




CARTILHA EXPLICATIVA

Esta cartilha foi produzida, pensando em você. 
No seu bem estar, principalemente nos mo-
mentos da prática de exercícios físicos.
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POR QUE PLANTAR UMA ÁRVORE ?

Que delícia ouvir o 
canto dos pássaros 
logo de manhã! Pois 
então! Plante uma ár-
vore perto de sua casa 
e ouça o resultado!

Cada ser vivo tem seu 
lugar na natureza e 
realiza muitas tarefas. 
As árvores são muito 
importantes tanto 
para nossas vidas 
como para o equilí-
brio da natureza.

A árvore através de sua 
copa, contribui para o 
amortecimento da água. 
Onde a água escorre 
pelas folhas, galhos 
e troncos, infiltrando 
através de suas raízes 
para o lençol freático.

Calcula-se que uma 

árvore de porte
médio transpira o 
equivalente a 60 li-
tros d’água por dia, a 
umidade escapa pela 
folhas na forma de va-
por d’água e fica espal-
hada no ar. POR ISTO:

- AS ÁRVORES SÃO 
EFICIENTES REMOVE-
DORAS DE POEIRAS 
NAS RUAS. Uma pesqui-
sa realizada na Aleman-
ha demonstrou que o 
teor de partículas de po-
eira em ruas arborizadas 
é de 75% menos de que 
nas ruas sem árvores;

- AS GRANDES 
QUANTIDADES DE 
VAPOR DE ÁGUA 
LIBERADAS PELAS 
ÁRVORES AJUDAM 
A CONTROLAR O 
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CLIMA DA REGIÃO;

- AS ÁRVORES PODEM 
REFRESCAR MUITO 
UMA RUA, UM BAIRRO, 
UMA CIDADE E UMA 
NAÇÃO. Uma árvore 
de porte médio tem o 
mesmo poder de resfria-
mento de quatro máqui-
nas de ar condicionado.

Assim como ocorre com 
as ondas de calor, tam-
bém as ondas sonoras 
têm sua energia freada, 
quando se chocam com 
a barreira das árvores, ao 
bater nas folhas o som 
é em parte absorvido, 
e parte desviado de 
seu curso, tornando-se 
menos intenso ou sendo 
inteiramente eliminado.

SUA BELEZA, uma ár-
vore é sempre bonita, o 
verde de suas folhas nos 
acalma. Como é bom en-

contrar a sombra de uma 
árvore quando o dia está 
muito quente e sol forte.

AO PLANTARMOS 
UMA ÁRVORE, ES-
TAREMOS EFETUAN-
DO O “SEQÜESTRO 
DE CARBONO”. As ár-
vores funcionam como 
cativeiro do Co2, pois 
para a árvore se desen-
volver ela necessita do 
Co2, o qual ela seqüestra 
do ar no processo de 
fotossíntese e ainda 
libera oxigênio puro. 

IMÓVEIS MAIS VALOR-
IZADOS, situados em 
bairro bem arborizado.

Iniciativa: 
Grupo AR – Ação Renovadora  
- ONG ambiental

Parceria: 
SEMMAPU – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Políticas Urbanas
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Dia 12/12/2010 
foi realizada a 
1ª Bicicletada 
Ecológica de   
Divinóplis/MG. 
Participaram 
aproximada-
mente 40 ciclis-
tas de todas as 
faixas etárias. 

A organização 
foi da MTB 
Minas e ADC, 
com o apoio de 
vários parceiros.

1ª Bicicletada Ecológica de Divinópolis

O evento aconteceu na sede do Capit/Sest/Senat 
às 08:00, espaço esse gentilmente cedido pelo 
Sr. Sandro um dos responsáveis pelo Capit. Antes 
de ser iniciado o plantio das mudas, o Sr. Marcos 
Vilela ( Marquinhos ) , técnico do meio ambiente, 
fez uma explicação teórica,  técnica e prática de 
como proceder no plantio de mudas de árvore. 
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Após a brilhante explicação do Sr Marququinhos, 
foram plantadas diversas mudas de árvores segui-
das de uma caminhada ecológica.



01 - HISTÓRIA DA BICICLETA

Cronologicamente, a invenção da bicicleta antece-
deu aos motores a vapor e a explosão, além de ser 
considerada o “primeiro veículo mecânico” para o 
transporte individual. Porém, a verdadeira história de 
sua origem ainda é cercada de mitos e mistérios. 

Nos registros do Código Atlântico, coletânea de estu-
dos e projetos do artista renascentista italiano Leon-
ardo da Vinci, pode ser encontrado um dos primeiros 
desenhos da bicicleta e ainda estudos sobre trans-
missões por corrente que remetem ao final do século. 

