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JUSTIFICATIVA 

Ariel Eurides da Rosa: uma pequena biografia 

O joseense Léo, como era chamado pelos amigos e familiares, teve sua vida ceifada 

aos 35 anos enquanto se dirigia de bicicleta para o trabalho, bem cedo, na manhã do 

dia 24 de abril de 2018. Ia da zona Leste - mais precisamente do Campos de São José 

onde morava – para o Jardim das Indústrias, na zona Oeste. Na marginal da rodovia 

Dutra, sentido Rio de Janeiro, Km 148, Léo foi atropelado fatalmente. 

Passava pelo local, de 2ª feira à sábado, sempre com sua companheira bicicleta. Filho 

de Maria Irene de Paula da Rosa e Benedito Aparecido da Rosa, Léo deixou quatro 

filhos: Elizama Thauane, Ismael Kenid, Adriel Bryan e Hanielle Sophie. Neste ano de 

2021, estão, respectivamente, com 15, 10, 6 e 4 anos.  

Sempre sorrindo e preocupado com o bem-estar de sua família, Ariel Eurides da Rosa 

vivia para seus filhos, fazendo de tudo para cuidar de todos. Não em vão, além de 

querer se tornar eletricista, sonhava em ter sua casa própria para “sair” do aluguel – 

por isso, a bicicleta como meio de transporte. 

Assim, podia poupar o dinheiro da passagem do ônibus ajudando a complementar a 

renda da família – aliás, uma realidade de milhares de brasileiros que se deslocam de 

bicicleta para o trabalho, percorrendo, inclusive, longas distâncias como era o caso de 

Léo. 

Sempre fez uso da bicicleta, sendo um elemento muito presente em sua vida: para 

qualquer parte que fosse e, por qualquer motivo, era pedalando que se deslocava. 

Consciente de que a cidade de São José dos Campos em muito precisava – e ainda 

precisa - evoluir para o devido acolhimento de quem pedala, Léo costumava comentar 

sobre a imprudência dos motoristas ao desrespeitarem os/as ciclistas (por exemplo: 

as “finas” tomadas) e, também, sobre a falta de ciclovias devidamente interconectadas 

para poder circular em maior segurança. 

Salientava que a bike, infelizmente, ainda não é vista como um efetivo meio de 

transporte – aspecto que abre margem para a falta de respeito e o cuidado no trânsito 

perante quem pedala. 

No local onde ocorreu o “acidente”, não havia sequer iluminação. Não há como deixar 

de acreditar que, se ali houvesse uma devida ciclovia, sua morte pudesse ter sido 

evitada. 

Aliás, em diversos pontos de São José dos Campos, inúmeras mortes de ciclistas 

poderiam ser poupadas mediante a presença de uma ampla e segura infraestrutura 

cicloviária e campanhas permanentes de educação e, também, fiscalização.  
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Logo, a ideia de nomear como “Ariel Eurides da Rosa” a atual ciclovia que passa 

exatamente pelo local do seu atropelamento fatal, não representa apenas a memória 

a Léo. 

Simbolizará também a crença de um necessário e urgente olhar sobre a bicicleta, 

rompendo com sua “invisibilidade” já que todas as manhãs milhares de brasileiros a 

usam para alcançar os mais diversos endereços contribuindo imensamente para o 

BEM COMUM da(s) cidade(s)!  

 

Notícias do “acidente” (esta primeira, em especial, foi lançada pelo coletivo Ciclistas 

de SJC e foi amplamente compartilhada nas redes sociais): 

https://www.facebook.com/ciclistas.sjc/photos/1826050147697070 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/ciclista-morre-atropelado-na-

dutra-em-sao-jose-dos-campos-sp.ghtml 

 

https://www.ovale.com.br/_conteudo/2018/04/nossa_regiao/38293-ciclista-e-

atropelado-em-marginal-da-via-dutra.html 

 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/04/24/ciclista-morre-

atropelado-em-sp-apos-usar-trecho-de-rodovia-sem-acostamento.htm 

 

Curta metragem da série “Ghost bikes – Caminhos Interrompidos” no qual uma das 

vítimas homenageadas é Ariel Eurides da Rosa:  

https://www.youtube.com/watch?v=mErw3uFgpHY&t=5s 

 

Plenário "Mario Scholz", 17 de setembro de 2021. 
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