
Pedale em segurança

Alameda Rio Branco

Rua Sete de Setembro

Rua Alberto Stein
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Rua 7 de Setembro

O percurso
Distância: 

3,5 quilômetros
entre o Parque Vila 

Germânica e a Casa 
do Comércio 

Horário de largada: 
17h50min
de sexta-feira

Vinicius Batista de Oliveira, 23 anos, 
repórter e usuário do transporte coletivo
Equipamento: vale-transporte e as 
próprias pernas
Velocidade média: 7 km/h

Juliano Alessandro dos Santos, 37 anos, 
motorista
Equipamento: automóvel
Velocidade média: 22 km/h

Se me sentisse mais 
seguro, trocaria o 

carro pela bicicleta.

Juliano dos Santos, motorista

Giovani Nasatto, 30 anos, arquivista 
e ciclista há sete anos
Equipamento: bicicleta e capacete
Velocidade média: 32 Km/h

santa.com.br
Com as ciclovias instaladas, você 
utilizaria a bicicleta como meio de 

transporte?
( ) sim ( ) não
Responda em santa.com.br
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PATRICK RODRIGUES

fOTOS GILMAR DE SOUZA

Fonte: Associação Blumenauense Pró-Ciclovias

     Use sinalização refletiva, espelho e 
campainha

     Dê preferência às roupas claras e 
use capacete

     Prefira as ciclofaixas e ciclovias. 
Se não for possível, pedale sempre à 
direita. Siga o fluxo do trânsito, jamais 
na contramão

     Trafegue em linha reta. Não faça 
zigue-zague

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

     Respeite o pedestre. Pare antes da 

faixa se houver pessoas atravessando e 
tenha cuidado com as crianças

     Verifique pneus e freios antes de sair. 

     Faça manutenção periódica e leve 
ferramentas básicas

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

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

O pior 
problema 

é a falta de 
educação dos 
motoristas.

Giovani Nasatto, arquivista 
que há sete anos escolheu 
a bicicleta como meio de 

transporte

“ “
“

Tempo final: 

29 minutos

Tempo final: 

7 minutos

Tempo final: 

10 minutos

Pacher

Casa do Comércio

Terminal da Proeb

Parque Vila Germânica


