Relatório de Atividades_Aromeiazero 2015
1. Introdução
No segundo semestre de 2014, recebemos a notícia de que a Alstom Foundation havia
selecionado o Pedala Zezinho (pág. 05) como uma das iniciativas a serem apoiadas pela
instituição durante o ano de 2015. O prêmio de 12.200 euros foi o primeiro que recebemos
de uma organização internacional e também um grande reconhecimento para o Pedala,
primeiro projeto desenvolvido pelo Aromeiazero, em 2011.
Em 2015 também demos início à etapa de concretização dos protótipos desenvolvidos no
Viva Bairro - Construindo juntos um lugar melhor (pag. 04), 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.
E, por fim, destacamos em 2015 a atuação do Aromeiazero em outros estados do país, com
ações que possibilitaram a ampliação das fronteiras da bicicleta no Brasil por meio de
ótimas experiências em parceria com instituições de Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. .
Neste relatório você vai encontrar mais detalhes sobre como realizamos o nosso trabalho
em 2015, ano em que o Aromeiazero deu seus primeiros passos em direção à
concretização das metas definidas como visão do Instituto desde a sua fundação: “nos
tornamos referência nacional na realização de projetos transformadores que usam a
bicicleta para ampliar as possibilidades e visão de mundo das pessoas”.

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 de ciclistas-entregador e de mecânica, com propostas voltadas à educação e à
capacitação.
Também desenvolvemos Projetos Especiais, por meio de parcerias diversas, como é o caso
do Viva Bairro! (idealizado e executado junto à Bandeira Extra do Grupo Pão de Açúcar e
Aoka Labs) e o Pedala Ribeira (em parceria com o Itaú).
Extrapolando nossa atuação através de projetos ou ações pontuais, contamos também com
a marca de café especial Bike Café, um produto social vendido por meio de nossas food

bikes ou em estabelecimentos amigos da bicicleta e entregue por ciclistas entregadores,
cuja proposta é mudar para a melhor a relação das pessoas com a cidade em que vivem e
com o café que tomam.
1.2 - N
 ossa missão
Nossa missão é promover uma visão integral da bicicleta, como meio transporte, de
trabalho, de lazer e como prática esportiva, bem como uma ferramenta de mudança
no modo de vida das pessoas e das relações em centros urbanos e comunidades
rurais.
1.3 - N
 ossa 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 2015
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 de 2014
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 nessas comunidades. As iniciativas que
surgiram destes processos de imersão foram sendo implantadas e concretizadas ao longo
de 2015, com o acompanhamento, supervisão e coordenação direta da equipe de
profissionais do Aromeiazero.
Conheça os projetos:
Projeto Praças Vivas – Jaguaré – São Paulo: Desenvolvido para promover mais
qualidade de vida aos moradores do bairro, aproximá-los da produção cultural local e
fortalecer os laços comunitários. O projeto "Praças Vivas" é composto por ações de
empoderamento dos moradores em relação ao espaço das praças Jardim do Éden
(Comunidade São Remo) e Praça do Telecentro (Comunidade Nova Jaguaré).
Projeto Praças dos Povos – Móoca – São Paulo: Foi idealizado com o objetivo de
atender a demanda por áreas verdes e de lazer no bairro da Mooca, assim como estimular
o cuidado e a convivência nos espaços públicos do bairro. O projeto conta com ações
de conscientização, oficinas, plantio, horta comunitária e manutenção de duas praças
selecionadas pelo Grupo de Trabalho.
Projeto TUAS (Tijuca Unida Artística e Sustentável) – Tijuca – Rio de Janeiro:
A ideia é criar uma nova história para a Grande Tijuca em relação ao Rio Trapicheiros e por
meio da unificação do bairro, levando qualidade de vida, valorização de sonhos, talentos
e recursos locais. Para isso, ao longo de 2015, foi desenvolvida uma série de festivais com
atividades culturais e de educação ambiental. Em paralelo, também foram promovidas
ações de fomento ao turismo na Grande Tijuca, por meio do desenvolvimento de roteiros
turísticos de bicicleta e a pé, oficinas de educação ambiental através da música e ainda
oficinas de capoeira, junto a comunidade da Coreia, que vive ao lado da nascente do Rio
Trapicheiros.
Projeto Conexão Tabajaras & Cabritos – Copacabana – Rio de Janeiro: Organizado
com o objetivo de desenvolver o turismo de base comunitária, integrando as atividades
culturais e de educação ambiental no morro dos Tabajaras e Cabritos, a partir de ações já
existentes. O projeto tem promovido no bairro aulas de grafite, implantação de horta
comunitária, formação de jovens condutores turísticos, manejo e sinalização de trilhas, bem
como mapeamento de talentos locais. Além disso, a criação de uma associação que

trabalhasse em busca da sustentabilidade do projeto, após os primeiros meses de
experiências iniciais, foi um dos eixos norteadores da iniciativa.
Projeto Tá Limpo - Méier Rio de Janeiro: Pretende conscientizar a comunidade ribeirinha
que vive ao longo do Rio Jacaré (no percurso da nascente ao Campinho), situado no
Complexo do Lins, sobre a importância de se ter um ambiente limpo, além de mostrar como
isso pode ser feito por meio de mudanças de comportamento e engajamento. Em quase um
ano de atuação, o projeto fez uso de murais de grafite com mensagens educativas, oficinas
de teatro ambiental, cineclubes ambientais, pesquisas locais para saber o que os
moradores pensam, campanha de comunicação e mutirões de limpeza do rio junto à
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb).

