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Porto Alegre

Capa ZH

Violência no trânsito

Conheça os nove pontos mais perigosos das
ciclovias de Porto Alegre
Riscos aos ciclistas vieram à tona com o atropelamento de um grupo no domingo na Avenida Beira-Rio
por André Mags

09/12/2014 | 05h02

O atropelamento de um grupo de ciclistas por
dois policiais militares em um Brava na tarde
de domingo, em Porto Alegre, expôs a
insegurança em um trecho da ciclovia da
Avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio),
na Zona Sul, e abriu a discussão sobre as
demais vias exclusivas para bicicletas. A
Associação pela Mobilidade Urbana em
Bicicleta (Mobicidade), ONG especializada
nesse modal de trânsito, elencou os locais
mais perigosos da cidade. Confira no mapa:

Ciclovia da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, no ponto onde aconteceu o atropelamento
Foto: Carlos Macedo / Agência RBS

Os nove pontos mais perigosos das ciclovias de Porto Alegre

Dados do mapa ©2014 Google

Termos

O futuro das ciclovias em Porto Alegre

Para Marcelo Guidoux Kalil, integrante da Mobicidade, existe um problema comum às ciclovias mais perigosas citadas pela entidade. A
base da insegurança está na prioridade definida pela prefeitura na questão da mobilidade urbana.

— A prioridade ao se fazer as ciclovias em Porto Alegre não é o fluxo de bicicletas nem a segurança dos ciclistas. Eles tentam fazer ao
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máximo sem prejudicar o fluxo de carros, sem tirar espaço deles. E aí acaba dando esses problemas. Eles dizem que fazem o que é possível,
mas depende da visão e da vontade política do governo — argumenta Kalil.

O Brava e o local do atropelamento
Foto: Felipe Heidemann, arquivo pessoal
No domingo, os ciclistas vinham de um churrasco na Serraria e seguiam pela Beira-Rio em direção ao Centro Histórico. Logo atrás do trio
que pedalava em direção ao Parque Gigante estava o bancário Leandro Grehs Leite, 39 anos, colega deles, também de bicicleta. Ele viu
quando foram atingidos pelo veículo, que saía do Parque Gigante. Paulo Roehrs, 32 anos, ficou com um ombro debaixo da roda do Brava,
relatou Leite, que pulou da bicicleta para avisar o motorista.

— O cara não fazia nada, até que deu ré, cantando pneu. Eu praticamente tirei o cara do carro, e ele me mostrou a carteira funcional —
afirmou.

Leia todas as notícias de Zero Hora
Leia todas as notícias de Porto Alegre
Leia todas as notícias de trânsito
O atropelamento aconteceu por volta das 17h30min de domingo. Os relatos de testemunhas são de que o veículo estava em alta velocidade
quando atingiu os ciclistas, que não conseguiram frear a tempo e se chocaram com o Brava. Roehrs teve ferimentos mais graves e foi
encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro. Possivelmente ele tenha que passar por uma cirurgia no ombro. Os outros feridos foram
Felipe Heidemann, 35 anos, que ainda sente dores na coluna, e Bruno Bueno Engracio, 28 anos — este último relatou que não foi atingido
pelo carro, e sim agredido por um colega dos PMs por estar filmando a cena.

Na noite de domingo, uma soldado de 26 anos se apresentou à Polícia Civil dizendo ser a motorista. Um soldado de 24 anos também
compareceu à delegacia. Os ciclistas garantem que um homem estava na direção. Os PMs fizeram exame clínico — em que um médico
observa se há sinais de embriaguez —, e o resultado foi negativo, mas se recusaram a fornecer sangue e urina para teste.

A comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Cristine Rasbold, confirmou que será aberto um procedimento
administrativo para investigar o fato. O Inter, proprietário do Parque Gigante, deverá realizar mudanças no local de acesso.
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Visão da saída do Parque Gigante: ciclovia não pode ser vista e não há sinalização
Foto: André Mags

VEJA TAMBÉM
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Ordenar por Melhor avaliado

Participe da discussão...
Mathyas

•

a day ago

Se houvesse bom senso do condutor do veículo parar antes de cruzar a ciclovia. Mas infelizmente é isso, essas duas pessoas que deveriam
dar o exemplo são as primeiras a abusar da autoridade.
Se recusaram a fazer exames do bafômetro e urina, um absurdo!
Depois a mulher se apresenta na delegacia como condutora, sendo que tá registrado por câmeras e por testemunhas que o homem era o
condutor.
Para não manchar ainda mais a farda da corporação, creio que esses dois sejam desligados da bm.
• Responder • Compartilhar ›

