
Aos quatorze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dois, às nove horas da manhã, no km 80 da
rodovia BR 290- posto de combustível Rota 80 e no posto de combustível Radar na rodovia RS 118, ambos nas
proximidades de Gravataí-RS, aconteceu à 10Concentração Estadual de Motociclistas, que foi organizada pela
AMO-RS com o apoio do SindiMotos. O intuito da Concentração era de protestar "pacificamente", contra a
volta da cobrança do pedágio da Concepa, para Motos. Todos que passaram por lá deixaram suas assinaturas em
uma lista de abaixo-assinado contra esta abusiva cobrança. Em torno das onze horas e trinta minutos houve a
agregação de todos os motociclistas do posto de combustívelRadar, estes escoltados por motociclistas da Polícia
Rodoviária Federal, até o encontro com os demais motociclistas que se encontravam no posto Rota 80. Ao meio
dia a maioria dos motociclistas que ali se reunirão passaram pelo pedágio de Gravataí, nesta primeira
Concentração de Motociclistas da Amo-RS foram arrecadadas em torno de 700 assinaturas e 300 motos passaram
pelo local. Todos os participantes tomaram conhecimento da atitude tomada pela Concepa em intimidar tal
Concentração através de uma liminar proibitória, e até mesmo desrespeitar a liberdade de imprensa, intimidando
jornais e sites virtuais com ameaças. Ao analisarmos esta questão, vemos que tal requerente não conhece nenhum
pouco os motociclistas, caracterizando como violentos e outras expressões que não vem à tona ressaltar, pois
somente quem tem o espírito estradeiro e companheiro é que sabe o que é ser um Motociclista. Outro fato de
extrema importância foi o interesse de ligar a AMO-RS ao movimento do dia sete de setembro, realizado através
de motociclistas de Porto Alegre e grande Porto Alegre, onde infelizmenteaconteceu um acidente envolvendo um
motociclista, cuja culpa foi de um motorista apressado que trafegava em um automóvel entre as motos. Com isso
a AMO-RS vai buscar meios legais e, por fim, mais uma vez conta com a união e irmandade de todos os
motociclistas que integram o nosso Estado, aceitando opiniões e até mesmas ações de trabalho, para tornar nossa
entidade cada vez mais autêntica. A AMO-RS agradece aos motociclistas que apoiaram a participação na 10
Concentração de Motociclistas, e convoca a todos a buscarem assinaturas para o movimento contra o pedágio. É
de suma importância saber também que foi solicitadojunto a Concepa dados estatísticos e respostas a respeito do
porque desta cobrança do pedágio para os motociclistas pois já faziam quase cinco anos que tinham dado
gratuidade de passagem para os motociclistas,pois o pagamento que era feito, demorava, atrasando o bom fluir da
rodovia e sem contar que nossas motos não trazem prejuízo algum para a rodovia, mas até o momento não fomos
atendidos. Enfim, nesta 10 Concentração de Motociclistas AMO-RS, vários motociclistas fizeram o uso da
palavra, apresentando suas opiniões e discutindo qual seria a melhor maneira de administrar este problema da
cobrança do pedágio para nós motociclistas. Encerrando aqui este relato, lavrando-se a presente ata, que vai
assinada pelo Presidente, Leandro Tittelmaier Balardin, e por mim, Daniel Goulartt da Silva, Secretário
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