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Ofício Rodas da Paz nº 18/2017 Brasília, 31 de outubro de 2017. 

Ao Senhor 

Diretor Geral do Detran – DF 

Sr. Silvain Fonseca 

 

A Rodas da Paz, associação civil apartidária e sem fins lucrativos, cumprimentando-o cordialmente, 

vem, por meio deste, propor um conjunto de ações que consideramos fundamentais para tornar as 

vias do DF mais seguras. É fato que as últimas ocorrências envolvendo ciclistas nos fizeram refletir 

ainda mais sobre nossa cidade e sobre como promover uma Brasília para todos e um trânsito mais 

humano que respeite os diferentes modais. Contudo, vale ressaltar que as reinvindicações aqui 

apresentadas vêm sendo debatidas há muito mais tempo e fazem parte de um acúmulo de 

conhecimento e experiência sobre as melhores práticas de segurança no trânsito pelo mundo. 

Diante disso gostaríamos que o DETRAN/DF considerasse a possibilidade de implementação das 

seguintes medidas: 

1. Elaboração de um cronograma para redução gradativa da velocidade das vias urbanas do 

DF, com limites de até 50km/h, conforme recomendação da OMS; 

2. Inclusão de pelo menos 1 (uma) questão envolvendo o tema bicicleta na prova teórica para 

obtenção da CNH; 

3. Inclusão de ciclistas com bicicletas equipadas com “respeitômetros”, como os utilizados na 

campanha “Ultrapasse, não passe”, durante as provas práticas para obtenção da CNH,; 

4. Implementação de sinalização das vias e ciclovias, com atenção especial aos cruzamentos 

não semaforizados, nos quais a preferência de travessia é do ciclista; 

5. Fiscalização de veículos motorizados com relação ao respeito à distância de segurança de 

1,5m na ultrapassagem de ciclistas; 

6. Implementação de aferição média (ou “ponto a ponto”) de velocidade nas vias do DF, para 

potencializar as capacidades fiscalizatórias e prevenir colisões e atropelamentos, 

notificando motoristas (mesmo que não resultando em multas por enquanto). 

Acreditamos que a segurança de pedestres e ciclistas começa com motoristas mais bem preparados 

e atentos e que a implementação das medidas acima auxiliarão no alcance deste objetivo.  

Certos do apoio deste órgão para construção de um trânsito mais humano para todos, nos 

colocamos à disposição para auxiliar no for preciso. 

 

Atenciosamente, 

Bruno Leite 

Coordenador Geral 

Associação Civil Rodas da Paz 