33

Doutor Lagarto > Mathyas

•

a day ago

Concordo com você. Expulsão é o mínimo que se espera. Dois mentirosos descarados não podem portar uma arma nem representar
o estado. VERGONHA para a corporação.
• Responder • Compartilhar ›

14

borba72 > Mathyas

•

a day ago

Desligados não vão ser, não foi tão grave assim. Pode esquecer.
• Responder • Compartilhar ›

Baltasar Gomes > borba72

•

a day ago

Tem razão, ninguém chamou ninguém de macaco.
• Responder • Compartilhar ›

7

Claudio Kinzel > borba72

•

21 hours ago

Concordo. Não houve assassinato, estupro, corrupção, né? Embriagez também não, o médico atestou isso. Então tá
tranquilo... no máximo uma advertência e era isso.
• Responder • Compartilhar ›

1

borba72 > Claudio Kinzel

•

21 hours ago

Pessoal, não tô dizendo que não foi grave o que eles fizeram. Porém, são servidores públicos, e servidores públicos
têm estabilidade, e só perdem o cargo em situações muito mais graves que essa. Foram duas: 1) atropelaram; 2)
mentiram que era uma mulher que estava dirigindo (não entendi qual vantagem teriam nisso). Se recusar a fazer
exames, eles podem, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas, pelo que a gente vê por aí, vcs
acham mesmo que eles vão ser exonerados? Claro que não...
1

• Responder • Compartilhar ›

Torcedor > borba72

•

9 hours ago

Sua resposta é totalmente sem base. Servidores públicos podem, sim, ser demitidos ao cometer delitos ou erros
graves. Estabilidade não tem nada a ver com isso. A estabilidade refere-se somente ao exercicio do cargo, para que
não cedam a pressoes externas ou internas. Não protege ninguém contra crimes. O resto é desvio de caráter e deve
ser punido. Se não forem punidos, é apenas mais um exemplo de que nossa sociedade pratica e aceita a impunidade.
Em todas as esferas, e não só com servidores públicos.
• Responder • Compartilhar ›

Grachaim

•

a day ago

É habito dos brigadianos agir como bandidos em causa própria
• Responder • Compartilhar ›

19

Sérgio Fontoura

•

a day ago

TODAS as obras viárias da cidade são uma porcaria, não tem UMA SEQUER que se possa dizer "ESSA foi BEM FEITA do começo ao fim!":
-rebaixos para cadeirantes nas esquinas (são irregulares, tem mais de 0,5cm, as rodas das cadeira "trancam", ou fora das normas em geral,
RUINS);
-ciclovias: todas recortadas;
-viadutos MAL FEITOS (da Pinheiro Borda, da Rodoviária, da Arena,..., TODOS!),
-corredores de BRT (protásio Alves, etc): remendos terríveis E PERIGOSOS na divisa com o asfalto.
TUDO, TUDO, MAL FEITO!! Os técnicos de nível superior da prefeitura ficam atrás da mesa e largam o serviço pros pedreiros fazer como
acharem melhor. É a única explicação que encontro. Ou os quadros técnicos e políticos são incompetentes mesmo.
• Responder • Compartilhar ›

9
Pablo

•

a day ago

Tem a foto de um homem saindo do carro no lado do motorista e quem se apresenta como motorista é uma mulher? Pode isso?
9

• Responder • Compartilhar ›

Jonas Koehler

•

a day ago

"Eles tentam fazer ao máximo sem prejudicar o fluxo de carros, sem tirar espaço deles". A frase é emblemática e sintetiza todo o sistema
viário de Porto Alegre. Política de improvisos e soluções rápidas. As ciclovias, neste contexto, são o supra sumo do improviso da solução
viária. Resultado: riscos enormes para ciclistas, pedestres, condutores, etc. E quem acaba levando a pior nessa luta são sempre os mais
frágeis. Some-se a isso, a cultura da imprudência. Condutores muitas vezes alcoolizados, pedestres distraídos usando fones de ouvido,
ciclistas que igualmente desrespeitam leis básicas de circulação.
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