














































































Ciclistas de Cuiabá, no Mato Grosso, 
criaram um abaixo-assinado visando 
criar a Lei da Bicicleta em Cuiabá e 
Várzea Grande. O objetivo é garantir mais 
segurança, principalmente com 
infraestrutura, aos ciclistas. A iniciativa 
partiu do grupo Ciclovia Já, em 2011.

Para que o abaixo-assinado tenha 
validade como projeto de iniciativa 
popular, são necessárias 17 mil 
assinaturas de pessoas que 
tenham o título de eleitor do 
estado do Mato Grosso. 
Basta acessar o site 

www.peticaopublica.com.br/?pi=LB2011, 
ler o projeto e clicar em assinar.

Esta lei institui que 5% das vias urbanas 
do aglomerado urbano de Cuiabá e 
Várzea Grande sejam destinadas à 
construção de ciclofaixas e ciclovias, 
conectando a cidade e integrando ao 
transporte coletivo. Lugares que 

costumam ser de grande circulação, 
como complexos comerciais, prédios 
públicos e parques, terão que reservar 
espaço para bicicletários.

Iniciativas de educação no trânsito e de 
divulgação da bicicleta como meio de 
transporte também estão previstas na 
lei, complementando outros projetos que 
já estejam em andamento, como o Plano 
de Mobilidade para a Copa 2014.

O fato de centenas de pessoas usarem 
a bicicleta para deslocamentos em vias 
inadequadas, perigosas e violentas, que 

oferecem perigo 
ao ciclista, foi uma 
das justificativas 
para o projeto. A 
existência de 
uma demanda 
reprimida na 
região, ou seja, 
de pessoas que 

gostariam de utilizar a bicicleta mas não 
o fazem por falta de segurança, é outro 
ponto apontado pelos idealizadores.

Estas necessidades são amparadas por 
normas federais que dão diretrizes ao 
uso de bicicletas em nosso país, tais 
como a Resolução n.º 07 do ConCidades, 
o Plano Diretor de Transporte e da 
Mobilidade (PlanMob), o próprio Código de 
Trânsito Brasileiro; e em Cuiabá e Várzea 
Grande, o Plano Diretor de Transporte 
Urbano (respectivamente, Lei Comple-
mentar nº 03/1992, atualizado em 2005 
e Lei Orgânica nº 3.112/2007), que 
fundamenta o uso da bicicleta como 
meio de transporte integrado aos meios 
coletivos, proporcionando a garantia de 
um deslocamento adequado, eficiente e 
seguro.

ABAIXO-ASSINADO
Lei da Bicicleta em Mato Grosso

A Lei de Iniciativa Pública é um direito que qualquer pessoa ou grupo 
pode exercer. Portanto, outras cidades podem criar suas petições e 
fazer pressão para que os governantes sintam a necessidade de 
investir em infraestrutura cicloviária.
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evento como o Velotour, pois percebemos 
que não estamos sozinhos e que há mais 
gente que pensa parecido conosco. 
Cariocas, paulistas, gaúchos, catarinenses, 
paranaenses, brasilienses e até baianos, 
todos escolhemos um carnaval diferente. 
Ao todo, éramos 63 pessoas em busca de 
cachoeiras, muito pedal, uma excelente 
comida e uma boa cama. Simples assim, 
especial assim. 

O fato é que estamos num momento de 
grandes mudanças no mundo, mudanças 

O Brasil é a terra do futebol e do 
carnaval, certo? Nem para todo 
mundo...Certamente não para mim, nem 
para você, que lê este artigo numa 
revista especializada em bicicleta. Para 
uma boa turma, o carnaval tem sido a 
melhor oportunidade para fugir de tudo e 
ir pedalar num lugar bem distante de 
qualquer “ziriguidum”. 

