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Resumo

Este relatório é um detalhamento completo das atividades que o Bike Anjo São Paulo
realizou no período de 01 de Abril de 2016 até 31 de Março de 2017 dentro do âmbito
do projeto “Programa Escola Bike Anjo São Paulo” .
O projeto tem como parceiro o Itaú e conta com realização mensal de 5 OFICINAS
contínuas passando pelas primeiras pedaladas até se tornar um voluntário do Bike Anjo,
mobilizando mais pessoas por meio da bicicleta.
O Bike Anjo São Paulo segue com o Projeto, para que mais pessoas sejam contagiadas
pelo potencial transformador da bicicleta. Com o apoio de mais e mais pessoas, além da
parceria com o Itaú, que têm se demonstrado como elos importantes para o Bike Anjo
continuar pedalando por vários e vários quilômetros rumo a cidades mais sustentáveis e
cheias de bicicleta.
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1.

Descrição do projeto

Em São Paulo, o Bike Anjo têm realizado em média 81 atividades por ano, com mais de
3023 pessoas atendidas.
Este projeto, denominado “Programa Escola Bike Anjo São Paulo”, que tem como objetivo
geral Engajar o cidadão paulistano com o poder transformador da bicicleta. Realizando
um programa de educação por bicicleta contínuo, durante todo o ano em São Paulo.
Em seu segundo ano de atuação em São Paulo, o Programa EBA-SP segue agora como
subprojeto do Projeto Mobilização da Rede Bike Anjo, já em seu terceiro ano.

2.

Objetivos do projeto

O Programa tem a realização mensal de 5 OFICINAS contínuas passando pelas primeiras
pedaladas até se tornar um voluntário do Bike Anjo, mobilizando mais pessoas por meio
da bicicleta:
EBA: APRENDER A PEDALAR.
Trazendo mais ciclistas para as ruas de São Paulo com segurança e informação.
Nessa oficina seguiremos a mesma linha das EBAs que já realizamos há 6 anos, com a
diferença que teremos um espaço para praticar alguns exercícios após a primeira
pedalada.
Aprender a Pedalar I:
- Aprender a sair sozinho, frear e fazer curvas.
Aprender a Pedalar II:
- Desenvolver equilíbrio, exercícios com obstáculos e trocar marchas.
EBA - COMEÇAR A PEDALAR NA CIDADE
Empoderar o ciclista individualmente, se reconhecendo como parte do trânsito.
Aula teórica e acompanhamento do ciclista por ruas tranquilas, dando dicas de como se
portar no trânsito, como identificar as melhores rotas e conhecimento da legislação do
CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
EBA - PASSEIOS LÚDICOS E PRÁTICOS
Envolver as pessoas para conhecer a cidade em cima da bicicleta.
Realizando passeios temáticos trimestrais, que além de ser uma forma de conhecer a
cidade, também servirá para praticar a pedalada em grupo e desenvolver técnicas para
pedalar no trânsito.
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EBA - DICAS DE MECÂNICA
Gerar autonomia para o ciclista para resolver reparos rápidos em sua bicicleta,
conseguindo chegar em casa.
Nesta oficina mecânica, ensinamos reparos básicos, porém muito importantes para ter
sempre sua bicicleta regulada e em dia. Mostraremos peças e partes da bicicleta e para
que serve, identificar desgastes dessas peças e ferramentas necessárias para sua bicicleta.
Na parte prática, ensinaremos a ajustar o freio e trocar pastilha, remendar câmara,
calibragem de pneu e como ajustar selim e guidão para uma pedalada confortável.
EBA - FORMAÇÃO DE BIKE ANJOS
Aumentar o número de voluntários e capacitá-los sobre como devem agir e passar
segurança ao iniciante. Divididos em três momentos:
Ensinar a Pedalar :
- Bate papo com orientações de como ensinar a pedalar e como dar segurança ao iniciante.
Andando na Cidade:
- Ensinar a montar rotas e ensinar como atender e acompanhar o iniciante no trânsito.
Monitoria em Eventos:
- Como proceder para serem monitores em eventos e passeios.
- Capacitação de bike anj@s para futuramente ajudarem na articulação do Bike Anjo São
Paulo.
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3.

