
Cidade Amiga
da Bicicleta



• Implantar uma malha de ciclovias planejada 
para atender às vocações e necessidades e 
respeitar as limitações de cada região da cidade

• Interligar Região Oceânica, Praias da Baía 
de Guanabara, Zona Norte e Pendotiba com a 
malha de ciclovias, que inclui uma passagem 
exclusiva para bicicletas no túnel Charitas-
Cafubá

INFRAESTRUTURA
• Permitir o acesso de bicicletas nos transportes 
públicos como barcas e ônibus

• Implantar um sistema de locação de bicicletas 
públicas

• Criar um plano de ruas para pedestres, 
com fechamento de vias públicas para área de 
lazer nos domingos e feriados

Para facilitar
A VIDA DO CICLISTA

rodrigo e axel têm um 
plano para a bicicleta:



Niterói tem uma vocação a abraçar: tornar-se uma 
cidade amiga da bicicleta. Temos quilômetros 
de vias praticamente planas, uma cidade 
estruturada a partir de pequenas distâncias, 
clima ideal, grande população jovem e uma 
paisagem incomparável. Rodrigo Neves sabe 
disso e quer dar a Niterói o ingrediente que falta 
para fazer valer essa vocação: vontade política. 
Esse foi um dos motivos que levou Rodrigo a 
escolher Axel Grael como seu vice. Axel foi 
coordenador de planejamento e educação 
ambiental durante o processo de instalação 
das ciclovias do Rio de Janeiro. E vai trazer esta 
experiência para Niterói. Com Rodrigo Neves, 
Niterói terá uma malha de ciclovias inteligente 
e interligada, com traçado eficiente e normas 
de segurança internacionais. O acesso às 
bicicletas será permitido e estimulado nos 
transportes coletivos da cidade e o niteroiense 
vai contar com sistema de aluguel de bicicletas 
e bicicletários com vestiários nas estações da 
barcas. Rodrigo Neves vai tornar Niterói uma 
referência nacional. Vamos de bike, Niterói!

RODRIGO NEVES
VAI TORNAR NITERóI

UmA REFERêNCIA
NACIONAL

I - Praias da Baía
II  - Zona Norte
III - Região Oceânica
IV - Pendotiba
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• Promover ações de conscientização sobre 
a bicicleta em escolas, empresas de ônibus, 
autoescolas, cooperativas de táxi e demais 
agentes que fazem parte do tráfego

• Criar circuitos de cicloturismo

• Incentivar eventos ligados à mobilidade 
sustentável, como passeios em família, 
cicloturismo de aventura, 'dia sem carro' e 'night 
bikers' 

EDUCAÇÃO
• Realizar eventos que promovam o uso da 
bicicleta, como a Copa Niterói de Ciclismo, 
a Copa Niterói de mountain Bike XCO (Parque 
da Cidade) e a Copa Niterói de Downhill 
(Preventório)

• Implantar o Projeto Ciclista Cidadão, para 
formar multiplicadores do uso seguro da 
bicicleta, praticantes de esportes e guias de 
cicloturismo



www.rodrigoneves13.com.br

O ciclista será respeitado nas ruas.

A Prefeitura vai criar infraestrutura
para o ciclista.

As ciclovias serão levadas em conta
em todas as obras do governo.

Niterói será referência
nacional no uso de bicicleta.
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E AXEL GRAEL:
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Para ver o programa de governo completo,
acesse www.rodrigoneves13.com.br


