
PROPOSTA:
B1

DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:
Governo Federal, Estadual, Municipal e sociedade civil
RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:
Fundo perdidos, financiamentos públicos e privados, lei de incentivos, patrocínios.
OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO B - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Ações para promoção da bicicleta como opção modal

Entende-se por eventos ações organizadas pela sociedade civil e nas três esferas de governo para a promoção da bicicleta como opção 
modal. Os eventos não devem ser pontuais e devem ter carater permanente baseado em campanhas educativas. Essa prática envolve a 
sugestão de um calendário nacional com datas que reforcem a importância desses eventos, como 22 de setembro o "dia mundial sem 
carro". Os eventos devem ter vinculação com a legislação. É neccesário um acompanhamento dos resultados dos eventos.
Exempos de eventos:
- Eventos cientificos, passeatas, passeios de bicicletas, exposições, feiras, entre outros.

Sugerir um calendário nacional de ações sobre o tema da promoção da bicicleta como opção modal, como Bicicletada, Dia Mundial sem 
Carro, Dia Nacional da Bicicleta, Semana Nacional do Trânsito, Semana do meio ambiente, etc.
- Dar suporte técnico para a organização e viabilização das ações nos níveis estadual e municipal, promovendo intercâmbio para troca de 
experiências.
- Utilizar Tecnologias de Informação e Comunicação para dar suporte a essas ações.
- Criar linhas e/ou estratégias de repasse de recursos para organização e execução desses eventos.



PROPOSTA:
B2

Intervenções pedagógicas
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:
Fundo perdidos, financiamento públicos e privados, lei de incentivos, patrocínios, orçamentos.
OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO B - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Partindo de um conceito de intervenções educacionais, no sentido da formação de cidadãos críticos e esclarecidos em relação ao tema do 
uso da bicicleta como opção modal, essa proposta visa criar um plano nacional de intervenções pedagógicas no ensino formal em todos os 
níveis, e o no não-formal. Esse plano nacional deve servir como orientador de formulações de práticas pedagógicas nos estados e 
municipios.  

Sugerir a inclusão da bicicleta como meio de transporte dentro do tema educação no trânsito, no currículo escolar, na formação de 
condutores e cursos especializados.
-  Sugerir a inclusão da bicicleta como modal dentro das áreas esporte , lazer e cultura, meio ambiente, saúde,  trabalho e transporte 
através de material informativo e da realização de eventos de caráter pontual e permanente .
- Utilizar o Programa Bicicleta Brasil e o Plano de Ação como modelo de estruturação e organização para orientar ações em estados e 
municípios.
- Fomentar a pesquisa científica (pesquisa de campo, concursos, premiações) interdisciplinar sobre o uso da bicicleta como opção modal 
em território nacional, para fundamentar , legitimar e ampliar os resultados efetivos dessas práticas pedagógicas.
-  Realização de palestras e seminários em escolas, universidades, sindicatos, conselhos de classe, associações, e demais grupos de 
interesse.
- Apoio ao projeto de lei que instituí o "Dia Nacional da Bicicleta".

Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério do Esporte , Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Previdência Social, 
DENATRAN, Instituições de Ensino públicas e privadas, ONG´s e outros colaboradores da sociedade civil.



PROPOSTA:
B3

Atuação do programa no domínio da comunicação social, com foco na formação de cidadãos críticos.
DESCRIÇÃO:

ATIVIDADES:

ATORES ENVOLVIDOS:

RECURSOS FINANCEIROS / MATERIAIS:
Fundo perdidos, financiamento públicos e privados, lei de incentivos, patrocínios.
OBJETIVOS:

METAS:

PRAZOS:

INDICADORES:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO B - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Para articular as áreas da comunicação social com a educação direcionada para o uso da bicicleta como opção modal, o programa pode 
se apropriar do conceito de Mídia-Educação para guiar suas ações no domínio de integração entre essas duas áreas, assim como propor, 
criar e produzir ações na área da comunicação social, como campanhas publicitárias, presença em espaços midiáticos, entre outras

Produzir campanhas publicitárias nacionais permanentes, promovendo a quebra dos paradigmas vigentes com relação ao uso da bicicleta, 
incentivando sua utilização no lazer, esporte e principalmente como meio de transporte. 
- Estímulo a promoção de campanhas em ações locais.
- Garantir a presença do tema nos meios de comunicação públicos de acordo com o artigo 75 do CTB.
- Criação do Observatório do mercado publicitário da Indústria Automotiva.
-  Criação de selos que identificam  boas práticas (ciclista cidadão, empresa amiga da bicicleta).

Ministério das Cidades, agências de publicidades, meios de comunicação públicos e privados, confederações e federações de desporto,  
associações,  educadores com experiência em Mídia-Educação,  e outros colaboradores da sociedade civil.



RECOMENDAÇÕES PARA OUTROS EIXOS:

RELATÓRIO DE SOLUÇÕES OPERACIONAIS
EIXO B - SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

1 - IPI zero para bicicletas;
2 - Recebimento de vale-transporte para trabalhadores que utilizem a bicicleta como meio de transporte. 
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