Atividades realizadas e resultados

O Programa Escola Bike Anjo São Paulo, realizou, nesse período de 12 meses, 81
ATIVIDADES entre as atividades das 5 Oficinas, atividades extras, reuniões, parcerias,
visitas a outras cidades e contrapartidas, tudo com o apoio da parceria com o Itaú.
Atendendo um total de 3.023 INICIANTES, com a participação rotativa de 912 BIKE
ANJOS.
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3.1. Atividades realizadas e resultados por Oficinas:
Nota: Desde Abril de 2016, a denominação Módulos foi trocada por Oficinas.

EBA - APRENDER A PEDALAR
.
Essa Oficina foi o de maior procura, pois já é realizada há 6 anos, e por ser a oficina “bike
chefe” do Bike Anjo. Agora dividida em duas partes: Aprender a Pedalar I e Aprender a
Pedalar II, diferenciadas pelo nível do iniciante, que nunca subiu numa bicicleta, ou já
subiu, mas não pedalava há muito tempo.
E com nossa estrutura de hoje, já estamos podendo realizar essa Oficina, duas vezes por
mês.
Nesse período de 12 meses as oficinas da EBA - APRENDER A PEDALAR,.atenderam um
total de 715 INICIANTES, com a participação rotativa de 225 BIKE ANJOS.

Foto: Bike Anjo
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EBA - COMEÇAR A PEDALAR NA CIDADE
Outra Oficina de grande sucesso e que tínhamos muita vontade de fazer, e dar
prosseguimento no atendimento aos iniciantes que aprenderam ou re-aprenderam a
pedalar, empoderando o ciclista individualmente, se reconhecendo como parte do
trânsito com aulas teóricas sobre segurança, como pedalar na rua, como deixar sua
bicicleta pronta para pedalar e depois acompanhando o ciclista por ruas tranquilas, dando
dicas de como se portar no trânsito, como identificar as melhores rotas e conhecimento
da legislação do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
Nesse período de 12 meses as oficinas da EBA - COMEÇAR A PEDALAR NA
CIDADE,.atenderam um total de 170 INICIANTES, com a participação rotativa de 127
BIKE ANJOS.

Foto: Bike Anjo
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EBA - PASSEIOS LÚDICOS E PRÁTICOS
Uma ótima forma de dar experiência ao ciclista de forma segura são passeios em grupo, e
o diferencial dos passeios do Bike Anjo foram os temas de cada um, cada passeio tinha um
tema, um propósito, fazendo com que o iniciante, além de ter práticas de pedalada
também conhecesse a cidade em cima da bicicleta.
Nesse período de 12 meses as oficinas da EBA - PASSEIOS LÚDICOS E
PRÁTICOS,.atenderam um total de 32 INICIANTES, com a participação rotativa de 48
BIKE ANJOS.

Foto: Bike Anjo
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EBA - DICAS DE MECÂNICA
Todo ciclista tem que ter a sua bicicleta regulada e pronta para pedalar, pensando nisso
que foi criada essa oficina, para que o ciclista pudesse resolver reparos rápidos em sua
bicicleta, conseguindo chegar em casa.
Dividida em duas partes, primeiramente era mostrado peças e partes da bicicleta e para
que serve, identificação de desgastes dessas peças e ferramentas necessárias. Na parte
prática, todos colocavam a “mão na massa” aprendendo na prática a ajustar o freio e
trocar pastilha, remendar câmara, calibragem de pneu e como ajustar selim e guidão para
uma pedalada confortável.
Nesse período de 12 meses as oficinas da EBA - DICAS DE MECÂNICA,.atenderam um
total de 69 INICIANTES, com a participação rotativa de 69 BIKE ANJOS.

Foto: Bike Anjo
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EBA - FORMAÇÃO DE BIKE ANJOS
Esse foi o segundo objetivo do Programa, depois de trazer mais ciclistas para a cidade,
queremos aumentar o número de voluntários do Bike Anjo e capacitá-los sobre como
devem agir e passar segurança ao iniciante. Realizando um bate papo com orientações de
como ensinar a pedalar e como dar segurança ao iniciante. Ensinando a montar rota e
ensinando como atender e acompanhar o iniciante no trânsito. Como proceder para serem
monitores em eventos e passeios. Capacitando para futuramente ajudarem na articulação
do Bike Anjo São Paulo.
Nesse período de 12 meses as oficinas da EBA - FORMAÇÃO DE BIKE ANJOS, atenderam
um total de 39 INICIANTES, com a participação rotativa de 4
 1 BIKE ANJOS.

