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1. Introdução
Em 2014, a cidade de São Paulo recebeu o Bicicletário Municipal de Pinheiros, inaugurado
em agosto no Largo da Batata, recém-restaurado. Com apoio da Prefeitura de São Paulo e
do Itaú, a conquista foi celebrada pelo Aromeiazero com a realização do evento Bike na
Batata que, durante dois dias de festa, reuniu diversas atividades em torno do tema, como
oficinas, práticas esportivas, shows, gastronomia, entre outros.
O ano de 2014 também foi marcado pela surpresa que recebemos no segundo semestre: o
Pedala Zezinho, projeto que realizamos desde 2011 em parceria com a Ong Casa do
Zezinho, foi uma das duas iniciativas brasileiras selecionadas pela Alstom Foundation para
serem financiadas pela fundação durante o ano de 2015. A premiação de 12.500 euros foi
muito especial para o Aromeiazero pois significou, não só a possibilidade financeira de
darmos continuidade a projetos que acreditamos, mas também uma forma de
reconhecimento do nosso trabalho e uma comprovação de que nossa paixão pela magrela
e nossa crença de que ela é uma ferramenta de tranformação social também é
compartilhada por outras empresas e iniciativas e, juntos, podemos transformar o Brasil no
país que queremos..
1.1 - E afinal, quem somos nós?
Fundada em 2011, o Aromeiazero é uma organização sem fins-lucrativos,
qualificada
como OSCIP (Organização da sociedade civil de interesse público), que busca
promover ações socioculturais ligadas à bicicleta e a ocupação do espaço público
para a construção de cidades melhores para se viver. Nascemos da troca de ideias
entre quatro amigos que, apaixonados pelo universo das magrelas, queriam unir em
um projeto profissional (e de vida) todos os benefícios e possibilidades oferecidos
pela bike a iniciativas de impacto que pudessem transformar pessoas, lugares,
cidades e empresas. Por isso (e para isso), hoje, nosso campo de atuação se divide
em dois pilares: um braço cultural, que exercemos por meio do Festival Bike Arte e
um braço socioeducacional, em que desenvolvemos oficinas comunitárias de
conserto de bicicleta, bem como oficinas de capacitação ciclistas-entregador e de
mecânica, com propostas voltadas à educação e à capacitação. Contamos também
com Projetos Especiais e com o Bike Café, produto social que destina 10% de sua
renda para financiar ações do Aromeiazero.
1.2 - Nossa missão
Nossa missão é promover uma visão integral da bicicleta, como meio transporte, de
trabalho, meio de lazer e prática esportiva e também como ferramenta de mudança
no modo de vida das pessoas e das relações em centros urbanos e comunidades
rurais.

1.3 - Nossa Visão
Ser referência nacional (e internacional) na realização de projetos transformadores,
que utilizam a bicicleta como meio de ampliar as possibilidades de atuação,
aprendizado e convívio das pessoas na vida em sociedade e que sejam
desenvolvidos por meio de parcerias sinérgicas e inovadoras.

2. Principais projetos de 2014
Viva Bairro - Construindo juntos um lugar melhor
É um projeto de co-criação e apoio a iniciativas de melhorias em bairros no entorno de lojas
Extra nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo central do projeto é empoderar
os moradores destas comunidades para atuarem à frente da transformação de seus bairros,
para que estes se tornem locais melhores e com mais qualidade de vida. Idealizado pelo
Aromeiazero, em parceria com a Aoka Labs e o apoio da Bandeira Extra do Grupo Pão de
Açúcar, o Viva Bairro começou suas atividades no final do ano promovendo, junto a atores
sociais, representantes comunitários e moradores, jornadas de imersão nos bairros do
Méier, Copacabana, Tijuca (RJ), Jaguaré e Mooca (SP), com o objetivo de identificar
problemas locais, bem como iniciativas sociais já existentes que, por meio da atuação dos
facilitadores, pudessem resultar em ações concretas de impacto socioambiental e de
desenvolvimento local nestas comunidades. Os protótipos que surgiram destes processos
de imersão serão estudados, aperfeiçoados e implantados ao longo de 2015, com o
acompanhamento, supervisão e coordenação direta da equipe de profissionais do
Aromeiazero.