Blog Mural - Site Folha de São Paulo (Mooca)
Notícia: Projeto de moradores da Mooca defende áreas verdes na zona leste
Link:
http://mural.blogfolha.uol.com.br/2015/10/28/projeto-de-moradores-da-mooca-defende
-areas-verdes-na-zona-leste/
UOL Mais – Meio Ambiente
Notícia: GPA lança novo projeto de engajamento social e apresenta o tema no
Sustainable Brands
Link:
http://mais.uol.com.br/view/0k33mo3fh7ef/gpa-lanca-novo-projeto-de-engajamento-social-e-apresenta--o-tema-no-sustai-04028D183872E0A95326?types=A&

Pedala Zezinho
A primeira edição do Pedala Zezinho ocorreu em 2011, em parceria com a ong Casa do
Zezinho, no Capão Redondo, e desde então reúne atividades com bicicleta para crianças e
jovens. O Pedala Zezinho tem ocorrido anualmente, graças ao apoio de empresas como
Shimano, Tito Caloi, ISAPA, entre outros. A iniciativa busca desenvolver uma visão integral
da bicicleta, destacando suas várias possibilidades de utilização e benefícios, como: meio
de trabalho, empreendedorismo, lazer, prática esportiva e, claro, meio de transporte e
ativismo em prol de uma cidade mais democrática.
A edição 2015 do Pedala Zezinho contou com um um importante apoio da Alstom
Foundation, que permitiu iniciarmos o ano com uma oficina comunitária em que voluntários
consertaram bicicletas com a ajuda dos próprios jovens da formação, além de promovermos
aulas de Bike Trial. O evento foi registrado nas redes sociais pelo Instabike.
Outro diferencial desta edição foi a Oficina de Formação, que promoveu mais de 10
encontros educativos de quatro horas para 20 jovens. O oficina contou com aulas práticas
de mecânica (a maior carga horária da formação, com um total de 20 horas), esportes,
debates sobre bicicleta, pedaladas pelas novas ciclovias da cidade, aulas de trânsito e
cidadania no Centro de Treinamento da CET de São Paulo e ainda um Festival de
Encerramento com várias atividades abertas para comunidade como: Bike Polo, Oficina de

Pipas, Oficina Serigráfica e o conserto de 100 bicicletas, em que os jovens trabalharam ao
lado de mecânicos profissionais. Ao final do evento, todos os participantes ganharam a
bicicleta que reformaram durante o curso e um kit para o ciclista integral, com capacete,
bomba de ar, óculos, kit remendo e ferramentas básicas.
Pedala Alana
Em 2015, o projeto Pedala chegou ao Jardim Pantanal, por meio da parceria com o Instituto
Alana - que desde 1994 atende crianças e adolescentes do bairro -, e com a Ong Bike Anjo.
Nesta edição, o evento ocorreu em duas etapas: a primeira foi de arrecadação de bicicletas
e peças usadas, que foram depositadas em pontos de doação montados no Parque do
Ibirapuera e na USP Leste. A segunda etapa ocorreu na semana seguinte e utilizou o
material coletado nos pontos de doação em atividades promovidas junto aos moradores do
Jardim Pantanal. Entre as atividades realizadas estavam a Oficina Comunitária de conserto
de bicicleta que arrumou bicicletas de moradores, bem como recuperou bicicletas doadas
para presentear os participantes, além de gincanas, passeio ciclístico no bairro, e exibição
de filmes ligados ao tema. O Padala Alana 2015 reuniu centenas de crianças com seus
familiares e consertou mais de 35 bicicletas.
Pedala Casulo
Em 2013, foi a vez da ong Projeto Casulo, que atua com crianças de baixa renda do bairro
Real Parque, em São Paulo, começar uma parceria com o Aromeiazero para a realização
do Pedala Casulo. O projeto, que já contou com o apoio da EDP, Instituto Camargo Corrêa
e do artista plástico Eduardo Srur, tem realizado oficinas comunitárias e fomentado debates
sobre ciclismo e a cidade. Desde 2014,
somamos à lista de apoiadores a
empresa Bloomberg. Em 2015, o
Pedala
Casulo
promoveu,
pelo
segundo ano, oficinas de mecânica de
bicicleta para 15 funcionários da
Bloomberg, eventos com degustação
do Bike Café e passeios de bicicleta
entre seus escritórios em São Paulo
como parte das ações de voluntariado
da empresa. Após esta etapa, os
profissionais atuaram como voluntários
do Pedala Casulo e consertaram mais
de 70 bicicletas de crianças e
adolescentes da comunidade.

