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Qual é a maneira mais rápida, econômica e prática de se deslocar
em grandes cidades? Qual é a solução para o cada vez mais
amarrado trânsito no Rio de Janeiro e em outras grandes cidades
brasileiras?
A organização não-governamental Transporte Ativo propôs este
desafio. A saída foi da Central do Brasil, às 18h, com destino à
Praça Antero de Quental, no Leblon. Todos os participantes
deviam passar pela estação do metrô Siqueira Campos.
As regras eram simples: todos deviam respeitar as leis de trânsito
e as regras de segurança de cada veículo. Além disso, os
motoristas do automóvel particular e da bicicleta deveriam estar
com seus veículos estacionados na largada e deveriam estacionálos para chegar ao ponto de encontro final como pedestres.
O resultado da corrida foi:
1º - A moto percorreu o caminho em 40 minutos
2º - A bicicleta que fez o caminho pelas ruas levou 48 minutos e
30 segundos
3º - A bicicleta dobrável, que pode ser dobrada para entrar no
metrô, levou 50 minutos
4º - De patins, o caminho foi percorrido em 59 minutos
5º - A bicicleta pela ciclovia fez o percurso em 1 hora
6º - O metrô fez em 1 hora e dois minutos
7º - O carro fez em 1 hora e 13 minutos
8º - O ônibus fez em 1 hora e 20 minutos
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Saúde Bucal
Conheça a
programação do Dia
Nacional de Saúde
Bucal, que estende
as atividades até
sexta-feira, em
vários pontos do
estado do Rio.

Pan Social
Saiba mais sobre o
projeto Segundo
Tempo Pan Social,
que leva esporte para
crianças carentes do
estado do Rio.

Receitas
Clique aqui e veja
duas saborosas
receitas de pratos
elaborados por chefs
consagrados, que
fazem parte do
Circuito RioShow de
Gastronomia.
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Preso um dos acusados pela morte do vocalista Rodrigo Netto
O que fazer para
acabar com as
bandalhas no trânsito
do Rio?
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Dê seu voto!
O que o próximo
governador deve
priorizar para
melhorar a segurança
pública?
Aumentar o
salário dos
policiais.
Aumentar o
efetivo da tropa.
Investir em
inteligência e
treinamento.
Comprar mais
armamentos e
carros.
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