EVOLUÇÃO DA BICICLETA, DURANTE OS ANOS.
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Dados mais precisos 
mostram que a bicicleta 
tem origem por volta do 
ano de 1790 quando o 
conde francês Mede de 
Sivrac inventou o celer-
ífero - um cavalo de ma-
deira com duas rodas, 
que se empurrava com 
um ou os dois pés - cujo 
nome é derivado das 
palavras latinas “celer” 
(rápido) e “fero” (trans-
porte). Em 1816/17, o 
barão alemão Karl Fried-
erich von Drais construiu 
a draisiana, espécie de 
celerífero, com a roda 
dianteira servindo de 
diretriz e gerando mo-
bilidade através de um 
comando de mãos, que 
viemos a conhecer, mais 
tarde, como guidão. Por 
volta de 1938, a bicicleta 
toma outra forma, quan-
do o ferreiro escocês 
Kirkpatrick MacMillan 
desenvolveu um veículo 

- que ficou conhecido 
como velocípede - de 
duas rodas dotadas de 
biela de acoplamento, 
montadas no miolo da 
roda traseira e aciona-
das por duas alavancas 
presas na estrutura prin-
cipal. Em 1865, o francês 
Pierre Michaux incor-
porou pedais à roda di-
anteira do velocípede, 
sendo este o primeiro 
grande avanço. Por volta 
de 1880, outra mudança 
significativa foi intro-
duzida pelo inglês Law-
son, com a colocação da 
tração dos pedais sobre 
disco que, através de 
uma corrente, repassava 
o esforço para a roda 
traseira. Poucos anos 
depois, surgiu o câmbio 
de marchas, por Johann 
Walch, da Alemanha, o 
quadro trapezoidal, por 
Humber, da Inglaterra 
e, em 1891, os pneus tu-
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bulares e desmontáveis, 
por Michelin, da França. 
Essas últimas mudanças 
acabaram por construir 
a bicicleta com a forma 
aproximada da que ela 
tem nos dias de hoje.

No Brasil, não há pes-
quisas seguras quanto 
à data prevista da che-
gada ao país dos primei-
ros modelos de bicicleta. 
Presume-se que eles 
tenham surgido inicial-
mente na capital do 
império (RJ), entre 1859 
e 1870, local onde se 
concentravam as pes-
soas com maior poder 
aquisitivo que mantin-

ham relações com a 
Europa onde floresciam 
as primeiras fábricas 
de ciclos. Outro fato, 
por fatores de ordem 
econômica, é que a pre-
sença da bicicleta pode 
ter sido incrementada no 
fim do século XIX, quan-
do vieram os primeiros 
migrantes europeus 
para o sul do país. Des-
de sua chegada, a bici-
cleta foi muito popular 
entre os trabalhadores, 
especialmente junto 
aos empregados de in-
dústrias, de pequenos 
estabelecimentos com-
erciais e de serviços das 
grandes áreas urbanas.
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02 – CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO

Ao contrário do que 
muita gente acredita, o 
texto do Código Brasilei-
ro de Trânsito valoriza 
essencialmente a vida, 
não o fluxo de veículos. 
Na redação de seus ar-
tigos, percebe-se uma 
preocupação acima de 
tudo com a integridade 
física dos diversos atores 
do tráfego, sejam eles 
motoristas, motociclistas, 
ciclistas ou pedestres.
As bicicletas e os ciclistas 
são classificados sob os 
termos bicicletas, ciclos, 
ciclistas, veículos de pro-
pulsão humana (VPH) e 
veículos não motoriza-
dos. Veja abaixo todos os 
artigos que se referem a 
esse meio de transporte, 
reconhecido como 
veículo e com direito 
de circulação pelas ruas.
Os órgãos de trânsito 

têm obrigação de se pre-
ocupar com os ciclistas:

Art. 21. Compete aos 
órgãos e entidades ex-
ecutivos rodoviários da 
União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos 
Municípios, no âmbito 
de sua circunscrição: (…)

II – planejar, projetar, 
regulamentar e operar 
o trânsito de veículos de 
pedestres e de animais, 
e promover o desen-
volvimento da circulação 
e segurança de ciclistas.
(o Art. 24 dispõe o mes-
mo sobre os órgãos e 
entidades executivos de 
trânsito dos Municípios)
Pedestres têm priori-
dade sobre ciclistas; 
ciclistas têm prioridade 
sobre motos e carros:
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Art. 29. O trânsito de 
veículos nas vias terres-
tres abertas à circulação 
obedecerá às seguintes 
normas: (…)

§ 2º Respeitadas as 
normas de circulação e 
conduta estabelecidas 
neste artigo, em ordem 
decrescente, os veículos 
de maior porte serão 
sempre responsáveis 
pela segurança dos 
menores, os motoriza-
dos pelos não motoriza-
dos e, juntos, pela inco-
lumidade dos pedestres.
Os carros não de-
vem nos fechar:

Art. 38. Antes de entrar 
à direita ou à esquerda, 
em outra via ou em 
lotes lindeiros, o condu-
tor deverá: (…)

Parágrafo único. Durante 
a manobra de mudança 

de direção, o condu-
tor deverá ceder pas-
sagem aos pedestres 
e ciclistas, aos veícu-
los que transitem em 
sentido contrário pela 
pista da via da qual 
vai sair, respeitadas 
as normas de prefer-
ência de passagem.
Devemos andar na rua, 
no sentido dos carros 
e nos cantos da via (in-
clusive no esquerdo em 
caso de vias de mão úni-
ca, embora geralmente 
isso seja bastante per-
igoso, sobretudo em ave-
nidas de fluxo rápido):

Art. 58. Nas vias urba-
nas e nas rurais de pista 
dupla, a circulação de 
bicicletas deverá ocor-
rer, quando não houver 
ciclovia, ciclofaixa, ou 
acostamento, ou quan-
do não for possível a 
utilização destes, nos 
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bordos da pista de rola-
mento, no mesmo sen-
tido de circulação regu-
lamentado para a via, 
com preferência sobre 
os veículos automotores.

Parágrafo único. A au-
toridade de trânsito 
com circunscrição so-
bre a via poderá au-
torizar a circulação de 
bicicletas no sentido 
contrário ao fluxo dos 
veículos automotores, 
desde que dotado o 
trecho com ciclofaixa.
Bicicleta na calçada, 
só com autorização 
da autoridade de trân-
sito e sinalização ad-
equada na calçada:

Art. 59. Desde que 
autorizado e devida-
mente sinalizado pelo 
órgão  ou entidade com         
circunscriçao sobre a via, 
será permitida a circu-

lação de bicicletas nos 
passeios.

Quer passar pela calça-
da ou atravessar com 
a bike na faixa? O CTB 
manda desmontar:

Art. 68. É assegurada 
ao pedestre a utili-
zação dos passeios (…)

§ 1º O ciclista des-
montado empurrando 
a bicicleta equipara-
se ao pedestre em 
direitos e deveres.
Buzina, espelho e “sinali-
zação” na frente, atrás, 
dos lados e nos pedais 
(que pode ser enten-
dida por refletivos) são 
obrigatórios pelo Có-
digo, mas capacete não:

Art. 105. São equipa-
mentos obrigatórios dos 
veículos, entre            out-
ros a serem estabe leci-
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dos pelo CONTRAN: (…)

VI – para as bicicletas, 
a campainha, sinali-
zação noturna dianteira, 
traseira, lateral e nos 
pedais, e espelho retro-
visor do lado esquerdo.

Obs.: O Projeto de Lei 
2956/2004 pretende 
cancelar a obrigato-
riedade do uso de 
“campainha” e espelho 
retrovisor, mas está 
em tramitação desde 
2004. Em 2008, foi en-
caminhado ao Senado.
Os fabricantes e im-
portadores são obriga-
dos a fornecer as 
bicicletas com os equi-
pamentos citados acima:
Do mesmo Art. 105:

§ 3º Os fabricantes, os 
importadores, os mon-
tadores, os encarroça-
dores de veículos e os 

revendedores devem 
comercializar os seus 
veículos com os equi-
pamentos obrigatórios 
definidos neste artigo, e 
com os demais estabel-
ecidos pelo CONTRAN.
O Código dá direito aos 
Municípios de registrar 
e licenciar as bicicletas 
caso decidam fazer isso:

Art. 129. O registro e 
o licenciamento dos 
veículos de propulsão 
humana, dos ciclomo-
tores e dos veículos 
de tração animal obe-
decerão à regulamen-
tação estabelecida em 
legislação municipal do 
domicílio ou residência 
de seus proprietários.
[ver também Art.24, inci-
sos XVII e XVIII e Art.141]
Ameaçar o ciclista com 
o carro é infração gravís-
sima, passível de sus-
pensão do direito de 
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dirigir e apreensão do 
veículo e da habilitação:

Art. 170. Dirigir ameaçan-
do os pedestres que 
estejam atravessan-
do a via pública, ou 
os demais veículos:
Infração – gravíssima;
Penalidade – mul-
ta e suspensão do 
direito de dirigir;
Medida administrativa 
– retenção do veículo e 
recolhimento do docu-
mento de habilitação.
Colar na traseira do ciclis-
ta ou apertar ele contra a 
calçada é infração grave:

Art. 192. Deixar de 
guardar distância de se-
gurança lateral e frontal 
entre o seu veículo e 
os demais, bem como 
em relação ao bordo 
da pista, considerando-
se, no momento, a ve-
locidade, as condições 

climáticas do local da 
circulação e do veículo:
Infração – grave;
Penalidade – multa.
Estacionar na ciclovia 
é infração grave, su-
jeita a multa e guincho:

Art.181. Estacionar o 
veículo: (…)