Bike Arte 2015
Reforçando a ideia de que os espaços públicos das cidades devem ser pensados como
locais de convivência e de promoção cultural, o Instituto Aromeiazero realizou em novembro
de 2015, a 4ª edição do festival independente Bike Arte. A essência do evento é abrir as
ruas para pessoas e ocupá-las com manifestações artísticas diversas como exposições,

shows, artistas de rua, além de gastronomia e oficinas, sempre usando a bicicleta como
tema central do evento.
Em 2015, o festival recebeu um importante reconhecimento da Prefeitura de São Paulo,
através do apoio de diversas secretarias, como: Secretaria de Direitos Humanos, que
forneceu toda a estrutura do evento (e nosso maior palco e rider até hoje) e isenção de
taxas da CET; Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, que arcou com os custos de
um mural feito por grafiteiras; Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e
Empreendedorismo, que enviou tendas e empreendedores de gastronomia solidária; além
da Secretaria de Relações Internacionais, que inseriu o Bike Arte na programação de
encerramento da XX Cúpula da Mercocidades, realizado em São Paulo.
Outra novidade desta edição foram as atividades acontecendo simultaneamente em dois
endereços: a Casa do Povo, na Rua Três Rios, no Bom Retiro, onde foram realizadas
oficinas e debates ligados a questões como mobilidade urbana, cicloativismo, diversidade,
entre outros temas. E a Praça da Kantuta (onde ocorre, aos domingos, a tradicional feira
boliviana), na zona norte de São Paulo, que recebeu barracas com culinária de diferentes
culturas, food bikes, oficina comunitária para manutenção de bicicletas, instalações e
performances artísticas diversas, além de oficinas para público de todas as idades, como
desenho infantil, jogos de política, máscaras africanas, plantação de mudas, dança, entre
outros.
A programação foi montada de acordo com a atividades selecionadas na chamada pública
Pirações Urbanas, em que pessoas e coletivos enviaram propostas de trabalho. Dentre as
40 propostas enviadas, selecionamos 25 para serem realizadas durante o evento. Os dois
locais foram ligados por um percurso cicloturístico. O Bike Arte 2015 foi totalmente custeado
por recursos do Aromeiazero, já que os maiores custos estruturais foram sanados em
parceria com a Prefeitura de São Paulo.
Bom dia São Paulo
Notícia: Bike arte une bicicleta e festa na rua no Bom Retiro
http://g1.globo.com/sao-paulo/bom-dia-sp/videos/t/edicoes/v/fesival-bike-arte-une-bici
cleta-e-festa-na-rua-no-bom-retiro/4605627/
Divirta-se Estadão - Impresso/online
Notícia: Leve a sua bicicleta

http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-criancas-e-passeios
-6/

Guia da Folha - Impresso/online
Notícia: Sobre Rodas: festival estimula a mobilidade
http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/11/1705687-festival-tera-roteiro-ciclistico-lig
ando-pontos-da-cidade.shtml

Pedala Ribeira
Em dezembro, o bairro da Ribeira, em Salvador, recebeu a primeira edição do projeto
Pedala realizada fora de São Paulo. O festival foi patrocinado pelo Itaú e organizado pelo
Instituto Aromeiazero junto ao movimento Salvador Vai de Bike (projeto da Secretaria de
Turismo da Prefeitura de Salvador) e teve como objetivo celebrar a cultura da bicicleta na
periferia, promovendo um encontro entre ações de três importantes capitais brasileiras: São

Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A programação do evento foi dividida em dois dias e
contou com atividades gratuitas. Durante todo o sábado (12/12), foram realizados cinco
shows de bandas baianas (do chorinho ao rock alternativo) bem como oficina comunitária
que consertou, em dois dias, mais de 150 bicicletas. O evento contou também com
intervenções artísticas vindas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, selecionadas
através do edital Pirações Urbanas. As atividades atraíram mais de 700 pessoas ao local do
evento.
No domingo (13/12), foi realizado um grande debate sobre Cicloativismo, em praça pública
reforçando a urgência e pertinência do assunto. O debate reuniu mais de 50 pessoas na
plateia e contou com representantes das três cidades: Fabio Nazareth, representando o Rio
de Janeiro; Renata Falzoni, representando São Paulo; e Pablo Florentino, representando
Salvador. O debate foi mediado pelos diretores do Aromeiazero, Cadu Ronca e Murilo
Casagrande, e durou quase três horas. O resultado desses dois dias de evento e de mais
de três meses de articulação foi a rica troca de experiências entre ativistas e ciclistas das
três cidades, que deram visibilidade a iniciativas que valorizam a bicicleta como importante
ferramenta para a mobilidade urbana e humanização das cidades.

