
    Pedale com a gente!
Conheça a ViaCiclo - Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis:
Notícias, serviços, convênios, legislação, dicas, denúncias, pesquisas, pedaladas em grupo e luta 
pelos direitos do ciclistas! Visite www.viaciclo.org.br

C
A
M

P
A
N

H
A

Vá se preparando!

Verifique se sua magrela está nos       
“trinks” para uma boa pedalada! 

CTB - Código de Trânsito Brasileiro (Lei 
9.503/97)
A bicicleta é um veículo (Art. 96)
O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 
equipara-se ao pedestre em direitos e deveres (Art. 
68)
Sobre calçadas e passeios o ciclista deve trafegar 
desmontado (Art. 225)
Condutores motorizados devem zelar pela segurança 
dos não-motorizados (Art. 29)
Em manobra, retorno, mudança de direção, acesso a 
terrenos ou ao entrar em outra via, os motoristas 
devem ceder preferência para ciclistas e pedestres 
(Art. 38 e 39)
Quando não houver vias ciclísticas, as bicicletas 
podem trafegar no bordo da pista, na “mão” e com 
preferência sobre os veículos motorizados (Art. 58)
O veículo motorizado deve guardar uma distância de 
1,5 m ao ultrapassar o ciclista, mantendo velocidade 
compatível com sua segurança (Art. 201 e 220)
É dever dos órgãos rodoviários garantir segurança na 
circulação dos ciclistas (Art. 21)

Por que usar o carro se...? 
Por que não usar a bicicleta se...?

Cerca de 70% da poluição atmosférica de uma 
cidade é em conseqüência do uso do 
automóvel 
Os automóveis ocupam mais da metade do 
espaço urbano e promovem a segregação 
social
Em uma hora, em uma via de 3,5m de largura, 
podem passar 14.000 pessoas de bicicleta. No 
mesmo espaço passam  22.000 pessoas de 
ônibus, 19.000 pessoas a pé e apenas 2.000 
pessoas de carro
Em média, nas ruas de Florianópolis, cada 
carro circula com 1,5 ocupantes. Isso significa 
que aproximadamente 44% dos carros 
carregam apenas o seu motorista.

Não polui, pois depende da sua energia.
Não atrapalha o trânsito. 
É silenciosa.
Carrega sua bagagem. 
É o veículo mais eficiente para percursos de até 6km, 
equivalente ao limite de seu bairro.
É o veículo que permite maior autonomia individual
Ao contrário do que se pensa, a bicicleta não 
aumenta a vulnerabilidade à violência urbana.
Diferentemente do carro, permite que você conheça 
sua cidade. Comece indo até a “venda do seu Zé” de 
bicicleta!
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£Verifique se os pneus estão calibrados, a 
corrente lubrificada, os freios regulados. 

  
£E seus equipamentos de segurança? 
Desencaixote capacete, refletores, espelhos 
e campainha!

£Percorra mentalmente seu trajeto. Nem 
sempre o melhor caminho para se percorrer 
com carro é também o melhor para bicicleta.

£Fique seguro de sua posição no trânsito. 
Certifique-se dos seus direitos antes.

            É uma chamada à reflexão sobre o impacto do uso indiscriminado 
  do carro na cidade. Desde a primeira celebração na França, em 1998, 
    várias cidades no mundo aderiram a essa data.

Sinalizando entrada à esquerda Sinal de imperfeições à frente na via

Sinalizando entrada à direita Sinalizando que irá parar à frente

Atente à algumas sinalizações!
Lembre-se!

por uma cidade mais humana

SETEMBRO

            Florianópolis também se preparou. Participe da pedalada                                                            
e caminhada do Campeche, entre o trevo e a praia, às 8 da manhã!
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