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Como vai funcionar
n Haverá estações para aluguel das
bicicletas no Terminal da Proeb, no
Galegão, Furb, prefeitura, Shopping
Neumarkt e Terminal da Fonte
n Cada uma contará com 10 bicicletas.
Quem quiser pedalar pelo Centro com
uma bike alugada, terá que ter efetuado
um cadastro prévio, através de um
sistema a ser implantado pelo Siga
n As estações serão integradas, o que
permitirá que a bicicleta seja devolvida
em qualquer uma delas. O usuário terá
30 minutos de uso gratuito. Ao passar
desse limite, o pagamento será feito
através do celular. A ideia é integrar
também o cartão Siga, usado como

io
tôn a
n
g
a A Vei
u
R da

Rua Alm.
Tamandaré

Terminal da Proeb

tein
rto S
Albe
Rua

to
ber s
m
u
a H po
Ru e Cam
d

vale-transporte, para fazer a cobrança
n As taxas do serviço e outros detalhes,
como possíveis restrições a usuários
com menos de 18 anos, devem ser
definidos até 15 de setembro
n O sistema será todo informatizado
e informará o número de bicicletas
retiradas e espaços vagos em cada
estação
n Uma unidade móvel fará o controle
para que haja a disponibilidade de
bicicletas e vagas para devolução em
todas as estações
n As bicicletas terão acessórios de
segurança e design diferenciado, o que
facilitará a identificação
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Projeto quer testar
a demanda de ciclistas

Mesmo sem as ciclovias totalmente prontas na região central, há
quem já tenha optado pelo pedal
como meio de transporte. Felipe
Borsoi, 21 anos, usa a bicicleta para
ganhar tempo e por ser uma escolha mais econômica.
O irmão de Felipe, Raphael Borsoi, 24, só não pedala porque teve a
bicicleta roubada há mais ou menos um ano. Ao ser informado da
implantação do sistema de locação,
Raphael se mostrou empolgado.

– Ônibus demora e é caro. De
bicicleta, em 30 minutos dá pra ir a
vários lugares – argumenta o rapaz.
Presidente do Seterb, Rudolf
Clebsch explica que a ideia é testar
a demanda de ciclistas da cidade.
O presidente da Associação Blumenauense Pró-Ciclovias (ABC
Ciclovias), Wilberto Boos, espera
que a demanda cresça, mas explica
que só o tempo vai mostrar como
o povo de Blumenau receberá a
iniciativa.
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