VIII – no passeio ou so-
bre faixa destinada a 
pedestre, sobre ciclovia 
ou ciclofaixa, bem como 
nas ilhas, refúgios, ao 
lado ou sobre canteiros 
centrais, divisores de pis-
ta de rolamento, marcas 
de canalização, grama-
dos ou jardim público:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa 
– remoção do veículo;
Andar com o carro 
na ciclovia ou mesmo 
numa ciclofaixa é o mes-
mo que dirigir na calça-
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da, infração gravíssima:

Art. 193. Transitar com 
o veículo em calçadas, 
passeios, passarelas, 
ciclovias, ciclofaixas, il-
has, refúgios, ajardi-
namentos, canteiros 
centrais e divisores de 
pista de rolamento, 
acostamentos, marcas 
de canalização, grama-
dos e jardins públicos:
Infração – gravíssima;
Penalidade – mul-
ta (três vezes).
O carro deve dar prefer-
ência de passagem ao 
ciclista quando ele já 
estiver atravessando 
a via, mesmo que o 
sinal abra para o carro:

Art. 214. Deixar de dar 
preferência de pas-
sagem a pedestre e a 
veículo não motorizado:
I – que se encontre na 
faixa a ele destinada;

II – que não haja concluí-
do a travessia mesmo 
que ocorra sinal verde 
para o veículo; (…)

Infração – gravíssima;
Penalidade – multa.
IV – quando houver ini-
ciado a travessia mesmo 
que não haja sinali-
zação a ele destinada;
V – que esteja atraves-
sando a via trans-
versal para onde 
se dirige o veículo:
Infração – grave;
Penalidade – multa.
Tirar fina é infração média:

Art. 201. Deixar de guard-
ar a distância lateral de 
um metro e cinqüenta 
centímetros ao passar 
ou ultrapassar bicicleta:
Infração – média;
Penalidade – multa.
Se a fina for em alta ve-
locidade, são duas mul-
tas (a média aí de cima 
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mais essa grave aqui):

Art. 220. Deixar de re-
duzir a velocidade do 
veículo de forma com-
patível com a segurança 
do trânsito: (…)

XIII – ao ultrapassar ciclista:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
A fina ainda pode ser 
considerada uma ultra-
passagem inadequada. 
Veja como o Código de-
termina que deva ser fei-
ta uma ultrapassagem:

Art. 29. O trânsito de 
veículos nas vias terres-
tres abertas à circulação 
obedecerá às seguintes 
normas: (…)

XI – todo condu-
tor ao efetuar a ul-
trapassagem deverá:
a) indicar com ante-
cedência a manobra 

pretendida, acionando 
a luz indicadora de di-
reção do veículo ou 
por meio de gesto con-
vencional de braço;
b) afastar-se do usuário 
ou usuários aos quais ul-
trapassa, de tal forma que 
deixe livre uma distância 
lateral de segurança;
c) retomar, após a efe-
tivação da manobra, 
a faixa de trânsito de 
origem, acionando a luz 
indicadora de direção 
do veículo ou fazendo 
gesto convencional de 
braço, adotando os cui-
dados necessários para 
não pôr em perigo ou 
obstruir o trânsito dos 
veículos que ultrapassou.
Bicicleta pode ultra-
passar carros e usar o 
corredor quando es-
tiverem parados ou 
aguardando em fila:

Art. 211. Ultrapassar veícu-
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los em fila, parados em 
razão de sinal luminoso, 
cancela, bloqueio viário 
parcial ou qualquer 
outro obstáculo, com 
exceção dos veícu-
los não motorizados:
Infração - grave;
Penalidade - multa.
Deixar de andar com 
a bicicleta em fila 
única pela lateral da 
rua ou acostamen-
to é infração média:

Art. 247. Deixar de con-
duzir pelo bordo da 
pista de rolamento, em 
fila única, os veículos 
de tração ou propulsão 
humana e os de tração 
animal, sempre que não 
houver acostamento ou 
faixa a eles destinados:
Infração – média;
Penalidade – multa.
Somos proibidos de cir-
cular em vias de trânsito 
rápido (veja definição 

logo abaixo) e em rodo-
vias sem acostamento, 
além de algumas outras 
coisinhas que pouquís-
simos ciclistas sabem:

Art. 244, § 1º Para cic-
los aplica-se o dis-
posto nos incisos III, 
VII e VIII, além de:
a) conduzir passage-
iro fora da garupa 
ou do assento espe-
cial a ele destinado;
b) transitar em vias de 
trânsito rápido ou rodo-
vias, salvo onde houver 
acostamento ou faixas 
de rolamento próprias;
c) transportar crianças 
que não tenham, nas 
circunstâncias, con-
dições de cuidar de 
sua própria segurança.
Inciso III – fazendo mala-
barismo ou equilibrando-
se apenas em uma roda;