Foto: Bike Anjo
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4.

Atividades extras:

Mesmo não fazendo parte do contrato, tivemos a oportunidade de realizar várias ações
com o apoio da parceria.
4.1. Café da Manhã no Dia De Bike ao Trabalho:
Foi realizado em Maio de 2016 um café da manhã em comemoração a campanha nacional
De Bike ao Trabalho na Ciclovia da Faria Lima com a Avenida Rebouças. Foi o quarto ano
dessa ação que vem crescendo cada vez mais.
Tivemos a participação de 15 BIKE ANJOS atingindo cerca de 500 CICLISTAS que
passaram pelo local.

Foto: Bike Anjo
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4.2. OBA - Oficina Bike Anjo:
OBA é uma oficina itinerante que realiza reparos em bicicletas de maneira gratuita em
diversas regiões da cidade de São Paulo com o objetivo de colocar mais bicicletas nas ruas
e envolver a comunidade local. Todo processo é feito através de doações de peças e
ferramentas por bicicletarias parceiras. A mão de obra é feita por voluntários do Bike Anjo
e de outros projetos e Instituições amigas. Essas oficinas ocorrem trimestralmente para
que haja tempo hábil para a captação dos recursos.
Tivemos três atividades até o momento, com a participação de 25 BIKE ANJOS
atendendo 113 PESSOAS.

Foto: Bike Anjo
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4.3. Articulação Local:
Como parte do projeto de Mobilização da Rede Bike Anjo, o Bike Anjo São Paulo tem
como função ser a Articulação Local do Estado. Com isso, ajuda no fortalecimento da Rede
Local tanto com apoio institucional, ferramentas on line, envio de materiais gráficos e de
infraestrutura. Nesse período de 5 meses pudemos auxiliar as cidades de Campinas, São
José dos Campos e o ABC Paulista com doações de bicicletas, após a compra de novas
bicicletas para o Programa EBA-SP.

Foto: Bike Anjo
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4.4. EBA Itinerante:
Devido a grande demanda de pessoas que queriam aprender a pedalar e com a dificuldade
de se deslocar até o Largo da Batata, onde fazemos nossas oficinas. Criamos as EBAs
Itinerantes, levando toda a estrutura para as diversas regiões de São Paulo, dando
oportunidade para quem não pode comparecer em nossas atividades.
Tivemos três atividades até o momento, com a participação de 127 BIKE ANJOS
atendendo 223 PESSOAS.

Foto: Bike Anjo
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4.5. Dia Mundial Sem Carro:
O Bike Anjo São Paulo distribuiu nos cruzamentos da Faria Lima x Rebouças (manhã) e
Avenida Paulista x Rua Augusta (noite) mil (1.000) Tsurus para todos e todas motoristas,
motociclistas, ciclistas e pedestres que passaram pelo local. Neste dia 22 de Setembro é
comemorado o Dia Mundial Sem Carro, e com todos esses mil Tsurus, desejamos a todos e
todas motoristas mil felicidades e vida longa, que possam refletir sobre o uso dos
motorizados na cidade e que comecem a repensar a forma de utilizá-la, compartilhando
com todos aqueles e aquelas que usam a cidade a pé, correndo, de skate, patins, bicicleta,
de forma respeitosa e amigável. E com esses mil Tsurus pedimos PAZ NO TRÂNSITO!!!

