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A
SecretariaMunicipal
de Trânsito (Setran)
estuda recolher bi-

cicletas de ciclistas que
circulam pelas canaletas.
Ainda em debate interno
na pasta, a proposta seria
voltada a casos extremos:
aqueles em que não hou-
vesse resposta às medidas
de orientação e educação.
“Entre 99% dos ciclistas
que acatam a orientação
da Setran não vai ter essa
coação, mas aquele 1% que
é desobediente, a gente vai
ter que recolher a bicicle-
ta”, afirma o coordenador
de Mobilidade Urbana da
Setran, Gustavo Garrett.

A possibilidade de re-
colher os veículos está
prevista no Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).
A prefeitura de Curitiba
implantou, em 2002, pro-
jeto semelhante. Na época,
foram instaladas mais de
400 placas que advertiam
a proibição nas canaletas e
também nos calçadões. O
esquema, no entanto, não
deu certo.

O coordenador do pro-
grama Ciclovida, da UFPR,
José Carlos Assunção Be-
lotto, pondera que o reco-
lhimento de bicicletas só
seria tolerável emsituações
excepcionais. Para ele, au-
mentar a malha cicloviá-
ria é uma forma de evitar
a necessidade da punição.
“NaMarechal Floriano Pei-
xoto, onde foi implantada a
ciclofaixa, não chega a 15,
20% a quantidade de ciclis-
tas que ainda usa a canale-
ta. Amaioriamigrou para a
ciclofaixa”.

Frequentes
Na semana passada, um

rapaz ficou em estado gra-
ve depois de ser atropela-
do por um biarticulado na
AvenidaAffonso Camargo.
O jovem seguia agarrado
na traseira de outro coleti-
vo e foi atingido pelo ôni-
bus que vinha no sentido
contrário. No mês passa-
do, uma ciclista foi atro-
pelada por um ônibus no
cruzamento das avenidas
Marechal Floriano Peixoto
e Presidente Kennedy e fi-
cou presa embaixo do ôni-
bus. Em abril, uma ciclista,
de 29 anos, morreu após
um acidente com um biar-
ticulado. Ela seguia pela
canaleta da Marechal, no
Parolin, quando se chocou
contra o coletivo da linha
Boqueirão.

Angieli Maros

Tentativa de barrar
as bicicletas não
deu certo em 2002.

Proibido
bikes nas
canaletas
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