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Legenda
Ciclovia

Motorista:
•
Respeite o ciclista;
•
Não estacione o carro em ciclovias ou ciclofaixas;
•
Olhe antes de abrir a porta para não causar
acidentes;
•
Mantenha a distância lateral com o ciclista de
1,5m;
Ciclista:
•
Faça uso de capacete;
•
Não ande de bicicleta em calçadas, a prioridade é
do pedestre;
•
Realize a manutenção da sua bicicleta
periodicamente;
•
Use equipamentos de segurança;
•
Procure sempre estar visível, principalmente à
noite, fazendo uso de equipamentos refletivos e
luminosos;
•
Permaneça sempre atento;
Pedestre:
•
Não caminhe nas ciclovias, isso atrapalha o
deslocamento do ciclista
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Sempre esteja visível: principalmente à noite, quando
a visibilidade dos ciclistas pelos motoristas está
prejudicada. Para isso, o uso de equipamentos
refletivos e luminosos se torna essencial.
Faça uso de capacete: objeto de extrema importância
para a proteção em caso de acidentes.
Realize a manutenção da bicicleta periodicamente:
isso pode evitar que importantes mecanismos estejam
sempre em funcionamento, como os freios, e que os
pneus estejam calibrados.
Respeite as leis de trânsito: sempre desça da bicicleta
ao atravessar a faixa de pedestres, não atravesse sinais
fechados em alta velocidade, transite nas bordas das
pistas no mesmo sentido do fluxo dos veículos quando
não houver ciclovia e não utilize a calçada, esta é
prioridade dos pedestres.
Não escute músicas em fones de ouvido: isso fará com
que você não escute carros que possam se aproximar,
ou ainda buzinas, fazendo com que fique bastante
suscetível a perigos externos.
Utilize os equipamentos de segurança: são exigidos
por norma a utilização de espelho retrovisor do lado
esquerdo, refletivos (adesivos brilhantes, perceptíveis
à noite) e campainha.
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