Às vezes parece que estamos sempre 
na contramão (não da via, é claro, já que 
respeitamos o código brasileiro de 
trânsito). Mas, num país que idolatra o 
carro, adoramos as bicicletas. Ao invés do 
futebol, praticamos ciclismo e ao invés do 
oba-oba de carnaval preferimos nos 
refugiar na natureza. Estranhamente, ao 
invés de sonhar em gastar nossos dias de 
folga num resort luxuoso, vamos nos 
sujar de lama, tomar sol e chuva... Talvez 
por isso venha um sentimento tão 
reconfortante ao participarmos de um 
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de pensamento, de atitudes e paradig-
mas. E acredito que nós, ciclistas e 
cicloturistas, estamos na dianteira deste 
pensamento, juntamente com ambienta-
listas e demais pessoas preocupadas com 
o planeta. Viajar de bicicleta ainda causa 
estranheza a muitas pessoas, mas pouco 
a pouco isso está mudando. E o 
crescimento do cicloturismo é um 
exemplo disso. 

Este foi o quinto ano do evento Velotour 
Vale Europeu, que já se consolidou como a 
maior viagem autônoma e coletiva do 
país. O Circuito se supera a cada edição e 
traz sempre alguma boa nova. Desta vez 
foram duas pequenas alterações no 
traçado do percurso, visando sempre as 
estradas mais cênicas e de menor fluxo 
de carros. Também estreamos duas 
opções de hotéis novos na parte alta do 
Circuito, em Alto Cedros e Palmeiras, 

ambos aprovadíssimos. Por sinal, em 
todos os hotéis que ficamos fomos muito 
bem recebidos, com muito carinho e 
cuidado. Dá para notar que estão se 
aprimorando para receber melhor os 
cicloturistas a cada ano que passa. Isso 
com certeza é um dos segredos do 
sucesso deste Circuito.

Durante a viagem, foi muito bom 
observar as expressões de alegria no 
rosto de cada um. No início, uma ansieda-
de misturada com o cansaço dos 
preparativos pré-viagem e o deslocamen-
to até lá. Mas é só começar a pedalar que 
a cabeça esquece tudo isso e se distrai 
com as paisagens e as conversas com 
novos amigos. No primeiro dia o principal 
desafio foi o sol forte, que pegou muita 
gente de surpresa. Do segundo dia em 
diante cada um já traçara sua própria 
estratégia, sair cedo e pedalar bem para 
escapar do sol ou então sair com calma e 
parar bastante em cada cachoeira que 
encontrar pelo caminho. Assim, pequenos 
grupos vão se formando, conforme 
afinidade de ritmos e amizades. Apesar de 
ser um grupo grande viajando, nunca se 
pedala com muita gente, e nem sozinho. O 
encontro mesmo é à noite, para jantar, 
trocar histórias, dar risadas e claro, 
brindar com o chopp ou vinho produzidos 
ali mesmo na região.

Este ano tivemos a boa surpresa de 
sermos acompanhados pelo Paulo, um 
cicloturista e mecânico de bicicletas de 
Timbó, que seguia o grupo de moto. 
Ninguém trabalhou tanto como ele: 
foram inúmeros reparos, consertos e 
ajustes durante todos os dias. Isto 
confirma a necessidade de se fazer uma 
boa revisão e ter um equipamento 
confiável antes de iniciar uma viagem.

Outra excelente oportunidade surgiu 
quando o cicloturista Charles Zimmer-
mam nos propôs apresentar uma 
palestra durante o Velotour. Convite feito, 
convite aceito, claro. Charles relatou seus 
dois anos de pedal por vários países do 
mundo, onde completou mais de 30 mil 
quilômetros. Uma injeção e tanto de 
ânimo para quem está se aventurando 
nas primeiras viagens, como muitos do 
grupo ali.
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Agora, se quiser a companhia do grupo do 
Velotour, já reserve sua agenda para o 
Carnaval 2013!

Homenagem a Juliana Dias
Poucos dias após participar do Velotour 

Vale Europeu conosco, um trágico 
acidente tirou a vida de Julie, como era 
chamada pelos amigos. Difícil descrever a 
dor que todos sentiram, pois era uma 
pessoa doce que encantou a todos que 
conheceu. Participava de grupos de pedal 
em que plantava árvores, era cicloativista 
e estava fazendo suas primeiras viagens 
de bicicleta. Sigamos pedalando com toda 
a alegria e energia que tinha Julie Dias.