Inciso VII – sem se-



gurar o guidom com 
ambas as mãos, salvo 
eventualmente para in-
dicação de manobras;

Inciso VIII – transportan-
do carga incompatível 
com suas especificações
Via de trânsito rápido, 
aquelas em que o ciclis-
ta não pode trafegar, 
são apenas as que não 
tenham esquinas nem 
faixas de travessia (por 
exemplo, a Av. 23 de 
Maio, em São Paulo). 
Em todas as outras 
ruas e avenidas, PODE.
VIA DE TRÂNSITO 
RÁPIDO – aquela cara-
cterizada por acessos 
especiais com trânsito 
livre, sem interseções 
em nível, sem acessi-
bilidade direta aos lotes 
lindeiros e sem travessia 
de pedestres em nível.
Bicicleta na calçada 
ou pilotagem “agres-

siva” é motivo para 
multa e apreensão da 
bicicleta (mas a au-
toridade é obrigada a 
fornecer um recibo!):

Art. 255. Conduzir bici-
cleta em passeios onde 
não seja permitida a 
circulação desta, ou 
de forma agressiva, 
em desacordo com o 
disposto no pará-
grafo único do art. 59:
Infração – média;
Penalidade – multa;
Medida administrativa 
– remoção da bicicleta, 
mediante recibo para 
o pagamento da multa.

Acostamento é lu-
gar de bicicleta sim:

ACOSTAMENTO – parte 
da via diferenciada da 
pista de rolamento des-
tinada à parada ou esta-
cionamento de veículos, 



em caso de emergência, 
e à circulação de pedes-
tres e bicicletas, quando 
não houver local apro-
priado para esse fim.

Bicicleta também é 
veículo:

BICICLETA – veículo 
de propulsão humana, 
dotado de duas rodas, 
não sendo, para efeito 
deste Código, simi-
lar à motocicleta, mo-
toneta e ciclomotor.
Bicicletário é o nome 
oficial do “estaciona-
mento de bicicletas”:

BICICLETÁRIO – lo-
cal, na via ou fora dela, 
destinado ao estaciona-
mento de bicicletas.

O chamado bordo da 
pista é a lateral da via, 
sem uma definição 

clara de até onde é 
considerado bordo:

BORDO DA PISTA – 
margem da pista, po-
dendo ser demarcada 
por linhas longitudinais 
de bordo que delineiam 
a parte da via destinada 
à circulação de veículos.

Ciclo é uma bici-
cleta, um triciclo, etc., 
desde que movido a 
propulsão humana:

CICLO – veículo de 
pelo menos duas rodas 
a propulsão humana.

Ciclofaixa é uma “faixa 
de ônibus” para bici-
cletas e outros VPH:

CICLOFAIXA – parte 
da pista de rolamen-
to destinada à cir-
culação exclusiva de 
ciclos, delimitada por 
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sinalização específi ca.

Ciclovia é quando é sep-
arada dos carros (mas 
não é lugar de pedestre!):

CICLOVIA – pista 
própria destinada à 
circulação de ciclos, 
separada fi sicamente 
do tráfego comum.

Calçada é para pedestres, 
bicicleta só circula nela 
em casos excepcionais:
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PASSEIO – parte da 
calçada ou da pista de 
rolamento, neste úl-
timo caso, separada por 
pintura ou elemento 
físico separador, livre de 
interferências, destinada 
à circulação exclusiva 
de pedestres e, excep-
cionalmente, de ciclistas

O CONTRAN, em sua 
Resolução 66/98, nor-
matiza as infrações en-
volvendo a bicicleta.



- Conduzir bicicleta 
em passeios onde 
não seja permitida a 
circulação desta, ou 
de forma agressiva

- Conduzir bicicleta fa-
zendo malabarismo 
ou equilibrando-se ap-
enas em uma roda e 
sem segurar o guidão.

- Conduzir bicicleta 
transportando carga 
incompatível com 
suas especificações.

- Conduzir passage-
iro fora da garupa 
ou do assento espe-
cial a ele destinado.

- Conduzir em vias de 
trânsito rápido ou ro-
dovias, salvo onde 
houver acostamento, 

VEJA O QUE VOCÊ “ O CICLISTA “ NÃO 
DEVE FAZER

ciclovias ou ciclofaixas.
Conduzir crianças 
que não tenham, nas 
circunstâncias, con-
dições de cuidar de 
sua própria segurança.

O uso dos seguintes 
equipamentos é 
obrigatório, previsto 
pelo próprio Código, 
e regulamentado pe-
las Resoluções 02/98 
e 46/98 do CONTRAN

- FREIO

- ESPELHO RETROVI-
SOR:  Bicicletas com 
aro superior a vinte de-
verão ser dotadas de 
espelho retrovisor do 
lado esquerdo, acop-
lado ao guidão e sem 
haste de sustentação.
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- CAMPAINHA: Cam-
painha com disposi-
tivo sonoro-mecânico, 
eletromecânico, elétrico 
ou pneumático, capaz 
de identificar uma bici-
cleta em movimento.