Programa Aprovado!_TV Bahia_Globo
Notícia: Agenda/Dicas Culturais - vídeo
Link:
http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/noticia/2015/12/reveja-o-aprovado-de-sabado
-12.html
A Tarde online
Notícia: Festival Pedala Ribeira oferece atividades gratuitas
Link:
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1731863-festival-pedala-ribeira-oferece-ativi
dades-gratuitas

2.1 Linha do Tempo - Atividades 2015
Janeiro
- Início das atividades do Projeto Viva Bairro - avaliação dos protótipos criados
pelas comunidades participantes do Rio de Janeiro e São Paulo (Pág. 4)
-

31/01 - Pedala Zezinho 2015 (Pág. 5)

Fevereiro
- Pedala Armênia - Abertura da mecânica comunitária
Projeto idealizado como continuidade do Pedala Sampa, realizado em parceria com o Itaú
no bairro da Armênia. Após a realização do Pedala Sampa, a comunidade sugeriu que o
Aromeiazero continuasse com as oficinas comunitárias de mecânica para os jovens que
participaram anteriormente. O Pedala Armênia foi realizado em parceria com o Lab

Hacker,que continuou cedendo o espaço para guardarmos nossa Bicicletaria Móvel e o
estoque de peças doadas por bicletarias. As peças foram usadas pelos próprios jovens que
compareciam aos sábados de manhã para fazer alguma melhoria na bicicleta. Também
houve pedaladas e sessão de cinema. Em média, a atividade reuniu entre 10 e 20
participantes por semana. Essa atividade foi possível graças aos recursos oriundos do
crownfounding para o livro Peças
(http://www.caraminholas.com/blog/storyfunding-livro-pecas/) que reverteu parte dos
recursos para uma oficina comunitária do Aromeiazero.

/
- Participação no 4º Fórum Mundial de Medellín, na Colômbia.
Entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, participamos do Fórum Mundial da Bicicleta,
que aconteceu na cidade de Medellín Foi importante para o Aromeiazero começar uma rede
de contatos na América Latina. Foi inspirador conhecer a realidade de outros ciclistas e a
Colômbia, que também sofre com problemas como os nossos: desigualdades sociais e
tráfico de drogas. O que aprendemos é que para eles, ocupar o espaço público foi
ferramenta decisiva para diminuição da violência. Na prática, isso é colocar escadas
rolantes, tobogãs e teleféricos nas comunidades e favelas das encostas.
Março
Aro assina representação contra promotora Camila Mansur após o Ministério Público ter
conseguido através de uma liminar a paralisação das obras cicloviárias da cidade de São
Paulo - See more at:
http://bikeelegal.com/noticia/2385/entidades-entram-com-representacao-contra-promotora-c
amila-mansur#sthash.XrBRVS6e.dpuf

Abril
- Evento Pirô na Batatinha
Pequeno Festival realizado em parceria com a Velô, na Praça da Batatinha, no
cruzamento das ruas Eugênio de Medeiros e Paes Leme, em Pinheiros, Zona Oeste
de São Paulo. O evento reuniu atividades de ocupação cultural, recuperação e
manutenção da praça, como plantio de mudas em parceria com os projetos
Orquídeas na Vila e Pedal Verde, oficinas para crianças realizadas pela Sílvia e
Nina, carrinho de leitura do grupo MUDA. e foodbikes, como o Bike Café, Bike
Burguer, os Mendoncitos, entre outros.
Maio
- Realização da 3ª edição do Pedala Casulo. (Pág. 5)
Julho
- Festival de Rua do Pedala Zezinho (Encerramento das Oficinas de Formação )
2015 (Pág. 4)
- Festival Mad Max no Lab Hacker - 14, 21 e 28/7
Aproveitando o debate gerado pelo novo filme da série Mad Max, e o clíma da crise hídrica
para exibir os três primeiros filmes da série. Esse mini festival foi parte da programação da
oficina comunitária que aconteceu durante o primeiro semestre em continuidade ao Pedala
Sampa, que aconteceu em dezembro de 2014.

Setembro
-

Oficina de Ciclista, bate-papo e bicicletinhas para crianças no Sesc Itaquera
Para comemorar o Dia Mundial Sem Carro, o Sesc Itaquera realizou, em conjunto
com o Aromeiazero e outras organizações, uma programação especial estimulando
o uso da bicicleta como uma alternativa para mobilidade urbana em São Paulo.
Houve uma oficina de manutenção de bicicletas e bate-papo sobre mobilidade
urbana, oficina de silk em camisetas, empréstimo monitorado de bicicletas para
crianças e adultos e bicicletada ambiental nas áreas verdes da unidade.