Organização: Clube de Cicloturismo do 
Brasil www.clubedecicloturismo.com.br
Equipe: Edmar Garcia, Eliana Britto 

Garcia, Jorge Blanquer e Rodrigo Telles
Patrocínio: Consórcio Intermunicipal 

do Médio Vale Europeu e Associação Vale 
das Águas
Apoio: Hotel Timbó Park (Timbó), 

Pousada Max (Pomerode), Hotel Fink 
(Indaial), Pousada Campo do Zinco 
(Fazenda Campo do Zinco), Bella Pousada 
(Doutor Pedrinho), Hotel Lindnerhof (Alto 
Cedro), Pousada Vale dos Ventos 
(Palmeiras), Vinícola San Michele e 
Restaurante Thapyoka.
Agradecimento: Charles Zimmer-

mann   www.charlespelomundo.com.br

O clima desta vez também foi bem 
diferente e quase não choveu. Em geral 
pegamos pelo menos dois dias chuvosos 
dentre os sete de percurso. Porém, uma 
única chuva valeu por todas. Foi durante a 
subida do Ipiranga, indo para a parte alta, 
e durou pouco mais de uma hora, mas foi 
uma verdadeira tormenta tropical. 
Olhando para o céu dava a impressão de 
ser uma chuva passageira, já que o céu 
ainda estava azul. Então eu e Rodrigo 
fizemos a besteira, imperdoável, de não 
colocarmos as capas e deixarmos a chuva 
molhar para refrescar. Em questão de 
minutos, a temperatura baixou de uns 
35ºC para 15ºC , uma mudança muito 
brusca, que quase nos levou a uma 
hipotermia. A chuva virou granizo e nos 
acertava com força. Colocamos as capas, 
mas o corpo molhado já não se aquecia. 
Procuramos um local para nos esconder 
e não havia nada. Então ficamos em baixo 
de um telhadinho de portão, somente 
para evitar que galhos de árvores nos 
atingissem. De repente, assim como veio 

a chuva passou, e subitamente o sol 
voltou a brilhar nos aquecendo novamen-
te. Foi um belo susto, bom para nos 
lembrar de não brincar numa viagem de 
bicicleta, nem mesmo num roteiro bem 
conhecido por nós.

Mais ou menos metade do grupo tinha 
só até a terça-feira do carnaval, e assim 
completaram a chamada parte baixa do 
Circuito. Na Vinícola San Michele fizemos a 
despedida e encerramento desta etapa. A 
parte baixa funciona como um preparati-
vo para a parte alta. Na parte baixa estão 
as cidades de Timbó, Benedito Novo, Rio 
dos Cedros, Pomerode, Indaial, Rodeio e 
Ascurra. Há muitos sítios e vilarejos e 
alguns mercadinhos para reabastecimen-
to. Já na parte alta, há somente uma 
cidade, Doutor Pedrinho, e são poucas 
casas ou comércios pelo caminho. Além 
disso, as subidas são maiores e o terreno 
um pouco mais difícil tecnicamente. 
Assim, quem aguentou bem a parte baixa, 
já pode pensar em encarar a parte alta. 
De qualquer forma, o Vale Europeu não é 
indicado como primeira viagem de 
bicicleta: é melhor ter experiência em 
roteiros mais fáceis antes. O preparo físico 
deve estar entre bom e ótimo, e é 
necessário saber descer ladeiras 
íngremes com cascalho. A bicicleta deve 
ter no mínimo 24 marchas (com uma 
relação bem leve, por exemplo 22x34).

O Circuito Vale Europeu está 
aberto o ano inteiro e tem sido 
pedalado por mais de 2 mil pessoas 
por ano. 
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confiável antes de iniciar uma viagem.

Outra excelente oportunidade surgiu 
quando o cicloturista Charles Zimmer-
mam nos propôs apresentar uma 
palestra durante o Velotour. Convite feito, 
convite aceito, claro. Charles relatou seus 
dois anos de pedal por vários países do 
mundo, onde completou mais de 30 mil 
quilômetros. Uma injeção e tanto de 
ânimo para quem está se aventurando 
nas primeiras viagens, como muitos do 
grupo ali.

Agora, se quiser a companhia do grupo do 
Velotour, já reserve sua agenda para o 
Carnaval 2013!

