




































querem apenas passeios com os seus 
cães. “Além do meu prazer proporciona-
do por andar de bicicleta, e dos benefí-
cios para o cão, este trabalho me 
satisfaz porque também arranca 
sorrisos das pessoas com que cruzo 
pelas ruas. A reação é sempre muito 

boa, as pessoas ficam encantadas com o 
que estão vendo e me param para 
perguntar sobre o meu trabalho. Acabo 
fazendo as pessoas se sentirem bem, o 
que também me faz bem. É uma quebra 
de paradigma transportar um animal na 
bicicleta sendo amigável com todos: 
pedestres, motoristas, cães e meio 
ambiente”, afirma.

Dentre os desafios encontrados por 
Willdson está a falta de infraestrutura 
para ciclista. Sem vias exclusivas, é 
necessário compartilhar as ruas com 
carros. Ele diz: “eu conto bastante com o 
respeito do motorista, que em geral 
entende bem o que é, quando vê. Mas 
as vias são estreitas e por conta do 
trailer, tenho que usar uma faixa da 
pista mesmo”.

Outra dificuldade ocorre quando o 
percurso é muito longo ou com muitas 
aclives. Com o peso extra do trailer e do 
animal, subir um morro ou ter que 
enfrentar uma distância maior, às vezes, 
não é viável. Mas Willdson já tem uma 
solução para este problema: “estou 
pensando em usar uma segunda bicicle-
ta, desta vez elétrica, apenas para 
atender esta demanda de clientes que 
moram em regiões de morro ou distan-
tes do centro. Vai me ajudar nas 
subidas, e não vai deixar de ser ecológi-
co, nem vai tirar o prazer do cachorro de 
desfrutar o percurso”.



















































































C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

YQ 0005-12 Anúncio PRAIA GRANDE-IMBITUBA 404X265 REVISTA BICICLETA CURVAS.pdf   1   28/06/13   18:56



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

YQ 0005-12 Anúncio PRAIA GRANDE-IMBITUBA 404X265 REVISTA BICICLETA CURVAS.pdf   1   28/06/13   18:56





















































































Rua Intendente Freire, 19 - Centro
Feira de Santana - Bahia

Fone: (75) 3322-8301
www.pererepecas.com




