- Empréstimo de bicicletas para adultos e crianças em oficina no Sesc Carmo
Junto com o Bike Anjo, realizamos uma atividade no dia 23 de setembro no SESC Carmo,
mais especificamente na praça do Poupa Tempo Sé. O SESC contou com nossa mecânica
e aluguel de 30 bicicletas usadas que foram reformadas em nosso galpão, na Vila Santa
Catarina.
-

Pedala Alana (pág. 4)

-

Participação no 1º Festival de Bicicletas da EMEF Maria Antonieta D’Alkimin
Junto ao Ciclocidades, o Aromeiazero coordenou as atividades do Festival que
contou com Oficina de Mecânica básica para ensinar alunos da escola a consertar
câmaras de ar furadas e trocar pneus, bem como oficinas de desenho, oficina para
crianças aprenderem a andar de bicicletas realizada pelo Bike Anjo e passeio
ciclístico pelo bairro. Além disso, o Aromeiazero participou de debates e entrevista
sobre cicloativismo e cidadania na cidade de Sâo Paulo. Cliqui aqui para ver mais.

Outubro
- A ideia de que a Avenida Paulista pudesse, a exemplo do Minhocão, ser aberta às
pessoas para lazer aos domingos, sem automóveis, ganhou força após a
inauguração da ciclovia. O Ministério Público do Estado (MPE) interviu, abrindo um
inquérito sobre o processo de abertura da Paulista, e a Ciclocidade, juntamente com
outros coletivos e organizações, dentre eles o Aromeiazero, atuou ativamente para
fazer
vingar
o
desejo
de
boa
parte
da
população.
http://www.ciclocidade.org.br/noticias/780-abertura-da-paulista-um-compromis
so-a-ser-assumido-pelo-ministerio-publico-estadual

- Abertura da Av. Paulista + Inauguração da Ciclovia Bernardino de Campos
No dia 23 de agosto, entre 10 e 17h, durante o evento de inauguração da ciclovia da
Paulista - trecho Avenida Bernardino de Campos - levamos uma série de atividades em
torno da bicicleta, abertas e gratuitas, em que os participantes foram estimulados a
vivenciar espaços abertos e democráticos. Além das food bikes que mobilizamos com
autorização da Sub-Prefeitura da Sé, também conseguimos junto à Secretaria da Cultura
verba de apoio para levarmos ações como a Instabike, uma cabine fotográfica montada em
cima de uma bicicleta; a Oficina de Silk Itinerante, uma bicicleta que leva oficina de silk
para que as pessoas possam interagir com o processo de estampagem ao vivo e Rodas
leitura: Ação cultural que usa bicicleta para transporte dos livros e mediuação de leitura em
espaços públicos.
- https://www.facebook.com/Aromeiazero/videos/vb.213084952079422/924303797
624197/?type=2&theater
- Oficina Comunitária de conserto de bicicletas na Cracolândia, bairro da Luz,
em São Paulo.
A oficina fez parte de festival promovido pela Secretaria de Direitos Humanos da
Prefeitura de São Paulo junto a moradores de rua da região. A iniciativa foi uma dos
Mutirões realizado pelo coletivo casa da Lapa, que levou várias atividades culturais,
plantio de horta urbana e um trabalho contínuo baseado na metodologia da redução
de danos para usuários de crack e alcool.
- Vale ressaltar que o mecânico voluntário nessa ação foi por muito anos morador de
rua e usuário de crack. Voltar à região para prestar um trabalho voluntário através da
bicicleta foi algo muito marcante para o Branco, atual mecânico do bar e bicicletaria
Aro 27, em Pinheiros.

Novembro
- Participação no 2º Festival de Bicicletas da EMEF Maria Antonieta
D’AlkiminDepois de uma reunião de avaliação com o grêmio da escola, que foi
bastante positiva, mas também repleta de segestões, levamos mais mecânica de
bicicleta,mais bicicletas para os aunos pedalarem, uma show de Bike Trial, oficina de
Bike Polo e várias passeios monitorados pelas redondezas das escola..
http://bikeelegal.com/noticia/3758/criancas-fazem-o-__34_dia-da-bike__34_-emescola-publica-de-sp
- 14/11/2015 - Bike Arte 2015 (Pág. 5)
Dezembro
- 3º Festival de Direitos Humanos - 4/12
Degustação de Bike Café durante ações do festival que aconteceu na Praça Marechal
Deodoro e em vários pontos do centro de São Paulo. Na Marechal, tivemos um campeonato
de Futebol de Rua e um palco aberto à população. Também realizamos, no dia 10/12, uma
ação com empréstimo de bicicletas para crianças e jovens no Anhangabaú, durante a
realização do 3º Festival de Direitos Humanos, promovido pela secretaria de mesmo nome.
- 12/12/2015 - Pedala Ribeira (Pág. 5)

