Bike Repórter volta a circular com a Rede Eldorado pelas ruas de São Paulo
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A Rede Eldorado reestréia, no próximo dia 14 (segunda-feira), uma de suas marcas do final da
década de 90: o Bike Repórter. O objetivo em trazer de volta essa cobertura é prestar mais
serviço para o ouvinte da emissora no ano em que completa cinco décadas no ar, com as
informações de trânsito diferenciadas pelo olhar do ciclista que vai circular pela cidade. Serão
veiculados três boletins diários no Jornal Eldorado 1ª Edição (700 AM e 92,9 FM) e outros três
no Jornal Eldorado 2ª Edição (só na AM). Haverá transmissão de três boletins durante o
Trilhas e Tons, na programação da FM.

“No final dos anos 90, o Bike Repórter representou uma grande inovação em relação à
cobertura do trânsito da cidade. A Rede Eldorado também foi precursora da cobertura
jornalística do trânsito com helicóptero, além, é claro, do ouvinte-repórter. Se há quase dez
anos o Bike Repórter se destacava justamente pela mobilidade, hoje se torna fundamental na
cidade”, afirma Miriam Chaves, diretora-executiva da Rede Eldorado.

O Bike Repórter nasceu na Rádio Eldorado em 1999 com o artista plástico e cicloativista
Arturo Alcorta. No ano seguinte, a jornalista e também cicloativista Renata Falzoni juntou-se a
ele e a dupla prestou serviços diários no final da tarde, em boletins curtos, somente na
Eldorado FM. Além de relatar a condição do trânsito, eles propunham rotas alternativas e até
uma releitura da cidade sob a ótica de quem pedala. Essa participação durou até novembro de
2001. Agora, a dupla original está de volta junto com os jornalistas e ciclistas Felipe Meireles e
Tomaz Cavalieri. Eles fazem parte da equipe de Renata Falzoni Produções e são
responsáveis pela produção e edição do programa de TV Aventuras com Renata Falzoni da
ESPN/Brasil (emissora parceira da Eldorado na cobertura esportiva).

Sobre a Eldorado – Uma emissora que tem como marca registrada ações inovadoras, com
forte preocupação em oferecer aos ouvintes informação, cultura e boa música. Iniciou suas
transmissões em 1958 e nesses 50 anos conquistou inúmeras premiações. Entre as mais
recentes, o &quot;Grande Prêmio de Crítica&quot; da APCA em 2007, pela parceria Eldorado
ESPN para as transmissões esportivas; o &quot;Veículo mais Admirado&quot; do jornal Meio
& Mensagem, como uma das emissoras de rádio mais admiradas do País; e o &quot;Prêmio
Docol /Ministério do Meio Ambiente&quot; para o Planeta Eldorado.
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