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A ABC adiou sua quinta reunião ordinária de 2013 para este sábado. A participação é aberta à comunidade!

5ª Reunião Ordinária ABC 2013

Visando ampliar a participação da comunidade, a ABC adiou para o próximo sábado sua quinta reunião ordinária mensal
de 2013. Toda a comunidade pode participar.

Aproveite e acompanhe nossas ações em tempo real nas redes sociais:

http://www.abciclovias.com.br
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Localização do auditório no galpão da arquitetura, FURB, no lado esquerdo.

Fonte: elaboração a partir do programa Google Street View.

Evento: 5ª Reunião Ordinária Mensal ABC 2013

Data: Sábado, 25 de Maio de 2013

Hora: 9:00 horas.

Local: Rua São Paulo, altura nº1400 - auditório do curso de Arquitetura da FURB - bairro Itoupava Seca - Blumenau/SC.

Pauta:

1) Aprovação da ata anterior (5');

2) ABC no CONTRANBLU e COPLAN (Thiago, 5');

3) Passeios SESC e Dudalina (Wilberto, 5');

4) Feira da Amizade e adesivos ABC (Thiago e Boos, 10');
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5) Camisetas ABC (Thiago e Giovani, 5');

6) Parcerias ABC Acib Jovem (Thiago 10');

7) Movimento bicicletada em Blumenau (Thiago, 5');

8) Cartilha ABC: nome, tiragem, conteúdo (Wilson, 15')

9) Ofício sinalização ciclofaixas obras Foz (Wilson, 10');

10) Palavra livre.

Informações:

wboos@ig.com.br

3035-3297 ou 9991-5610

com Wilberto Boos

Thiago Duwe - Presidente
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Gestão 2012-2013

