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Circuito em ampliação

Pedale em segurança
n Use sinalização refletiva, espelho e 

campainha
n Dê preferência às roupas claras e use 

capacete
n Prefira as ciclofaixas e ciclovias. Se não 

for possível, pedale sempre à direita. 
Siga o fluxo do trânsito, jamais na 
contramão

n Trafegue em linha reta. Não faça zigue-
zague

n Sinalize com gestos suas intenções de 
manobras. Faça-se bem visível

n Respeite o pedestre. Pare antes 
da faixa se houver pessoas 
atravessando e tenha cuidado 
com as crianças

n Verifique pneus e freios antes de 
sair. Faça manutenção periódica 
e leve ferramentas básicas

n Pedale defensivamente. Perceba 
as intenções dos motoristas. Fique 
atento aos veículos que podem surgir 
de repente em uma rua ou cortar a 
sua frente

n Não pedale muito próximo aos 
veículos e esteja sempre pronto para 
frear. Cuidado com o chão liso

Fonte: Associação Blumenauense Pró-Ciclovias

Para manter o convívio 
amistoso no trânsito, o 
motorista está proibido de 
estacionar em ciclovias. Se 
fizer isso, pagará multa de 
R$ 127,69 e terá cinco pontos 
na Carteira Nacional de 
Habilitação. Se transitar nas 
vias exclusivas para ciclistas, 
além de mais sete pontos na 
carteira, pagará R$ 574,62. 

Punição

Até final de setembro, a intenção do poder público é concluir circuito de ciclovias que vai 
permitir que os ciclistas saiam da Rua Almirante Barroso e cheguem à Alameda Rio Branco