Foto: Bike Anjo
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4.6. EBÃO:
Participamos da campanha realizando EBAs simultâneas com todas as cidades que já a
realizam e com novas cidades que queríam realizar uma EBA anual inicialmente.
A ideia seria todas as cidades que realizam EBA pelo Brasil ou que querem realizar,
fazerem uma "edição especial" simultaneamente no mesmo dia. A data para essa
comemoração seria no último domingo de novembro (27/11) já que é no mês de
aniversário do BA (6 anos).
Tivemos a participação de 25 BIKE ANJOS, atendendo 65 INICIANTES.
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4.7. Bike AnjAs:
Com a questão de gênero sendo cada vez mais debatida hoje em dia, o Bike Anjo São
Paulo não poderia ficar fora dessa discussão. Além de internamente trabalharmos com
equidade de gênero, foi criado o projeto Bike AnjAs com o objetivo de engajar e
empoderar não só as Bike Anjas, mas todas as mulheres iniciantes por meio da bicicleta
com oficinas, passeios, bate papos com assuntos e temas voltado para mulheres. Até o
momento foram realizados 8 passeios, 3 oficinas com dicas de conforto na pedalada e 1
imersão, além de reuniões de planejamento de ações.
Tivemos a participação de 62 BIKE ANJAS, atendendo 87 INICIANTES.

Foto: Bike Anjo
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4.8. Campanha de Doação de Sangue:
No dia 23 de Julho, o Bike Anjo realizou a campanha Doe sangue com o Bike anjo, uma
ação que visa estimular a Rede a se tornar possíveis doadores. O local escolhido foi o
Hemocentro da Santa Casa. A ideia é que essa ação seja semestral, tempo estipulado para
que possa acontecer outra doação da mesma pessoa.
Tivemos a participação de 06 BIKE ANJOS, atendendo 04 INICIANTES.

Foto: Bike Anjo
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4.9. Manutenção do Centro de Educação Pela Bicicleta (Contêiner no Largo da
Batata):
Para mantermos nossas atividades organizadas e com tudo funcionando muito bem,
criamos uma rotina de manutenção e organização do nosso Contêiner.
Como ideia de um Centro Comunitário de Educação pela Bicicleta, estamos realizando as
cinco oficinas do Programa por mês, além de outras atividades que essa estrutura nos
possibilita, criando uma cultura da bicicleta na região e um ponto de encontro e referência
para quem quer começar a pedalar na cidade.
Tivemos a participação de 28 BIKE ANJOS.

Foto: Bike Anjo
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4.10. Melhor comunicação e interação entre os bike anjos de São Paulo, permitindo
um fluxo melhor de comunicação entre todos, seja por fóruns, grupos ou mailings
Com o crescimento da rede em São Paulo, o Bike Anjo ampliou seus grupos de discussão,
contando com um grupo de e-mail local, um grupo de articuladores, além de espaços de
trocas de experiências recorrentes, com reuniões de planejamento presenciais.
Tivemos a participação de 72 BIKE ANJOS.

5.

Contrapartidas

5.1. Divulgação da marca Itaú
a) Na página e coluna de parceiros do portal Bike Anjo: o site do Bike Anjo teve no
último ano o total de 160 mil acessos e a parceria com o Itaú foi divulgada das seguintes
formas:
●
●
●

Coluna Home dos parceiros: http://bikeanjo.org
Página de Parceiros: http://bikeanjo.org/parceiros
Página do projeto patrocinado: http://bikeanjo.org/projetos/programaebasp/

b) Posts relacionados ao projeto na página do Facebook, Twitter e site:
●
●
●

Lançamento da parceria no Facebook: Bike Anjo São Paulo
Lançamento da parceria no Instagram: Bike Anjo Instagram
Outros posts pontuais de atividades locais do Bike Anjo

5.2. Menção em contatos com atores locais
a) Divulgação do projeto à rede Bike Anjo: no dia 25 de março de 2015 o Bike Anjo São
Paulo deu início à comunicação do projeto com a rede de bike anjos.
b) Divulgação da parceria com o Itaú em palestras e apresentações: o Bike Anjo tem
atuado constantemente em palestras por várias partes de São Paulo e com isso levou
junto a parceria com o Itaú, fazendo menção da plataforma de mobilidade que a empresa
está construindo não só na cidade, mas no país.
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5.3. Menções em reportagens e entrevistas
O Bike Anjo mapeou entre Abril de 2016 à Agosto de 2016, 53 inserções na imprensa por
todo o país, envolvendo inclusive casos de experiências com as bicicletas "laranjinhas" do
Itaú. Outra forma de divulgação das “laranjinhas”, foram as saídas dos passeios serem
sempre perto de estações, facilitando para quem não tinha bicicleta.