Ata da Reunião ExtraOrdinária da ABC - Associação
Blumenauense pró-Ciclovias de 20/04/2013. Aos vinte dias do mês de abril de dois mil
e treze, com início às nove horas no auditório do curso de arquitetura da
Universidade Regional de Blumenau, sito na Rua São Paulo, aproximadamente na
altura do número um mil e quatrocentos, município de Blumenau, realizou-se a reunião
extraordinária da ABC. A reunião foi dirigida pelo presidente da ABC Sr.
Wilberto Boos contando com a presença do vice-presidente da ABC Sr. Carlos
Roberto Pereira, do diretor técnico Fabrício José Barbosa, dos colaboradores Hans
Dieter Nicolai, Giovani Seibel, Maicon Werplotz, Sally Satler, e convidados
Alexandre Gevaerd, Adílson Baher, Cássio Bortolotto, com os seguintes itens de
pauta: 1) Aprovação da ata anterior; 2) Sistema Cicloviário de Blumenau:
propostas SEPLAN e contato SETERB; 3) Passseio SESC; 4) ABC na Feira da Amizade
2013; 5) Novas camisas ABC; 6) Novos adesivos da ABC; 7) Manual do usuário da
bicicleta; 8) Palavra livre. 1) Aprovação da ata anterior: a ata da reunião
anterior foi disponibilizada para análise e foi prontamente aprovada ao longo
desta reunião; 2) Sistema Cicloviário de Blumenau: propostas SEPLAN e contato
SETERB: Thiago Duwe fez a apresentação da equipe do SEPLAN tendo como
presidente o engenheiro Alexandre Gevaerd. O arquiteto Cássio Bortolotto iniciou
a apresentação da previsão da seqüência de obras de reestruturação do Sistema
Cicloviário de Blumenau. Houve muitos questionamentos por parte dos presentes
quanto a alguns detalhes técnicos. Em seguida, Alexandre Gevaerd começou a
tratar das alternativas de seção viária para acomodar as ciclorotas nas pistas
existentes. Após debates chegou-se a discussão da Revitalização da Margem
Esquerda com a proposta de passeio e ciclovia segregados. Neste tema Wilberto
comentou da necessidade de reaver o acesso à margem direita com as escadarias.
João Noll fez rapidamente apresentação de exemplos de uso de margens de rios
com passeios, arquibancadas e escadarias de contemplação. Alexandre, que já
havia visto as propostas, comentou que elas serão incorporadas em projetos. Em seguida
passou-se a propostas das seções viárias de algumas ruas. Na Rua Sete de
Setembro a proposta inicial é utilizar uma parte da pista para construção de
ciclovia. Nessa linha, Fernando Cela sugeriu a proposta de duas ciclovias
unidirecionais, uma em cada lado da calçada. Fabrício lembrou que para isso é
necessário uma campanha muito forte entre os ciclistas. Por fim, Renato Junge
propôs elevar a ciclovia no nível da calçada, onde Alexandre salientou a
preocupação com a segurança do ciclista sem um canteiro separador elevado. A
Rua Antônio da Veiga e Rua Engenheiro Paul Werner também foram discutidas. Após
alguns debates e amadurecimento das propostas, Alexandre Gevaerd comentou que
as propostas serão adotadas nos estudos preliminares e apresentadas num projeto
mais detalhado para ser aprovado posteriormente num próximo encontro técnico
dentro de quarenta e cinco dias. Em seguida, Cássio apresentou a proposta de um
bicicletário coberto público a ser implantado junto às instituições públicas
municipais. Renato propôs a realização de um concurso público, proposta
respaldada por João Noll. Passando aos próximos itens, o presidente Thiago
Duwe, dado o pouco tempo disponível para tratar dos mesmos, sugeriu adiá-los
para uma próxima reunião da diretoria. De comum acordo, agendou-se uma reunião
ordinária da ABC para o próximo dia vinte e cinco de abril de dois mil e doze,
passando a reunião da presente ata a ser extraordinária. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Fabrício José
Barbosa, secretário e por todos os membros presentes.
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Ata da Reunião Ordinária Mensal da ABC - Associação
Blumenauense pró-Ciclovias de 25/04/2013. Aos vinte e cinco dias do mês de abril de
dois mil e treze, com início às dezenove horas no atelier interno do galpão do
curso de arquitetura da Universidade Regional de Blumenau, altura do número um
mil e quatrocentos, Município de Blumenau, realizou-se a reunião ordinária mensal
da ABC. A reunião foi dirigida pelo diretor social da ABC Sr. Wilberto Boos
contando com a presença do presidente Thiago Duwe, vice-Presidente Carlos
Roberto Pereira, do diretor técnico Fabrício José Barbosa, dos colaboradores Hans
Dieter Nicolai, Giovani Seibel, Wilson Freitas e convidados Sally Satler, Daniella,
Carla da Silva, Francielle Schmitz, Leonel, Luís e demais convidados, com os
seguintes itens de pauta: 1) Aprovação da ata anterior; 2) ABC no Contranblu e
