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O que está acontecendo?
R: Uma Bicicletada.
O que é bicicletada?
R: Trata-se de um passeio pacífico, com o intuito de
reivindicar o espaço público para as pessoas e não para
os automóveis.
Bicicletada dói?
R: Não, bicicletada é indolor.
Bicicletada tem contra-indicação?
R: Somente para donos de postos de combustível,
oficinas mecânicas, montadoras e revendedores de
automóveis.
Quem pode participar?
R: Qualquer pessoa que utilize um meio de transporte
sustentável.
O que é meio de transporte sustentável?
R: São meios de transporte que produzem o mínimo(ou
nada) de poluição atmosférica e sonora. Exemplos:
Transporte Coletivo, bicicleta, skate, patins, monociclo,
etc.
Como participar?
R: Pegue seu meio de transporte sustentável, e junte-se
á nós no pátio da Reitoria da Federal, as 09:30.
Quando acontece a bicicletada?
R: No último sábado do mês.
O objetivo é somente protestar?
R: Não, nós também estamos comemorando a escolha
que fizemos para nos transportar. Somos mais
saudáveis, mais felizes e menos estressados!
Quem é o líder da bicicletada?
R: A bicicletada não tem líderes, ninguém pode
responder por ela, e ao mesmo tempo todos os
participantes respondem por ela. Interessante, não?
Crianças podem participar?
R: É claro que sim, desde que acompanhadas por um
responsável. Adoramos crianças!
Idosos também podem ir?
R: Sim! Idosos são super bem-vindos!
Mas com que roupa eu vou para a bicicletada que
você me convidou?
R: Com qualquer roupa! Sinta-se á vontade! Só não se
esqueça de que temos crianças junto!
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