- SINALIZAÇÃO NO-
TURNA: composta de 
retro-refletores, com al-
cance mínimo de visibi-
lidade de trinta metros, 
com a parte prismática 
protegida contra a 
ação das intempéries, 
nos seguintes locais:

a) na dianteira, nas cores 
brancas ou amarelas;

b) na traseira, na cor ver-
melha;

c) nas laterais e nos pe 
dais, de qualquer cor.

A Resolução 46/98 dis-
pensa o uso do espel-
ho retrovisor e da cam-
painha, nas bicicletas 
destinadas à prática de 
esportes, quando em 
competição de moun-
tain bike, downhill, free-
style, competição olímpi-
ca e pan-americana, 
competição em avenida, 
estrada e velódromo.
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O CAPACETE NÃO 
é PREVISTO COMO 
E Q U I PA M E N T O 
O B R I G AT Ó R I O , 
MAS SEU USO SAL-
VA VIDAS, PORTAN-
DO é ALTAMENTE 
RECOMENDÁVEL.

IMPORTANTE:



solicitações e responder, 
por escrito, dentro de 
prazos mínimos, sobre 
a possibilidade ou não 
de atendimento, es-
clarecendo ou justifican-
do a análise efetuada, e, 
se pertinente, informan-
do ao solicitante quan-
do tal evento ocorrerá

Ainda falta estrutura 
para circular, de forma 
segura, sobre duas ro-
das. Isso acaba afa-
stando um pouco as 
pessoas da bicicleta. 

O parágrafo 3º do artigo 
1º relata que “os órgãos 

Por fim, se você for um 
cidadão consciente, e 
tem desejo de partici-
par da construção de 
um trânsito melhor, faça 
valer o seu direito pre-
visto nos artigos 72 e 73 
do Código de Trânsito. 

Você pode solicitar 
sinalização, fiscalização 
e implantação de eq-
uipamentos de segu-
rança, por escrito, aos 
órgãos ou entidades 
do Sistema Nacional 
de Trânsito. Também 
pode sugerir alterações 
em normas, legislação 
e outros assuntos per-
tinentes a este Código. 

Os órgãos ou entidades 
pertencentes ao Sistema 
Nacional de Trânsito têm 
o dever de analisar as 

CICLISMO CIDADÃO
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e entidades compo-
nentes do Sistema Na-
cional de Trânsito re-
spondem, no âmbito das 
respectivas competên-
cias, objetivamente, por 
danos causados aos ci-
dadãos em virtude de 
ação, omissão ou erro na 
execução e manutenção 
de programas, projetos 
e serviços que garan-
tam o exercício do di-
reito do trânsito seguro”. 

No caso de acidente em 
que a causa foi de re-
sponsabilidade do poder 
público, é ele que tem 
que provar que não foi 

omisso ou negligente.

Geralmente, há ciclo-
vias apenas em pontos 
turísticos, não existem 
estacionamentos ad-
equados, entre outras 
dificuldades. 

É importante estar atual-
izado quanto às normas 
de trânsito para partici-
par, de forma prudente, 
do fluxo nas estradas. 
Faça a sua parte, demon-
stre respeito e consciên-
cia ao cumprir com seus 
deveres, e não negli-
gencie seus direitos.
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Equipamentos que ajudam a preservar a integri-
dade física do ciclista: 

. Capacete             . Óculos                . Luvas

03 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.
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As fotos il-
ustrativas ao 
lado ilustram 
os equipa-
mentos de 
segurança 
sendo 
utilizados de 
maneira 
correta 
pelos 
ciclistas, 
reduzindo 
sensivel-
mente as 
consequên-
cias do 
acidente.



Segue abaixo fotos de bueiros, tirados no anel rodoviário, 
os quais estão danificados e não ajudam na seguran-

ça dos ciclistas e pedestres, pois são longitudinais.
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Bueiros que favorecem a segurança dos ciclistas e 
pedestres.
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04 – UNIMED DIVINÓPOLIS 25 ANOS.
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05 – SEL- SECRETARIA DE ESPORTE E 
LAZER

A Secretaria de Esporte 
e Lazer tem a função 
de promover e di-
fundir práticas esporti-
vas saudáveis, melhorar 
a qualidade de vida 
do cidadão e incenti-
var o lazer em família.