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:
-

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. Em
2015, o valor arrecadado foi R$ 8.000, quantia que será importante para custear
ações e materiais para captação de recursos. Além disso, o Bike Café ofereceu café
de qualidade nos seguintes eventos do Aromeiazero e outros parceiros no decorrer
do ano:
-

Pirô na Batatinha
Consulta pública na Praça Abronia
SP na Rua
Aniversário de 25 anos do ECA
Festival Cocidades
Cidade A Pé
Bike Arte 2015
Passeio Bike Café pelo centro

4. Apoiadores e parceiros
Patrocinadores
Bike Café
Itaú
Grupo GPA (Extra Supermercados)
Bloomberg
SESC
Alstom Foundation

Doação de material e Voluntariado
Isapa - distribuidora de peças
Shimano
Tito Bikes
Aro 27

Público
Prefeitura de São Paulo
Subprefeitura da Sé
Subprefeitura de Pinheiros
Subprefeitura da Mooca
Secretaria de Direitos Humanos (Prefeitura de São Paulo)
sec mulheres
sec cultura
prefe salvador
sec turismo - mov salvador vai de bike
FNP
emef alckimim

institucional
aoka labs
casa do zezinho

projeto casulo
instituto alana
ciclocidade
ucb
bike anjo
5. Balanço anual
6. Metas para 2016
Em 2016, o Aromeiazero completa cinco anos. Depois de um período suando a camisa para
concretizar o sonho de tornar o nosso projeto pessoal e profissional sustentável,
começamos 2016 com um apoio financeiro do Banco Itaú que vai nos permitir investir mais
tempo e dedicação na organização interna do Instituto.
A ideia é aproveitar essa oportunidade para consolidar o trabalho do Aromeiazero realizado
durante esses cinco anos e preparar a estrutura da organização para um ampliação
saudável, consciente e frutífera. Neste contexto, queremos fazer de 2016 um ano que nos
possibilite amadurecer nosso trabalho por meio, principalmente, da troca de experiências
com iniciativas de destaque nacional e internacional, bem como, via parcerias com
empresas a instituições cujos valores se assemelham aos nossos e à nossa visão para a
construção de cidades melhores.
É ainda seguindo essa visão que, em ano de eleições municipais, o desafio de ajudar a
cidade a promover um debate eleitoral que considere prioritárias questões como a
ocupação da cidade de forma democrática, o incentivo à mobilidade por meio de transporte
ativo, como a bicicleta, e outras iniciativas de cunho transformador, torna-se uma das
principais metas do Aromeiazero para 2016.

7. Destaques na Mídia
PROJETO VIVA BAIRRO
Quarta-feira - 28/10/215
Blog Mural - Site Folha de São Paulo (Mooca)
Notícia: Projeto de moradores da Mooca defende áreas verdes na zona leste
Link:
http://mural.blogfolha.uol.com.br/2015/10/28/projeto-de-moradores-da-mooca-defende
-areas-verdes-na-zona-leste/
Quinta-feira – 15/10/15
Catraca Livre – RJ (Tabajaras e Cabritos)
Notícia: Projeto “Viva Bairro” abre inscrições para aulas de graffiti gratuitas
Link:
https://catracalivre.com.br/rio/educacao-3/indicacao/projeto-viva-bairro-abre-inscricoes-para-

aulas-de-graffiti-gratuitas/
Quinta-feira – 01/10/15
TV Câmara (Mooca)
Notícia: Câmara no seu bairro: Desafios em meio ambiente na Mooca
https://www.youtube.com/watch?v=_o6f84xeAes
Terça-feira - 22/09/15
Vá de bike – RJ
Notícia: Bicicletas tiveram destaque em conferência internacional de
sustentabilidade, no Rio de Janeiro
Link: http://vadebike.org/2015/09/bicicletas-sustainable-brands-rio-de-janeiro/
Sexta- feira - 28/08/15
UOL Mais – Meio Ambiente
Notícia: GPA lança novo projeto de engajamento social e apresenta o tema no
Sustainable Brands
Link:
http://mais.uol.com.br/view/0k33mo3fh7ef/gpa-lanca-novo-projeto-de-engajamento-social-e-apresenta--o-tema-no-sustai-04028D183872E0A95326?types=A&
Sexta- feira - 28/08/15
Difundir – Meio Ambiente
Notícia: GPA lança novo projeto de engajamento social e apresenta o tema no
Sustainable Brands
Link:http://www.difundir.com.br/site/c_mostra_release.php?emp=2365&num_release=16035
5&ori=V
Sexta-feira - 28/08/15
JorNow – Meio Ambiente
Notícia: GPA lança novo projeto de engajamento social e apresenta o tema no
Sustainable Brands
Link:
http://www.jornow.com.br/jornow/noticia.php?idempresa=2365&num_release=160355&ori=P
Quinta-feira - 27/08/15
Sustainable Brands – Blog - Geral
Notícia: Viva Bairro: cinco experimentos de cocriação em comunidades
Quinta - 27/08/15
Link:
http://www.sustainablebrands.com.br/pt-br/blog/viva-bairro-cinco-experimentos-de-cocria%C
3%A7%C3%A3o-em-comunidades
Quinta-feira - 27/08/15
Tribuna do Ceará - Geral
Notícia: GPA lança projeto de engajamento social no Sustainable Brands
Link:
http://tribunadoceara.uol.com.br/blogs/investe-ce/tag/o-projeto-viva-bairro-construindo-juntos
-um-lugar-melhor/
Quarta-feira - 26/08/15
Denise Machado – Barra - Geral

