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ARG/GSA  

Memórias de Reunião - Ciclo Comitê Paulista 

Assunto: Pedal Anchieta 2018 

Data/Hora: 04.12.2018 – 14h30 

Local: Auditório Van Acker - SMA 

Pauta: Balanço do evento Pedal Anchieta 2018 

Teor: 
 A reunião é iniciada pela SMA com os agradecimentos aos entes envolvidos. 

 O representante da Artesp realiza apresentação com o balanço do evento. 

 Acerca da data, o primeiro domingo de dezembro é um bom indicativo para um possível próximo 

evento, mesmo que seja passível de reavaliação. 

 O fechamento às 9h deu certo, pois não havia muitos atrasados e o fechamento total às 14h 

atrasou por conta de afunilamentos. 

o Os ônibus da retaguarda foram essenciais. 

o 60 pessoas foram recolhidas. 

 A Ecovias agradece a comunicação dos ciclistas no fechamento (recolhimento de pessoas e 

bicicletas). 

 Necessário ajustar o sincronismo do acesso pelo km 22 com o ponta de lança. 

o Sugerida por ciclistas a abertura do km 29 para próximo ano. 

 Pontos de apoio precisam ser mais bem planejados (Projeto de Implantação). 

o Ponto de apoio do km 10 não teve utilização dos seus banheiros. 

 Necessário maior número voluntários. 

o Voluntários precisam de mais apitos, de bandeiras e de megafones. 

o Faltou orientação pelos voluntários no desembarque em SP. 

o Para ajudar no controle de velocidade no trecho da Serra. 

 A comunicação entre as equipes que trabalham no dia tem que ser melhorada. 

 Os postos médicos ficariam mais bem dissociados dos pontos de apoio. 

o O acostamento precisava se manter livre. 

 A PM informa que não houve ocorrências de furtos e roubos no trecho do evento. 

 No momento da inscrição precisa-se ter um termo claro e dicas para o dia. 

 Realização de enquete para decidir-se o nome do próximo evento. 

 Anexo a esta está a apresentação contendo resumo do balanço evento. 

 

 


