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 Patinar, além de esporte e diversão, é também um excelente meio de transporte 
para distâncias curtas e médias. Numa cidade onde o trânsito é caótico e uma bicicleta 
presa a um bicicletário ou poste é sinonimo de bicicleta roubada, os patins aparecem 
como um veículo de grande agilidade. De patins, podemos ir a qualquer lugar sem ter  
que esperar por ônibus,táxis e sem ter a preocupaçao de encontrar uma vaga. . Mas para 
que possamos utilizar nossos patins como meio de transporte, devemos estar atentos a 
algumas necessidades. 
 Muitos lugares não permitirão a entrada de pessoas com patins, logo será semrpe 
bom ter a mão um par de sapatos que seja prático de se levar ou um patins com base 
removível. Ter que tirar os patins e calçar os sapatos, sem dúvidas é bem mais divertido 
do que andar até o ponto de ônibus e esperar por ele. Para o tira e bota dos patins, o ideal 
é usar um patins de presilhas, pois os de cadarço tendem a ser mais complicados de 
calçar. Uma tira ou bolsa para carregá-los também será muito bem vinda. 
 Se a distância for longa, pode-se ir pela ciclovia até a estação de metrô mais 
próxima. Para usarmos as ciclovias, é bom conhecer suas regras. Segundo a lei municipal 
que regulamenta  o uso das ciclovias, o patins é “tolerado”, isto significa que podemos 
andar lá, seguindo as normas, mas a preferência é das bicicletas. Ciclistas tendem a achar 
que as ciclovias existem apenas para eles por isso é bom ter especial atenção pois a 
colisão com uma bicicleta pode ser tão ruim quanto com um carro; pedestres aparecem de 
todas as direções sem olhar para nada, por estes e outros motivos, devemos estar sempre 
em alerta máximo e usando todas as proteções disponíveis. 
 Lembre-se que antes de se aventurar pelas ruas da cidade você deve treinar 
bastante e ter aulas com professores credênciados para estar apto a enfrentar os 
obstáculos que aparecerão pelo caminho. Subir e descer calçadas sem precisar sequer 
pensar, são os principais requisitos, você também tem que saber saltar pequenos buracos, 
freiar em diferentes situações e cruzar as pernas para poder se deslocar para os lados com 
rápidez. 
 Patinando, você está economizando em transporte, aprimorando sua forma física, 
contribuindo para a melhoria do trânsito e do ar da cidade, além de se tornar uma pessoa 
alegre e saudável. 