Pedala Casulo
Em 2013 a ong Casulo, que atua com crianças de baixa renda do bairro Real Parque, na
zona oeste de São Paulo, firmou parceria com o Aromeiazero para a realização do Pedala
Casulo. O evento contou com oficina comunitária, discussões sobre ciclismo e passeios
ciclíturísticos, realizados com o apoio da empresa Bloomberg. Desde então, o evento
acontece anualmente. Em 2014, o Aromeiazero levou funcionários da Bloomberg, como
parte das ações de voluntariado da empresa, para um passeio cicloturístico, bem como
ofereceu a 10 deles aulas de mecânica de bicicletas. Após esta etapa, os profissionais
atuaram como voluntários do Pedala Casulo e, com a experiência adquirida durante a
oficina, contribuíram com o conserto de cerca de 20 bicicletas de crianças e adolescentes
da comunidade.
Pedala Sampa
Em parceria com o Itaú, o Pedala Sampa levou a Armênia, bairro central da cidade de São
Paulo, um festival cheio de atividades, com o objetivo de aproximar os moradores da região
à cultura da bicicleta , buscando assim evitar a depredação dos pontos de locação de
bicicleta disponibilizados pelo Itaú . Para isso, o Aromeiazero desenvolveu uma série de
encontros educativos pensados para estimular jovens ciclistas a explorar todas as
possibilidades que a bicicleta oferece: aula com especialistas em trânsito da CET sobre
como pedalar com segurança, passeios ciclísticos pela cidade, exibição de filmes, debates

sobre ciclomobilidade foram algumas das ações realizadas ao longo de uma semana de
programação. A inauguração do projeto contou com oficina comunitária de conserto de
bicicletas, além de festa de rua com oficina de serigrafia, oficina de plantio e jardinagem,
rodas de leitura, brincadeiras de rua, programação musical com djs e bandas e atrações
voltadas a temática da bicicleta. Após o encerramento do Pedala Sampa, as oficinas de
consertos de bicicleta continuaram por cerca de seis meses, com recursos provenientes do
Livro Peças.

Livro Peças
Criado por Aline Paes e Thiago Cascabulho, Peças é um Graphic novel sobre o amor pela
bicicleta e também o primeiro projeto editorial do Aromeiazero, concretizado graças à verba
arrecadada por meio do Catarse, site de financiamento coletivo. A proposta do livro é falar,
de forma poética, sobre mobilidade urbana, a relação das pessoas com as cidades e o uso
da bicicleta. Vinte por cento da renda arrecadada com a venda dos livros foi direcionada ao
prolongamento do projeto no bairro da Armênia, que contou com oficinas de conserto de
bicicletas no HackLab durante seis meses.
Bike Na Batata
Na ocasião da inauguração do Bicicletário Municipal de Pinheiros, em parceria com o Itaú e
com a Prefeitura de São Paulo, o Aromeiazero realizou a primeira edição do evento Bike na
Batata, que aconteceu durante dois dias no largo da Batata, Zona Oeste de São Paulo. O
evento reuniu diversas atividades ligadas ao universo da bicicleta, como Oficina de Tattoo
nas bikes, Copa de Bike Polo, Oficina de reaproveitamento de materiais, escolinha de bike
promovida pela Bike Anjo, shows, gastronomia, entre outros.
Bike Arte
Festival independente realizado anualmente pelo Aromeiazero, cuja essência é abrir as ruas
para pedestres e reunir, em espaços públicos, manifestações artísticas diversas como
exposições, shows, artistas de rua, além de gastronomia e oficinas, sempre usando a
bicicleta como tema central do evento. A ideia é, em consonância com o cenário atual da
cidade de São Paulo - que cada vez mais vem abrindo espaços e avenidas importantes
para ciclovias, ciclistas e pedestres - promover a discussão sobre mobilidade urbana, assim
com ocupar as ruas de forma democrática, fomentando a reflexão sobre o modelo de cidade
que queremos construir. Em 2014, o Bike Arte aconteceu em 12 de outubro, no recém
reformado Largo da Batata, e mesclou atividades culturais ligadas à bicicleta a uma
programação toda especial pensada para celebrar, nas ruas da cidade, o Dia das Crianças.
Além de uma banda voltada para animar os pequenos, o evento também promoveu a
reflexão sobre a ocupação do espaço público pelas crianças e sobre o confinamento delas
em grandes metrópoles como São Paulo, além de ter se revelado uma opção gratuita e rica
de diversão em família. O Bike Arte 2014 também reuniu obras de cerca de 30 artistas, que
foram convidados a se manifestar em diferentes suportes, seguindo o tema bicicleta.
Pinturas, ilustrações, intervenções coloriram o Largo da Batata e, entre os trabalhos, 10
obras vieram diretamente de Portugal, como parte da mostra Ilustração Voadora, que
aconteceu no mesmo dia em diversos estabelecimentos de Lisboa.