Notícia: Barra da Tijuca sediará o Sustainable Brands: de 25 a 27 de agosto no
Windsor Barra
Link: http://www.denisemachado.com.br/?p=195
BIKE ARTE 2015
Sexta-feira - 13/11/15
Bom dia São Paulo
Notícia: Bike arte une bicicleta e festa na rua no Bom Retiro
http://g1.globo.com/sao-paulo/bom-dia-sp/videos/t/edicoes/v/fesival-bike-arte-une-bici
cleta-e-festa-na-rua-no-bom-retiro/4605627/
Sexta-feira - 13/11/15
Divirta-se Estadão - Impresso
Notícia: Leve a sua bicicleta

Sexta-feira - 13/11/15
Guia da Folha - Impresso
Notícia: Sobre Rodas: festival estimula a mobilidade

Sexta-feira - 13/11/15
Guia da Folha Online
Notícia: Festival terá roteiro ciclístico ligando pontos da cidade
http://guia.folha.uol.com.br/passeios/2015/11/1705687-festival-tera-roteiro-ciclistico-lig
ando-pontos-da-cidade.shtml
Sexta-feira - 13/11/15
Lilian Pacce
Notícia: Bike Arte 2015: pros amantes de bicicleta e manifestações artísticas
http://www.lilianpacce.com.br/e-mais/reciclese/bike-arte-2015-pros-amantes-de-bicicle
ta-e-manifestacoes-artisticas/

Quinta-feira - 12/11/15
Divirta-se Estadão online
Notícia: Confira o roteiro de Crianças e Passeios
http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/confira-o-roteiro-de-criancas-e-passeios
-6/
Quinta-feira - 12/11/15
Pedal.com
Notícia: Festival Bike Arte - 4ª edição em São Paulo
http://www.pedal.com.br/bike-arte-festival-bike-arte_texto10002.html
Quinta-feira - 12/11/15
Chicken or pasta
Notícia: As boas do fim de semana em SP (No fim da página, em Para Inspirar)
https://chickenorpasta.com.br/2015/as-boas-do-fim-de-semana-em-sp-13-11/
Quinta-feira - 12/11/15
Movimento Conviva
Notícia: Bike Arte 2015 ocupa Bom Retiro, em São Paulo
http://movimentoconviva.com.br/bike-arte-2015-ocupa-o-bom-retiro-em-sao-paulo/

Quinta-feira - 12/11/15
Revista Bicicleta
Notícia: Bike Arte 2015 ocupa duas ruas da região central de SP no sábado 14/11
http://www.revistabicicleta.com.br/bicicleta_noticia.php?bike_arte_2015_ocupa_duas
_ruas_da_regiao_central_de_sp_no_sabado_14/11&id=33202
Quarta-feira - 11/11/15
Mobilize
Notícia: Bike Arte 2015 ocupa duas ruas da região central de SP no sábado (14)
http://www.mobilize.org.br/noticias/8960/bike-arte-2015-ocupa-neste-sabado-14-ruas-d
a-regiao-central-de-sp.html
Quarta-feira - 11/11/15
Guia São Paulo 24 horas

Notícia: Bike Arte 2015 ocupa a praça da Kantuta e Casa do Povo com cultura, arte
diversidade e bicicleta
http://www.guiasaopaulo24horas.com.br/bike-arte-2015-ocupa-a-praca-da-kantuta-e-c
asa-do-povo-com-cultura-arte-diversidade-e-bicicleta/
Terça-feira - 10/11/15
Catraca Livre São Paulo
Notícia: ‘Bike Arte’ reúne música, oficina, intervenções e gastronomia
https://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/bike-arte-reune-musica-oficina-intervenco
es-e-gastronomia/
Segunda-feira - 09/11/2015
Dica de Teatro
Notícia: Bike Arte 2015 ocupa a Praça da Kantuta e Casa do Povo com cultura, arte,
diversidade e bicicleta
http://dicadeteatro.com.br/bike-arte-2015-ocupa-a-praca-da-kantuta-e-casa-do-povo-c
om-cultura-arte-diversidade-e-bicicleta/
Quarta-feira - 28/10
Bike é Legal
Notícia:
http://www.bikeelegal.com/noticia/3652/sp_-bike-arte-ocupa-tres-ruas-do-centro-e-pro
move-cultura-popular
PEDALA RIBEIRA
Sábado, dia 12/12/2015
Programa Aprovado!_TV Bahia_Globo
Notícia: Agenda/Dicas Culturais - vídeo
Link:
http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/noticia/2015/12/reveja-o-aprovado-de-sabado
-12.html
Sexta-feira, dia 11/12/2015
Aratu online (SBT)
Notícia: Festival reúne mais de 30 atividades gratuitas na Ribeira no próximo sábado
Link:
http://www.aratuonline.com.br/noticias/festival-reune-mais-de-30-atividades-gratuitas-na-ribe
ira-no-proximo-sabado/
Sexta-feira, dia 11/12/2015
Pequenópolus BA
Notícia: Música, arte e bicicleta em festival na ribeira
Link: http://www.pequenopolisba.com.br/site/sem-categoria/ribeira/
Quinta-feira, 10/12/2015
Bocão News
Notícia: Festival Pedala Ribeira reúne mais de 30 atividades neste sábado (12)