A Secretaria passou por 
uma ampla reforma ad-
ministrativa e dentro 
de uma visão moderna 
de gerenciamento es-
portivo, conseguiu im-
plementar uma política 
pública de esporte e 
lazer com programas de 
aprendizagem espor-

tiva, formação de atletas, 
programas de rendi-
mento, de qualidade 
de vida e lazer, além de 
promover diversas mel-
horias na infraestrutura 
esportiva da cidade.
Ampliou ainda, o leque 
de modalidades espor-
tivas oferecidas pelo 
município, através de 
profissionais capacita-
dos, que estão em con-
stante aperfeiçoamento 
técnico e pedagógico.

No esporte escolar a 
Secretaria tem investido 
cada vez mais, propor-
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cionando resultados 
que vão além da quad-
ras, numa parceria de 
sucesso com a Secre-
taria de Educação, rea-
firmando desta forma 
o conceito de gestão 
compartilhada proposto 
pelo Governo Municipal.

A Secretaria implantou 
ainda o Programa Saúde 
na Praça que conta com 
equipamentos de ginás-
tica ao ar livre, com a ori-
entação de profissionais 
de nutrição, fisioterapia 
e educação física e que 
atende hoje centenas 
de pessoas semanal-
mente, em toda a cidade.

No ano de 2011, a Secre-
taria apoiou mais de 120 
ações esportivas e real-
izou mais de 30 even-
tos de esporte e lazer.

A SEL conseguiu ainda, 
uma grande conquista 
para a cidade, que foi 
a reinauguração do Po-
liesportivo, que reabriu 
ao público com segu-
rança e conforto que a 
população reivindi-
cava há vários anos.

A Secretaria de Esporte 
e Lazer comemora com 
Divinópolis toda essa 
efervescência que o es-
porte vive atualmente, 
realizando nos dias 23 e 
24/06 a 3ª Etapa da Copa 
Internacional de Moun-
tain Bike, um grande 
presente para todos os 
amantes do esporte!
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06 – CIMTB – Copa Internacional de 
Mountain Bike

História de sucesso e parceria sólida à vista com 
Divinópolis para o bem do esporte e da cidade

Em 2012 a Copa Internacional de Mountain Bike 
completa 17 anos dedicados a produzir eventos com 
qualidade e excelência. 

Neste longo caminho traçamos uma meta focada 
na inovação e no atendimento às necessidades do 
mercado, sempre acompanhando o que existe de 
mais moderno no segmento mundial e, muitas vez-
es, sugerindo ações de vanguarda, como a transmis-
são ao vivo pela internet em 2009 e o Short Track 
2010 e 2011, transmitido ao vivo pela TV Integração 
(afiliada da TV Globo) durante 1 hora e 30 minutos 
para 4 milhões de pessoas. 

Em 2012, a parceria com a TV se repetirá em Di-
vinópolis e o evento de Sprint Eliminator com a Copa 
Internacional  terá cobertura total, expondo ainda 
mais o potencial da cidade em receber e produzir 
eventos de qualidade e rentabilidade econômica. 
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Desde a primeira edição 
em 1996 na Fazenda 
Sossego, localizada em 
Carandaí, MG, trabalha-
mos com o objetivo de 
unir o Mountain Bike 
ao Turismo, proporcion-
ando ao público, atletas 
e acompanhantes uma 
infraestrutura diferencia-
da em hospedagem, ali-
mentação e segurança 
durante as provas.

Os resultados fizeram 
com que a Copa Inter-
nacional fosse recon-
hecida em todo o país 
e no exterior, pela sua 
qualidade na organi-
zação e por ser um meio 
de comunicação direto 
dos patrocinadores com 
atletas e público consu-
midor, através da mídia e 
do evento, além de ala-
vancar a economia em 
suas cidades sede.
A Copa foi seletiva para o 

Pan Rio 2007, em 2008 
tivemos duas das três 
etapas como seletiva 
para as Olimpíadas, sem-
pre recebemos elogios 
dos comissários inter-
nacionais da UCI, bate-
mos recordes de núme-
ro de atletas em provas 
no Brasil (cross country 
em Araxá com mais de 
1000 atletas e marato-
na em Congonhas com 
cerca de 1300 atletas), 
entre outras conquis-
tas. Em 2010 abrimos 
a contagem de pontos 
para o Ciclo Olímpico 
para a Olimpíada de 
Londres 2012, e em 2011, 
as etapas foram seletivas 
para o Panamericano do 
México. Em 2012 a im-
portância da CIMTB está 
ainda maior com mais 
uma seletiva olímpica 
na etapas de Araxá e 
São Lourenço, contabi-
lizando mais de 2000 
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atletas inscritos do Brasil 
e estrangeiros.

Pesquisas de opinião 
com atletas mostram 
que a Copa Internacion-
al é a maior referência 
do mountain bike bra-
sileiro e sul-americano, 
sendo considerada a 
melhor competição de 
mountain bike do Brasil 
por 94% dos entrevista-
dos. 

