprometeu com as sugestões em prol do transporte não motorizado. A candidata a
vice, Abgail Pereira (PCdoB) assinou o documento. A entidade sugere, no ofício, que o futuro
governador implante ciclovias ao longo de rodovias, reduza a carga tributária sobre a cadeia
produtiva de bicicletas e integre o uso de bicicletas aos transportes coletivo intermunicipal e
metropolitano.
Além de Porto Alegre, cidades como Sapiranga, Novo Hamburgo e Campo Bom, por exemplo já
dispõem de ciclovias.
Confira a nota encaminhada pela assessoria de José Ivo Sartori:
O candidato entende que não é preciso assinar um termo para depois executar ações. Segundo ele,
o que frustra é a promessa e assinatura de protocolos não cumpridos. Destaca que a questão da
mobilidade terá atenção e que à medida que as demandas forem surgindo serão examinadas e
haverá diálogo com os setores envolvidos.
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Abaixo, o documento proposto pela Mobicidade:

Enquete
Você acredita que o Grêmio
conseguirá se manter no G4 após
o término da rodada?
Sim
Não
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