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Prefeito e presidente da Emdurb entregam ciclofaixa da Avenida
Comendador Martha em comemoração à “Semana Nacional do
Trânsito” e “Dia mundial sem carro”
O prefeito Rodrigo Agostinho e o presidente da Emdurb, Nico Mondelli, entregaram
oficialmente nesta quinta-feira, 22/09, a ciclofaixa da Avenida Comendador José da
Silva Martha. O ato simbólico foi realizado no quarteirão 02 da Avenida Comendador
José da Silva Martha (esquina com a Rua Treze de Maio).
A entrega da Ciclofaixa faz parte da programação da Semana Nacional de
Trânsito e visa também comemorar o “Dia mundial sem carro”, instituído como 22 de
setembro. O “Dia Mundial sem Carro” é um movimento mundial que começou no ano
de 1997, na França, e trazido para o Brasil em 2001, pelo Instituto de Mobilidade
Sustentável - Rua Viva.
Além do prefeito e presidente da Emdurb, participaram do ato o vereador Francisco
Carlos de Góes (Carlão do Gás), os secretários municipais Paulo Ferrari
(Desenvolvimento), Sidnei Rodrigues (Sear), Richard Vendramini (Administração),
Eliseu Areco Neto (Obras), o assessor de acessibilidade da Emdurb, Fábio Manfrinato,
Natália Conte representando o vereador Fernando Mantovani, técnicos da Emdurb, e
ciclistas.
A ciclofaixa da Comendador segue o mesmo modelo da existente na Avenida Moussa
Tobias, ou seja, é uma ciclofaixa de trabalho, sem restrição de horário, tendo um
percurso de aproximadamente 4km. Para a implantação da ciclofaixa foi necessária a
proibição de estacionamento nos quarteirões 01 e 02 da Praça Portugal e também do
quarteirão 01 ao 36 da Avenida Comendador José da Silva Martha.
A implantação de ciclofaixas e ciclovias é uma iniciativa da atual gestão, que deseja
oferecer à população espaços adequados para o uso da bicicleta com segurança, além de
ser um dos apontamentos do Plano de Mobilidade do Município de Bauru no sentido de
contemplar a melhoria e ampliação destes espaços como forma de atrair pessoas que são
adeptas ao uso do transporte por bicicleta, oferecendo, assim, uma alternativa a mais de
transporte e também a prática de exercícios físicos.
O prefeito lembrou que desde 2009 a Prefeitura já ampliou de 1,1 km para quase 19 km
os espaços destinados a bicicletas. Foram entregues ciclofaixas nas avenidas Getúlio
Vargas, Marcos de Paula Rafael, Moussa Tobias e Avenida Comendador José da Silva
Martha, a reforma e ampliação da ciclovia que liga o Distrito Industrial I ao Núcleo
Octávio Rasi, e a ciclovia da Avenida Nações Norte.
Rodrigo disse, ainda, que outras avenidas da cidade receberão ciclofaixas ou ciclovias.
Abaixo o quadro relativo à localização e extensão das ciclofaixas e ciclovias de Bauru:

Antes de 2009 Ciclovias da Avenida Edmundo Coube 1.100m
Em 2009 Ciclofaixas de lazer da Avenida Getúlio Vargas 5.000m
Em 2009 Ciclofaixas da Avenida Marcos de Paula Rafael 1.300m
Em 2010 Reforma e Ampliação da Ciclovia Distrito I ao Octávio Rasi 1.600m
Em 2010 Ciclofaixa de trabalho da Avenida Moussa Tobias 1.100m
Em 2011 Ciclovia da Avenida Nações Norte 4.500m
Em 2011 Ciclofaixa da Avenida Comendador José da Silva Martha 4.000m
Total 18.600m
Após a entrega da ciclofaixa da Avenida Comendador Martha, o prefeito Rodrigo
Agostinho, o presidente da Emdurb, Nico Mondelli, e o vereador Carlão do Gás
seguiram, de bicicleta, para a Unesp/Bauru, onde participaram de reunião.

