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pelas principais revistas da Editora Abril, como 
Playboy, Veja e Placar. Porém, foi fazendo repor-
tagens, sobre uma bicicleta, que ela se notabi-
lizou. Um dos marcos em sua carreira foi tor-
nar-se bike repórter na rádio Eldorado, onde 
levava ao vivo as notícias do trânsito na cidade 
de São Paulo pela visão de uma ciclista. Hoje, 
além de dirigir o Bike é Legal, ela é comentaris-
ta na rádio CBN.

 Willian Cruz, criador do site Vá de Bike, acre-
dita que, mesmo que não seja realizada da manei-
ra ideal, a cobertura dessa pauta na grande 
imprensa melhorou muito na última década. 
“Antes, as reportagens eram categóricas e diziam 
que as bicicletas atrapalhavam o trânsito. Agora, 
elas cobram melhorias nas estruturas cicloviárias 
e até incentivam o uso delas.” Cruz dá como 
exemplo uma matéria publicada recentemente 
na Folha de S.Paulo sobre a falta de manutenção 
das ciclovias no centro da capital paulista. 
Segundo ele, retrata muito bem a realidade da 
situação.

 “A abordagem mais qualificada desse tema, 
tanto pela grande imprensa como por veículos 
menores, pode estar relacionada a dois fatores: 
ao forte trabalho de ativismo realizado por diver-
sos grupos e ao número crescente de jornalistas 
que pedalam no dia a dia. Quando o jornalista 
usa a bicicleta para se locomover, ele consegue 
entender melhor a situação e passá-la para a 
matéria com veracidade. Fica mais fácil reportar”, 
ressalta o criador do Vá de Bike.

 Embora contente com a melhoria na cober-
tura, Cruz reclama do trabalho de alguns edi-
tores e editoriais. “Percebo que os repórteres 
fazem matérias equilibradas, mas o título vai 
em outra direção porque nele há a mão do edi-
tor. Confio no trabalho dos repórteres e des-
confio da edição. Sobre os editoriais, é impres-
sionante como têm equívocos e defendem mais 
o uso do automóvel”, afirma.

 Em abril de 2016, um editorial do Estadão cha-
mou a atenção de Alex Gomes, blogueiro do jornal. 
Certo de que havia informações equivocadas no 
texto, Gomes logo resolveu fazer um post ques-
tionando o veículo e apontando o que estava erra-
do. Sob o título “Plano de Mobilidade Urbana não 
é um ‘delírio cicloviário’”, o post teve grande reper-
cussão e acabou virando tema de redação em um 
livro utilizado por alunos do ensino médio.

 Há três anos à frente do São Paulo na Bike, 
Gomes recebeu o convite do Estadão quando 
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Renata Falzoni é a criadora do site Bike é Legal
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Willian Cruz acredita que há uma abordagem mais 
qualificada da pauta da mobilidade urbana por bicicleta
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