Homenagem a Juliana Dias
Poucos dias após participar do Velotour 

Vale Europeu conosco, um trágico 
acidente tirou a vida de Julie, como era 
chamada pelos amigos. Difícil descrever a 
dor que todos sentiram, pois era uma 
pessoa doce que encantou a todos que 
conheceu. Participava de grupos de pedal 
em que plantava árvores, era cicloativista 
e estava fazendo suas primeiras viagens 
de bicicleta. Sigamos pedalando com toda 
a alegria e energia que tinha Julie Dias.

Organização: Clube de Cicloturismo do 
Brasil www.clubedecicloturismo.com.br
Equipe: Edmar Garcia, Eliana Britto 

Garcia, Jorge Blanquer e Rodrigo Telles
Patrocínio: Consórcio Intermunicipal 

do Médio Vale Europeu e Associação Vale 
das Águas
Apoio: Hotel Timbó Park (Timbó), 

Pousada Max (Pomerode), Hotel Fink 
(Indaial), Pousada Campo do Zinco 
(Fazenda Campo do Zinco), Bella Pousada 
(Doutor Pedrinho), Hotel Lindnerhof (Alto 
Cedro), Pousada Vale dos Ventos 
(Palmeiras), Vinícola San Michele e 
Restaurante Thapyoka.
Agradecimento: Charles Zimmer-

mann   www.charlespelomundo.com.br

O clima desta vez também foi bem 
diferente e quase não choveu. Em geral 
pegamos pelo menos dois dias chuvosos 
dentre os sete de percurso. Porém, uma 
única chuva valeu por todas. Foi durante a 
subida do Ipiranga, indo para a parte alta, 
e durou pouco mais de uma hora, mas foi 
uma verdadeira tormenta tropical. 
Olhando para o céu dava a impressão de 
ser uma chuva passageira, já que o céu 
ainda estava azul. Então eu e Rodrigo 
fizemos a besteira, imperdoável, de não 
colocarmos as capas e deixarmos a chuva 
molhar para refrescar. Em questão de 
minutos, a temperatura baixou de uns 
35ºC para 15ºC , uma mudança muito 
brusca, que quase nos levou a uma 
hipotermia. A chuva virou granizo e nos 
acertava com força. Colocamos as capas, 
mas o corpo molhado já não se aquecia. 
Procuramos um local para nos esconder 
e não havia nada. Então ficamos em baixo 
de um telhadinho de portão, somente 
para evitar que galhos de árvores nos 
atingissem. De repente, assim como veio 

a chuva passou, e subitamente o sol 
voltou a brilhar nos aquecendo novamen-
te. Foi um belo susto, bom para nos 
lembrar de não brincar numa viagem de 
bicicleta, nem mesmo num roteiro bem 
conhecido por nós.

Mais ou menos metade do grupo tinha 
só até a terça-feira do carnaval, e assim 
completaram a chamada parte baixa do 
Circuito. Na Vinícola San Michele fizemos a 
despedida e encerramento desta etapa. A 
parte baixa funciona como um preparati-
vo para a parte alta. Na parte baixa estão 
as cidades de Timbó, Benedito Novo, Rio 
dos Cedros, Pomerode, Indaial, Rodeio e 
Ascurra. Há muitos sítios e vilarejos e 
alguns mercadinhos para reabastecimen-
to. Já na parte alta, há somente uma 
cidade, Doutor Pedrinho, e são poucas 
casas ou comércios pelo caminho. Além 
disso, as subidas são maiores e o terreno 
um pouco mais difícil tecnicamente. 
Assim, quem aguentou bem a parte baixa, 
já pode pensar em encarar a parte alta. 
De qualquer forma, o Vale Europeu não é 
indicado como primeira viagem de 
bicicleta: é melhor ter experiência em 
roteiros mais fáceis antes. O preparo físico 
deve estar entre bom e ótimo, e é 
necessário saber descer ladeiras 
íngremes com cascalho. A bicicleta deve 
ter no mínimo 24 marchas (com uma 
relação bem leve, por exemplo 22x34).

O Circuito Vale Europeu está 
aberto o ano inteiro e tem sido 
pedalado por mais de 2 mil pessoas 
por ano. 