5.4. Distribuição de material institucional e educativo
Foram levados materiais educativos do Itaú, como o Bike Dicas, adesivos, Cartilha do
Ciclista, panfletos e CTB de bolso para todas as Oficinas e em outros momentos, onde
foram entregues ao público geral.

Foto: Bike Anjo
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5.5. Lançamento do Documentário Ciclos:
Participamos do evento Ciclos na Batata organizado pelo Aromeiazero. Onde rolou a
exibição do documentário CICLOS, produzido pela VICE em parceria com o Itaú. Ainda teve
Bike Spa (mecânica), Escolinha Bike, BIKE CAFÉ e bike foods.
Tivemos a participação de 24 BIKE ANJOS, atendendo 182 INICIANTES.

Foto: Bike Anjo
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5.6. Festival da Bicicleta Itaú:
O Bike Anjo São Paulo, esteve junto com o Aromeiazero, Galpão da Bike, CompartiBike e
Itaú, participando do Festival da Bicicleta!!!
Realizamos nossa Escola Bike Anjo, que mais uma vez contou com a presença de muitos
adultos e crianças aprendendo a pedalar!!!
Tivemos a participação de 10 BIKE ANJOS, atendendo 41 INICIANTES.

Foto: Agência Ophelia
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6.

Relatório Financeiro:

Orçamento Detalhado
Descrição
Valor (R$)
Equipe e Viagens
75.400,00
Oficinas
2.367,00
Materiais
7.285,34
Fornecedores
250,00
Infraestrutura
2.938,25
Transporte de Bikes
291,09
Desp. Administrativas
466,21
TOTAL
88.997,89
APOIO MOB-BA
89.000,00
SALDO
2,11
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7.

Desafios e lições aprendidas

Nesse segundo ano de projeto continuamos com muitos desafios e muito mais trabalho,
mas tudo isso encarado com muita diversão e união da rede do Bike Anjo São Paulo. Entre
os principais desafios e lições aprendidas estão:
●

●

●

●

●

●

●

O Bike Anjo São Paulo continua ajudando não só quem quer pedalar, mas quem
já pedala, dando ferramentas e orientação do que fazer para mobilizar mais
pessoas por meio da bicicleta, com oficinas teóricas e práticas;
Com isso, a rede do Bike Anjo São Paulo se tornou mais conectada e mais forte
e um dos principais motivos foi o emponderamento que demos aos iniciantes e
engajado-os a fazerem parte da rede, tudo isso por meio dos voluntários que
surgiram após passar por nossas oficinas;
O Bike Anjo continua não tendo atuação política direta, mas cada vez mais se
encaixou como um ator de geração de opinião e participação de políticas
públicas focalizadas , envolvendo seus voluntários nessas questões;
As Oficinas tiveram grandes resultados e impacto, sendo um importante
instrumento de melhoria da promoção da bicicleta na cidade; E com a estrutura do
Centro Educacional (Contêiner), estamos realizamos mais Oficinas durante o mês,
é o caso do EBA - Aprender a Pedalar que já acontece duas vezes por mês, sendo a
primeira de forma itinerante, levando o Bike Anjo para todas as regiões da cidade;
A Formação de Bike Anjo tem a oportunidade de se tornar a Oficina que
acompanha a vida ciclística de uma pessoa, desde aprender a pedalar até se
engajar pela causa. Seguiremos por esse caminho;
Alcançar outros públicos que não pedalam, mas influenciam na vida dos ciclistas,
como motoristas de ônibus e táxi, é um desafio enorme e precisamos ser mais
criativos de como fazer isso, realizando mais ações para NÃO ciclistas;
Temos oportunidades únicas de mobilizar campanhas em diversos temas, como o
De Bike ao Trabalho, que podem gerar grandes resultados devido à capilaridade da
rede Bike Anjo e o interesse crescente da sociedade pelo tema.

Nestes segundo ano do Projeto, o Bike Anjo São Paulo pode consolidar como uma rede
conectada e engajada. Refletir sobre tudo que fizemos até agora é muito animador e
instigador para os outros vários desafios que temos pela frente. Com isso continuaremos
com o projeto Programa Escola Bike Anjo São Paulo, e parceiros como o Itaú só nos
agregará valor a este processo.
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