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Ciclistas poderão transportar suas bicicletas na Trensurb aos domingos e feriados
28.12.2007

A partir do primeiro domingo de 2008, 6 de janeiro, os ciclistas que desejarem pedalar em ciclovias e
parques das cidades atendidas pela Trensurb poderão levar suas bicicletas no metrô. É o programa
"Ciclista Trensurb", que pretende estimular o uso da bicicleta e facilitar o lazer dos usuários do metrô
nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo.
O acesso será permitido somente aos domingos e feriados, entre as 5h e 21h. Nas dependências
do metrô, o ciclista deverá transportar sua bicicleta sem pedalá-la, inclusive nas rampas e
passarelas de acesso. Nas estações, haverá no piso da plataforma uma comunicação visual de
indicação para o embarque no trem. Dentro dele, o ciclista deverá carregar a bicicleta próxima ao
corpo.
Guia - Nas estações, haverá um Guia de Procedimentos, em formato de bolso, onde constam todas
as orientações que devem ser respeitadas pelos ciclistas para assegurar uma viagem segura e
confortável para todos os usuários. Estes procedimentos foram debatidos com os ciclistas que
representam a ONG Transporte Ativo e a Associação Sapiranguense de Ciclismo, que aprovaram a
idéia. Além disso, o guia contém informações sobre as principais ciclovias e parques das cidades
atendidas pelo metrô.
Segundo o gerente de Mobilidade Urbana da Trensurb, Sidemar Francisco da Silva, a empresa vai
acompanhar o projeto em janeiro e fevereiro. Caso seja aprovada, a iniciativa poderá se tornar
permanente. "A bicicleta, assim como o metrô, é um meio de transporte não poluente, que pode
ser utilizada para o turismo, o lazer, o trabalho", afirma.
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