
Algumas dicas e sugestões para a 

BICICLETADA
Se o farol fechar 

enquanto a massa estiver 

atravessando um 

cruzamento, pare na 

frente dos carros, 

bloqueando-os

Tenha cuidado para não 

criar buracos na massa. 

Coesão é sinônimo de 

segurança.

Só bloqueie o outro lado 

do cruzamento numa 

pista de mão única. Nas 

de mão dupla, o faça 

parado na faixa central

Panfletar e conversar com 

pedestres e motoristas 

são boas atitudes para 

acalmar os ânimos mais 

exaltados. Se eles 

receberem gentileza, é 

mais provável que 

respeitem mais os 

ciclistas e que venham a 

pedalar conosco um dia

Geralmente carregamos 

faixas no começo da massa. 

Evite andar na frente delas, 

impedindo a leitura pelos 

motoristas e pedestres.

Se você pedala em ritmo 

mais forte, posicione-se 

mais atrás para dar um 

apoio aos mais 

inexperientes, 

principalmente nas subidas

Geralmente no final do 

pelotão também há uma 

faixa. Nunca ande atrás 

dela e colabore 

revezando seu 

carregamento

Jamais ande na 

contramão ou na 

calçada. Na calçada, 

só desmontado.
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Se você se sente inseguro, 

pedale na parte de frente 

da massa e seja sempre o 

primeiro a sair depois das 

paradas.
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