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O leitor Márcio da cidade de Paiçandú faz o alerta;

"Bom, venho aqui pedir as autoridades principalmente do meu municipio de Paiçandu, para que
observem com mais cuidado um tipo de geringonça que esta se tornando moda aqui, e uma
bicicleta com motor adaptado que atinge uma velocidade ate considera alta para um veiculo
lento com a bicicleta, e pior 99% dessas geringonças esta nas mãos de menores de idade que
mal sabem andar de bicicleta convencional por assim dizer, andam pela contra mão,
ultrapassam carros, sem o maior cuidado, pela direita pela esquerda, e mais... quando é a noite
correm e pra piorar esses troços não tem se quer sinalização alguma, não sei se em algum
bairro de Maringá existe isso, mas por favor autoridades policiais, comecem a verificar esses
condutores, pois logo logo poderemos ter fatalidades, entendo que o melhor remédio e
prevenção, pois depois do fato estiver consumado nada adiantará fazer fiscalização."

Caro Márcio, em Maringá existe esse tipo de bicicleta motorizada regulamentada e dentro das
normas, porém existem adaptações mal feitas, e segundo relatos de moradores da cidade, os
adolescentes costumam utilizá-las principalmente aos finais de semana, justamente quando a
maioria da população deseja descansar.

O Tenente Alexandro Gomes do 4BPM de Maringá esclarece:

"Este tipo de veículo é enquadrado como ciclomotor e para conduzir tal máquina, segundo o
CTB, o condutor deve ter a ACC - Autorização para Condução de Ciclomotores.
Cabe à autoridade de trânsito do local regulamentar e conceder tal autorização, conforme a lei
manda. Esclareço que autoridade de trânsito é o Detran ou a secretaria de trânsito do
município, quando esta existir. Por favor não cobrem da Polícia Militar, algo que não lhe
compete fiscalizar."
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