A imprensa especiali-
zada tem mostrado a 
importância do evento 
para a evolução do 
ciclismo no Brasil e os 
resultados compro-
vam isso. Em suma, um 
evento que realmente 
vale a pena, para atletas, 
patrocinadores, equipe 
organizadora, para as 
cidades que o recebem, 
para o esporte!

Para 2012 estamos al-
cançando o objetivo 
principal de repetir a 
fórmula de sucesso dos 
anos anteriores, superar 
os resultados e buscar 
sempre a melhoria con-
tínua de todos os detal-
hes da organização. 

As palavras de ordem 
continuam sendo a ino-
vação e a qualidade em 
busca da superação dos 
limites e excelência em 
um campeonato válido 
pelo ranking mundial. 

E, neste primeiro ano de 
disputa da Copa Inter-
nacional na cidade, te-
mos o prazer de trazer o 
que há de melhor entre 
competidores, parcei-
ros, tecnologia de ponta 
para a prática do esporte 
e certamente uma for-
ma saudável de entreter, 
interagir  e reconhecer a 
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importância de cidades 
como Divinópolis como 
grandes polos econômi-
co e esportivo do estado 
que possui o segundo 
maior PIB nacional. 
Economia movimentada, 
vocação esportiva com-
provada. Parceria entre a 
centenária Divinópolis e 
CIMTB que promete ser 
duradoura

A Copa Internacional 
de MTB busca excelên-
cia esportiva e ser um 
mecanismo a mais para 
movimentar a econo-
mia das cidades que 
recebem etapas da 
competição. Participar 
de todas as esferas dos 
locais que abrigam a 
Copa é prova da preo-
cupação da organização 
do evento em agre-
gar valor para todos 
os envolvidos. E nesta 
primeira incursão em 

Divinópolis, poderemos 
notar um acréscimo em 
todos os aspectos para 
a cidade que completa 
seu primeiro centenário 
em 2012 tendo a Copa 
como um dos eventos 
de comemorações desta 
data importante. 

Para mostrar o quanto 
a Copa agita uma ci-
dade não só pelo lado 
esportivo, confira alguns 
dados de São Lourenço, 
que recebeu a prova 
pela primeira vez em 
2009 teve desempenho 
de mais de R$ 500 mil 
injetados na cidade em 
apenas no fim de se-
mana da prova. Na ci-
dade do Sul de Minas os 
restaurantes e bares da 
cidade também ficaram 
movimentados durante 
o evento. 

Em uma pesquisa re-
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alizada após o evento 
naquela oportunidade, 
46% dos competidores 
tinham expectativa de 
gastar até R$ 50,00 
com alimentação, outros 
33% entre R$ 50,00 e 
R$ 100,00 e 15% acima 
de R$ 100,00. Além 
disso, 58% dos partici-
pantes gastaram com 
compras e/ou passeios 
turísticos pela cidade 
durante a realização do 
evento. A persistir esta 
média, com previsão de 
mais de 1000 atletas, 
restaurantes e demais 
fornecedores de alimen-
tação poderão injetar 
mais de R$ 100 mil. 
Outro dado que pode 
gerar dividendos é no 
ramo hoteleiro. Even-
tos como a CIMTB atrai 
atletas brasileiros de to-
das as regiões do país 
e ainda estrangeiros de 
nações como Suiça, EUA 

e da América do Sul 
como Argentina, Chile, 
Equador e outros viz-
inhos que reconhecem 
a competição como a 
maior do continente. A 
ocupação média dos ho-
téis das cidades que re-
cebem a Copa é de mais 
de 90% somente no fim 
de semana de provas. 

Considerando que Di-
vinópolis está na rota 
de duas grandes capitais 
(BH e São Paulo), além 
de regiões economica-
mente fortes como o 
Triângulo Mineiro, cer-
tamente o centenário 
da cidade terá mais um 
motivo para comemorar 
com a injeção esportiva, 
financeira e exposição 
saudável para Minas Ge-
rais e o restante do país 
por sua nova vocação: 
abrigar os melhores bik-
ers da América do Sul.
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07 – ADC – Associação Divinopolitana 
de  Ciclismo.

Fundada em 19/03/2008, com o objetivo de incen-
tivar e divulgar a prática do ciclismo e promover o 
bem social através de ações junto a comunidade.

Vivemos num mundo muito agitado onde as pes-
soas não em mais tempo para o diálogo,  o progres-
so vai contra a qualidade de vida, e cada dia mais a 
poluição vem destruindo o planeta.

A bicicleta é um dos meios de transporte alternativo,  
que pode  amenizar os impactos ambientais  devi-
dos a suas inúmeras vantagens, portanto dedique 
um pouco mais de seu tempo e invista na sua quali-
dade de vida e de sua família, pedale e viva mais 
feliz , em paz e com saúde.

Se você tem interesse e quer ajudar a ADC, entre 
em contato conosco. Site da ADC www.adc.org.br 

e email: adc@adc.org.br
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