
APRESENTAÇÃO: 
 

Nos últimos anos nota-se um movimento 
crescente da família participando em 

atividades físicas e movimentos recreativos. 
Jovens acompanhados dos pais e outros 

familiares, vizinhos e grupos de amigos e isso 
tem se tornado mais freqüentes, sejam 

pedalando ou saindo das suas casas para 
assistir participar dos  evento puramente 

como espectador. 

 



ENTIDADES 

• Secretaria Esporte e Lazer da Juventude – SMELJ 

• Secretaria Municipal de Trânsito – SETRAN 

• Urbanização de Curitiba – URBS 

• Associação Arayara de Educação e Cultura 

• 350 Brasil 

• Coalizão Não Fracking Brasil – COESUS 

• Cia de Saneamento do Paraná - SANEPAR 





OBJETIVO 

• O evento tem o caráter de divulgar a realização da 
Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas de 2015 
(cop21 / CMP11), também chamado de "Paris 2015" 30 
de novembro a 11 de dezembro. Esta é uma data 
crucial, pois deve levar a um novo acordo internacional 
sobre o clima aplicável a todos os países, com o 
objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 2 ° 
C. França vai jogar, portanto, um papel de liderança a 
nível internacional, para aproximar as posições e 
facilitar a busca de um consenso nas Nações Unidas e 
da União Europeia, que desempenha um papel 
importante nas negociações de clima. 
 



O que é uma COP?  
 

• A Conferência das Partes (COP), composta por todos os 
países membros da ONU, reúne-se anualmente em 
conferências globais para discutir as mudanças 
climáticas.  

• As decisões só podem ser tomadas por unanimidade 
pelas Partes ou por consenso. A COP, a ser realizada em 
Paris será a 21a, daí o nome COP 21, e tem como 
desafio a negociação de um acordo que venha a 
substituir o Protocolo de Quioto, vinculando os países 
a uma obrigação legal de redução de emissões de CO2, 
comprometimento de recursos para um fundo 
internacional e de adoção de medidas concretas de 
adaptação às mudanças climáticas. 
 



BICICLETADA CLIMÁTICA GLOBAL 

• Nas vésperas da grande Cúpula Climática da ONU, em 
Paris, tomaremos as ruas novamente. Antes da 
conferência em Paris concentrar as atenções por esta 
ação, esta é a nossa chance de estabelecer nossas 
demandas no momento em que todos os olhos estão 
voltados para a questão das mudanças climáticas. 

• Nossa mensagem: mantenham os combustíveis fósseis 
no subsolo, simplesmente parem de perfurar e 
financiem a transição justa para que até 2050 100% da 
energia venha de fontes de renováveis. 

 



REGULAMENTO 

• Data 29 de novembro de 2015 
• Local de largada Praça Nossa Senhora de Salete 
• Local de Chegada Praça Nossa Senhora de Salete  
• Distância do percurso 30Km 
• Concentração 7:00 horas 
• Horário de largada 8:00 horas 
• Inscrição pelo site www.naofrackingbrasil.com.br/cop21 
• Início da inscrição dia 30/10/2015 a 26/11/2015. 
• Valor da inscrição 1 lata de leite em pó, que será doada para o Instituto 

Pro-cidadania de Curitiba-IPCC 
• Kit: camiseta, squezze. 
• Os primeiros 300 inscritos terão direito aos kits  
• Local da entrega do kit Rua Gaspar Carrilho Junior, 01 Bosque Gutierrez dia 

28 de novembro de 2015 das 9:00 as 16:00 horas. 
 
 
 

 



MODALIDADE 

• A finalidade deste evento  é de despertar o 
usuário da bicicleta o uso correto, e como 
circular na rua, obedecendo as normas da lei 
de trânsito. 



ESTRUTURA 

• Staff de segurança nos cruzamentos, semafaros com bandeiras verde e 
vermelha para sinalizar. 

• Utilizarmos ciclista para acompanhamentos dos pelotões durante o 
trajeto. 

• Apoio aos ciclista com mecânicos para pequenos reparos. 

• Ambulância  móvel. 

• Posto de hidratação 

 



MATERIAL 

• Bandeira de sinalização verde e vermelha 

• Camisetas 

• Adesivos 

• Folders 

• Tendas 

• Agua 

• Frutas 

• Banheiro químico 

 

 

 



ROTEIRO 

• Início Praça Nossa Senhora de Salete, Candido de 
Abreu, Lysimaco Ferreira da Costa, Mateus Leme, 
Abano Reis, Marechal Hermes, Rotatória Dep. Mario de 
Barros, Rotatória Centro Cívico, Candido de Abreu, 
Barão Cerro Azul, Augusto Stellfeld, Des. Mota, 
Visconde de Guarapuava, Candido Xavier, Silva Jardim, 
Castro Alves, Guararapes, Isaac Guelmann, Antonio 
Gasparin, Marechal Otávio Saldanha Mazza, José 
Rodrigues Pinheiro, André Ferreira Barbosa, Francisco 
Raitani, Irmãs Paulinas, Brasília, Eduardo Carlos Pereira, 
Guilherme Pugsley, Saint Hilaire,  Silva Jardim, Mariano 
Torres, Luiz Leão, Heitor Stockeler de França, Candido 
de Abreu. 


