ANTT analisará construção de ciclovia na ponte d...
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Opção em duas rodas

ANTT analisará construção de ciclovia na
ponte do Guaíba
Integrantes da ONG Mobicidade e representantes da autarquia federal se reuniram nesta quinta-feira em Porto Alegre
por Laura Schenkel

07/08/2014 | 16h01

A velha ponte do Guaíba, considerada
defasada e próxima de se tornar menos
significativa com a construção de uma nova
travessia, ainda pode ter fôlego para se
adaptar aos novos tempos da mobilidade
urbana. Não se descarta que, no futuro, uma
ciclovia seja construída ao longo da ponte,
medida reivindicada pela ONG Associação
pela Mobilidade Urbana em Bicicleta
(Mobicidade). Atualmente, ciclistas têm de
circular na ponte junto aos demais veículos.

Integrantes da Mobicidade estiveram na
manhã desta quinta-feira uma reunião com
representantes da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) em Porto

Atualmente, não existe um espaço propício para ciclistas na travessia rodoviária do Guaíba
Foto: Mauro Vieira / Agencia RBS

Alegre para debater o acesso para ciclistas na
ponte sobre o Guaíba. O grupo havia enviado, em julho, uma carta ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e ao
Ministério dos Transportes — assinada ao lado de ONGs e associações ambientalistas e de ciclistas — sobre a inclusão de uma ciclovia na
nova ponte do Guaíba. Em resposta, o Dnit sugeriu que eles entrassem em contato com a ANTT para tentar viabilizar um projeto
cicloviário na ponte antiga.

— Foi uma reunião bem produtiva. A concessão da BR-116 no trecho que compreende a antiga ponte do Guaíba termina em maio de 2017.
A ciclovia pode entrar no novo projeto. Vamos fazer uma solicitação formal à ANTT. Atualmente, seria mais difícil incluir nossa
reivindicação — afirma Marcelo Kalil, integrante da Mobicidade, que esteve no encontro.
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Já a coordenadora regional de infraestrutura rodoviária da Região Sul da ANTT, Marisa Dagmar Tiefensee, afirma que, após ser
protocolado, o caso será enviado para uma análise técnica.

— Pela previsão contratual da Concepa e características da rodovia no momento, não temos como atender à reivindicação deles. Pode ser
que, no futuro, com o funcionamento da nova ponte do Guaíba, o tráfego de veículos (hoje, de 50 mil a 55 mil veículos por dia) diminua e
seja mais fácil colocar uma ciclovia na ponte antiga. Além disso, daqui a três anos vence a licitação atual, mas não posso dizer ainda se
haverá uma nova licitação ou não — afirma Marisa.

Obras da nova ponte do Guaíba não devem começar antes de setembro
Imagem: Divulgação
No documento de 11 de julho, enviado ao Dnit e ao Ministério dos Transportes, os signatários citam a Política Nacional de Mobilidade
Urbana (PNMU), Lei nº12.587 de 3 de janeiro de 2012, que em seu Artigo 6º, afirma:

"A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes:

(...) II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o
transporte individual motorizado"

Leia mais:
"Porto Alegre é a cidade mais ciclável do Brasil", diz criador do Plano Cicloviário da Capital
No ritmo atual das obras, demoraria 120 anos para completar o Plano Diretor Cicloviário Integrado original
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Laudo preliminar indica que mulher
morreu devido a mordidas do próprio
cachorro
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Após acidente com duas mortes,
trânsito é liberado na ERS-122 entre
Campestre da Serra e Ipê

Preso por execução no Hospital Cristo
Redentor ganhou fuzil como prêmio
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AvatarMarcelo — Essa hora a Maria do Rosário deve estar chorando
pelo terrorista.

Avatarfernando Machado — Os babacas fazem uma passageira com
necessidades especiais baixar a s calças e isso não …
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