2.1 Linha do Tempo
Fevereiro
- Participação no Fórum Mundial da Bicicleta em Curitiba, Brasil.
Abril
- Pedala Casulo
Maio
-

Pirô na Batatinha
Pequeno Festival realizado na Praça da Batatinha, no cruzamento das ruas
Eugênio de Medeiros e Paes Leme, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo,
com o objetivo depromover ações de valorização, manutenção e ocupação
da praça. O evento reuniu atividades culturais, como shows, danças e
exposição de arte, plantio de mudas, oficinas para crianças e foodbikes,
como o Bike Café.

Junho
- Festival Nachos Livres
Evento realizado em parceria com o Las Magrelas, com o objetivo de
arrecadar verba para ações e projetos das duas instituições envolvidas:
Aromeiazero e Las Magrelas.
Julho
-

Pedala Jaguaré
A convite do Instituto Reiventar, o Aromeiazero levou a oficina comunitária de
conserto de bicicleta e outras atividades ligadas à magrela a projeto de
reurbanização de favela do bairro. O projeto reuniu cerca de 400 criança e
jovens da comunidade.

Agosto
- Bike na Batata - dias 02 e 03/08/2014 (ler na pág. xx)
Outubro

-

Bike Arte, em 12/10/2014 (Ler na pág.xx)

Novembro
Backyard Jamerson
O evento, promovido pela marca de whisky irlandês, ocorreu durante um fim de
semana de novembro e reuniu diversas atrações, como gastronomia (com a
participação do Bike Café) música, ping pong e aulas interativas. O Aromeiazero
levou ao evento uma oficina de orientação às pessoas que gostariam de começar a
pedalar em São Paulo, bem como deu aulas básicas de mecânica, que preparou os
os participantes para o próximo desafio: consertarem um pneu de bicicleta furado.

3. Sustentabilidade Financeira
Além de doações, apoio financeiro de empresas parceiras e prêmios conquistados por meio
de editais, organizamos uma série de eventos para arrecadação de verbas para os projetos
do Aromeiazero. São eles:
-

Festival Nachos Libres: realizado em parceria com o Las Magrelas, o evento
buscava arrecadar verba para as duas instituições por meio da venda de nachos,
bebidas e cafés especiais Bike Café.

-

Bicinhoque: Nhoque da sorte seguindo a temática da bicicleta. Convidamos nossos
amigos e parceiros para um almoço coletivo a preço fixo, que conta com a refeição
principal, sobremesa e bebidas não alcóolicas.

-

Venda de produtos ligados ao Bike Arte, como pôsteres criados por designers para
exposições durante o evento, adesivos, bicicletas, entre outros.

3.1 Que tal um bom café?
Para contribuir com a sustentabilidade financeira do contamos com o apoio do Bike
Café, produto social que destina 10% de sua renda para financiar ações do
Aromeiazero. A marca, que além de produzir café de alta qualidade, conta com
produtos associados ao tema, como canecas, coadores, cafeteiras, que buscam
associar, em sem seu conceito, os benefícios e prazeres do café e da bicicleta.
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