COPLAN da ABC; 3) Passseio SESC; 4) ABC na Feira da Amizade 2013; 5) Novas
camisas ABC; 6) Novos adesivos da ABC; 7) Manual do usuário da bicicleta; 8)
Bicicletada/Massa Crítica; 9) Palavra livre. Diante da presença de novos
participantes, inicialmente o presidente Thiago Duwe fez uma apresentação a
estes dos membros da ABC e solicitou breve apresentação dos convidados. Item 1)
Aprovação da ata anterior: a ata anterior da reunião extraordinária aguarda
complemento da lista de presença e será encaminhada posteriormente para
aprovação. Item 2) ABC no Contranblu e COPLAN da ABC: Thiago fez uma breve
apresentação dos conselhos aos convidados. Comentou da provável mudança no
Contranblu, onde Carlos Roberto não poderá representar a ABC por ser servidor
público. Abriu-se a participação de voluntário onde Hans Dieter propôs-se a
eventualmente representar a ABC. Item 3) Passseio SESC: Wilberto comentou do
quinto Passeio Ciclístico do SESC com apoio da ABC, onde solicitou a
participação de voluntários para apoio na barraca da ABC. Thiago e Giovani
prontificaram-se a atender na barraca. Item 4) ABC na Feira da Amizade 2013: Wilberto
comentou da participação da ABC que disponibilizará um bicicletário e haverá a
realização de um passeio ciclístico. Comentou que possui uma bicicleta doada
que poderá ser sorteada no evento. Item 5) Novas camisas ABC: Giovani comentou
do custo de quinze reais das camisetas. Pôs-se a discussão do valor de revenda
e acordou-se o valor de vinte e cinco reais para todos os membros da diretoria
e colaboradores. Deliberou-se que estudantes devidamente identificados poderão
adquiri-la por quinze reais. Outra proposta é a confecção de uma bolsa
ecológica identificada com logo da ABC. Sally sugeriu uma bolsa com tiras mais
largas que pudesse simultaneamente ser utilizada como mochila para pedalar.
Giovani irá realizar também um orçamento da bolsa com um contato de uma empresa
fornecido pela Sally. Item 6) Novos adesivos da ABC: Thiago comentou dos
modelos de adesivos redondos confeccionados no ano de dois mil e doze sugerindo
novamente a confecção dos mesmos para a Feira da Amizade. Acordou-se a tiragem
de trezentos do adesivo grande com dizeres Eu Respeito, e do pequeno com os
dizeres &ldquo;Eu Apóio&rdquo; e &ldquo;Eu Pedalo&rdquo;. Item 7) Manual do usuário da bicicleta:
Thiago comentou de um manual de regras básicas de trânsito elaborado através de
um projeto da Universidade de Brasília adaptado e distribuído na Feira da
Amizade no ano passado. Thiago sugeriu a elaboração de um manual semelhante
adaptado para a realidade de Blumenau. Nessa linha Daniella comentou de um
manual elaborado pelo Programa Ciclovida de Curitiba onde fará um contato com
Wilson Freitas de Blumenau. Item 8) Bicicletada/Massa Crítica: Thiago comentou
de uma discussão na internet sobre a realização da Massa Crítica onde Wilberto
fez um breve histórico dos primórdios do movimento em Blumenau nos anos
noventa. Wilberto comentou que no final dos anos noventa com o início da ABC a entidade
optou por uma ação institucional. Thiago Duwe comentou da sua participação na
retomada de cinco edições da Bicicletada em dois mil e oito, porém sem sucesso.
Nessa linha Carla da Silva comentou da necessidade de retomar e ocupar o espaço
público de forma organizada e com respeito, porém com afirmação, mediante uma
programação, proposta reforçada por Francielle Schmitz. Daniella comentou sobre
a conscientização dos participantes dos passeios ciclísticos e pedaladas.
Leonel comentou do movimento estudantil pelo subsídio na tarifa onde a
bicicletada segue linha semelhante. Wilberto comentou do histórico dos passeios
das terças-feiras onde salientou a dificuldade de conscientizar os ciclistas
acerca das regras de trânsito. Comentou do ativismo de conquista individual
permanente dos ciclistas e que a Bicicletada tem seu espaço paralelo na
reivindicação dos direitos do ciclista. Carla sugeriu na linha do documentário
o tema ciclovia é vida, com protestos pacíficos sobre as mortes de ciclistas no
trânsito em partes da ciclofaixas sem recomposição adequada das obras de esgoto
sanitário de Blumenau. Thiago concluiu sugerindo um encaminhamento para esta
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atividade que contará com apoio individual dos participantes da ABC. Item 9)
Palavra livre: Luís comentou que pedala por necessidade de exercício físico e
que já observa algum respeito dos pedestres com a ciclovia. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Fabrício José
Barbosa, secretário e por todos os membros presentes.
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