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A 1ª BICICLETADA FOI UM SUCESSO

O QUE FAZER?
Cada um pode fazer muito pelo sucesso do nosso Movimento. É um Movimento 
aberto, de participação espontânea e que necessita da criatividade, disposição 
e trabalho de todos. Além de tudo que cada um imaginar e puder realizar em 
prol da nossa luta sugerimos:

Pegue uma cópia eletrônica deste boletim aqui 1. http://docs.google.com/?hl=pt-
BR&tab=wo&pli=1#all ou no nosso blog aqui: http://movimentociclovianalagoa-
ja.blogspot.com/ ou, ainda no orkut aqui: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.
aspx?rl=fpp&uid=4816186010734839924 imprima, fotocopie, corte e distribua;
Foi enviado pela AMPOLA ofício ao Prefeito solicitação para receber uma comis-2. 
são do Movimento.  Telefone (3251 6098), mande e.mail, através do Fale Conosco 
do site www.pmf.sc.gov.br apoiando a solicitação;
Também foi enviado pela AMPOLA oficio à Câmara Municipal ofício solicitando a 3. 
realização de audiência pública para tratar da ciclovia.  Da mesma forma telefone 
(3027 5700 / 3027 5744), mande fax (3027 5838), envie e.mail à Mesa Diretora 
e aos Vereadores através do site www.cmf.sc.gov.br 
Repasse este boletim para os seus amigos, parentes, vizinhos, contatos;4. 
Participe e convide para participar, da reunião de organização do dia 15/04, às 5. 
19h, na sede da AMPOLA. 
Torne-se amigo do Movimento no Orkut (6. http://www.orkut.com.br/Main#Profile.
aspx?rl=fpp&uid=4816186010734839924) e dê o seu recado e participe dos 
debates. 

Foi realizado no dia 4/04, sábado, às 15h, uma bicicletada com a 
participação de aproximadamente 170 ciclistas, saindo da sede da 

AMPOLA, indo até ao TILAG e retornando.  O evento contou com a 
colaboração da Guarda Municipal de Florianópolis. Este 1º passeio 
ciclístico teve a finalidade de chamar atenção da população e das 
autoridades para a nossa luta pela construção da ciclovia na orla na 
Lagoa.  Em 2008, a AMPOLA entregou um abaixo assinado com mais 
de 3 mil assinaturas ao Prefeito Dário Berger e, apesar de ter-se com-

prometido, na ocasião, com a realização da obra. Já existe um projeto 
executivo da Ciclovia da Osni Ortiga desenvolvido pela Dra. Vera Lucia 
Gonçalves, arquiteta do IPUF, que, pelo que sabemos, já foi aprovado 
e consta do orçamento do Município mas sem previsão de início da 
obra. É por isto que estamos em luta. A bicicletada contou com o 
apoio e a presença do Vereador Renato Geske (PR), do suplente Célio 
Bento e do ex-vereador Xande Fontes. Veja cenas aqui: http://www.
youtube.com/watch?v=PcBxLkGbV2c&feature=player_embedded

Bicicletadas todos segundos 
sábados de cada mês
Na nossa primeira reunião, que ocorreu 
no dia 12 de março, ficou definido que 
promoveremos bicicletadas todos os 
segundos sábados de cada mês como 
forma de divulgação e pressão para o 
imediato início da obra da ciclovia na 
orla da Lagoa da Conceição. Participe. 
Convide seus amigos, parentes, di-
vulgue.

A bicicletada na mídia

A 1ª bicicletada teve ampla divulgação 
e apoio na mídia. Desde a reunião pre-
paratória que deu capa no Jornal da 
Lagoa e no Notícias do Dia como 
sua realização que repercutiu nos jor-
nais impressos e TV. O Notícias do Dia 
repercutiu no dia 5 e fez editorial de 
apoio do dia 6. Além disto, a apresenta-
dora Tatá, do programa Patrola da RBS 
TV acompanhou o evento.

Ofício ao prefeito e à câ-
mara municipal
O presidente da AMPOLA, Renato de 
Oliveira, enviou ofício ao Prefeito Munici-
pal solicitando que o mesmo receba uma 
comissão da AMPOLA e do Movimen-
to Ciclovia na Lagoa Já. Propõe uma 
reunião de trabalho, com a presença do 
Senhor Secretário de Obras e da Dra. Vera 
Lucia Gonçalves, arquiteta do IPUF, auto-
ra do atual projeto, para a sua definição 
final e estabelecimento da data de início 
e final das obras.  Neste ofício requereu 
que esta reunião fosse realizada até o 
próximo dia 15.  Também remeteu ofício 
ao Presidente da Câmara Municipal de 
Florianópolis requerendo a realização de 
audiência pública, a ser realizada na sede 
da AMPOLA, para tratar da ciclovia.

Boletim Eletrônico
Este boletim será enviado, via e.mail, para os nossos contatos cadastrados. Você também encontra uma versão em cópia impressa nos 
comércios do Porto da Lagoa. Quem quiser colaborar poderá baixar aqui http://docs.google.com/?hl=pt-BR&tab=wo&pli=1#all uma ver-
são, imprimir, fotocopiar, cortar e distribuir. O Movimento é autofinanciável e os custos arcados pelos seus participantes e contando com 
a colaboração da AMPOLA que tem arcado com as maiores despesas.

Reunião de organização
Renato de Oliveira, 

Presidente da AM-
POLA, esta convocan-
do reunião de organi-
zação, em sua sede, do 
Movimento Ciclovia 

na Lagoa Já, para o dia 15/04, às 
19h.  Para isto enviou ofício a todas 
as Associações de Moradores do en-
torno da Lagoa e arredores para se 
juntarem ao movimento e à sua di-
reção. Todos os moradores e apoia-
dores estão convidados a se fazerem 
presentes.

Foi criado um endereço no site de re-
lacionamento Orkut para os apoiadores 
do Movimento Ciclovia na Lagoa Já 
possam trocar experiências, idéias, fo-
tos, etc....  Acesse e torne-se um amigo 
ou amiga no Movimento: http://www.
orkut.com.br/Main#Profile.aspx?rl=fpp
&uid=4816186010734839924

Blog do Movimento Ciclovia na Lagoa Já
Está em montagem o blog do Movimento Ciclovia na Lagoa Já. Dê uma pas-
sada por lá e deixe o seu comentário:

http://movimentociclovianalagoaja.blogspot.com/

Orkut

Preserve a Lagoa!


