
O que é a 
Massa Crítica?

A Massa Crítica é um evento que acontece mensalmente ao redor do 
mundo e é aberto a todos que queiram promover as condições 
necessárias para o uso da bicicleta como meio de transporte no espaço 
urbano. Queremos chamar a atenção da população e tornar as cidades 
mais amigáveis e sustentáveis, onde todos sejam respeitados. Por um 
transporte coletivo de qualidade, multimodal e integrado.

A mobilidade é um direito de todos

Andar de bicicleta todos os dias. 
Festejar, pelo menos, uma vez por mês: 
toda última sexta-feira do mês com 
concentração a partir das 18:30h 
na Praça da Bandeira.

Mais informações sobre a Massa Crítica:
www.bicicletadajlle.wordpress.com
www.facebook.com/groups/ciclistasjoinville
www.bicicletada.org

logo 2 logo 4

O que é a 
Massa Crítica?

A Massa Crítica é um evento que acontece mensalmente ao redor do 
mundo e é aberto a todos que queiram promover as condições 
necessárias para o uso da bicicleta como meio de transporte no espaço 
urbano. Queremos chamar a atenção da população e tornar as cidades 
mais amigáveis e sustentáveis, onde todos sejam respeitados. Por um 
transporte coletivo de qualidade, multimodal e integrado.

A mobilidade é um direito de todos

Andar de bicicleta todos os dias. 
Festejar, pelo menos, uma vez por mês: 
toda última sexta-feira do mês com 
concentração a partir das 18:30h 
na Praça da Bandeira.

Mais informações sobre a Massa Crítica:
www.bicicletadajlle.wordpress.com
www.facebook.com/groups/ciclistasjoinville
www.bicicletada.org

logo 2 logo 4

O que é a 
Massa Crítica?

A Massa Crítica é um evento que acontece mensalmente ao redor do 
mundo e é aberto a todos que queiram promover as condições 
necessárias para o uso da bicicleta como meio de transporte no espaço 
urbano. Queremos chamar a atenção da população e tornar as cidades 
mais amigáveis e sustentáveis, onde todos sejam respeitados. Por um 
transporte coletivo de qualidade, multimodal e integrado.

A mobilidade é um direito de todos

Andar de bicicleta todos os dias. 
Festejar, pelo menos, uma vez por mês: 
toda última sexta-feira do mês com 
concentração a partir das 18:30h 
na Praça da Bandeira.

Mais informações sobre a Massa Crítica:
www.bicicletadajlle.wordpress.com
www.facebook.com/groups/ciclistasjoinville
www.bicicletada.org

logo 2 logo 4

O que é a 
Massa Crítica?

A Massa Crítica é um evento que acontece mensalmente ao redor do 
mundo e é aberto a todos que queiram promover as condições 
necessárias para o uso da bicicleta como meio de transporte no espaço 
urbano. Queremos chamar a atenção da população e tornar as cidades 
mais amigáveis e sustentáveis, onde todos sejam respeitados. Por um 
transporte coletivo de qualidade, multimodal e integrado.

A mobilidade é um direito de todos

Andar de bicicleta todos os dias. 
Festejar, pelo menos, uma vez por mês: 
toda última sexta-feira do mês com 
concentração a partir das 18:30h 
na Praça da Bandeira.

Mais informações sobre a Massa Crítica:
www.bicicletadajlle.wordpress.com
www.facebook.com/groups/ciclistasjoinville
www.bicicletada.org

logo 2 logo 4



convivência 
para a boa

Caminhos

Ao ver um ciclista trafegando pela via, respeite, lembre-se que além de estar 
colaborando para termos menos carros nas ruas e um trânsito mais �uído, a 
bicicleta não emite gases tóxicos no ambiente. Ao ultrapassar, mantenha 1,5 
metro de distância e reduza a velocidade. Esse é o mesmo procedimento 
utilizado para outros veículos motorizados. O susto de um carro dando uma �na 
ou um leve toque de retrovisor no guidão  fará o ciclista perder o equilíbrio e 
quem sabe, a vida. Lembre-se que a bicicleta, apesar de trafegar mais  devagar, 
não está parada. Ela logo sairá do ponto onde está, permitindo a ultrapassagem 
e isso pode levar poucos segundos – um atraso irrelevante, para proteger uma vida. 

Informe-se! Todas as recomendações acima foram retiradas do Código Nacional 
de Trânsito. Mais informações em: www.bit.ly/codigotransito  

Art. 29  Pedestres têm prioridade sobre ciclistas e ciclistas 
têm prioridade sobre motos e carros.

Art. 192  Colar na traseira do ciclista ou apertar ele contra a 
calçada é infração grave.

Art. 201  Deixar de guardar a distância lateral de 1,5 metros 
ao passar ou ultrapassar bicicleta é infração média com multa.

Art. 220  Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma 
compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar o 
ciclista é infração grave com multa.

Art. 255  Conduzir bicicleta em passeios onde não seja 
permitida a circulação desta é infração média.
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