Link:
http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/esporte/131158,festival-pedala-ribeira-reane
-mais-de-30-atividades-neste-sabado-12.html
Quinta-feira, 10/11/2015
Sílvia e Nina.org
Notícia: Ganhamos 1 hora de Bahia por conta do horário de Verão :-P
Link:
http://silviaenina.org/2015/12/10/ganhamos-1-hora-de-bahia-por-conta-do-horario-de-veraop/
Quarta-feira, 09/12/2015
Comunica Bahia
Notícia: Festival Pedala Ribeira reúne mais de 30 atividades gratuitas
Link:
http://comunicabahia.com.br/festival-pedala-ribeira-reune-mais-de-30-atividades-gratuitas/
Quarta-feira, 09/12/2015
Guia do Oeste Notícias
Notícia: Festival Pedala Ribeira oferece mais de 30 atividades gratuitas em Salvador
Link:
http://guiadooeste.com.br/festival-pedala-ribeira-oferece-mais-de-30-atividades-gratuitas-em
-salvador/
Quarta-feira, 09/12/2015
Mais Camaçari
Notícia: Festival Pedala Ribeira oferece mais de 30 atividades gratuitas em Salvador
Link:
http://www.maiscamacari.com.br/index.php/2015/12/09/festival-pedala-ribeira-oferece-maisde-30-atividades-gratuitas-em-salvador/
Quarta-feira, 09/12/2015
Promoview
Notícia: Festival Pedala Ribeira oferece atividades gratuitas
Link:
http://www.promoview.com.br/noticia/nordeste/3092/festival-pedala-ribeira-oferece-atividade
s-gratuitas-.html
Quarta-feira, 09/12/2015
Ideias Livres
Nota: Festival Pedala Ribeira oferece mais de 30 atividades gratuitas em Salvador
Link:
http://www.ideiaslivres.com.br/festival-pedala-ribeira-oferece-mais-de-30-atividades-gratuitas
-em-salvador/

Quarta-feira, 09/12/2015
Rádio Evangelho (Apenas chamada, com remissão para notícia completa do G1)
Notícia: Festival 'Pedala Ribeira' oferece mais de 30 atividades gratuitas em Salvador
Link:
http://www.radioevangelho.com/portal/artigos/noticias/2015/12/09/festival-pedala-ribeira-ofer
ece-mais-de-30-atividades-gratuitas-em-salvador.html
Terça-feira, 08/12/2015
G1 BA
Notícia: Festival 'Pedala Ribeira' oferece mais de 30 atividades gratuitas em Salvador
Link:
http://g1.globo.com/bahia/verao/2016/noticia/2015/12/festival-pedala-ribeira-oferece-mais-de
-30-atividades-gratuitas-em-salvador.html
Terça-feira, 08/12/2015
A Tarde online
Notícia: Festival Pedala Ribeira oferece atividades gratuitas
Link:
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1731863-festival-pedala-ribeira-oferece-ativi
dades-gratuitas
Terça-feira, 08/12/2015
Agenda 2+ - jornal A Tarde - online
Notícia: Eventos - Pedala Ribeira
Link: http://agenda2mais.atarde.uol.com.br/evento/458-pedala-ribeira
Terça-feira, 08/12/2015
Portal iBahia
Notícia: Festival Pedala Ribeira terá programação variada durante dia 12 e 13
Link:
http://www.educacaoemmovimento.com/detalhe/noticia/festival-pedala-ribeira-tera-programa
cao-variada-durante-dia-12-e-13/?cHash=211b47bd7d2652fe05f3447a67673bb2
Terça-feira, 08/12/2015
Rádio Sociedade da Bahia
Notícia: Festival Pedala Ribeira reúne mais de 30 atividades gratuitas
Link:
http://www.radiosociedadeam.com.br/noticia/5039/Festival-Pedala-Ribeira-reune-mais-de-30
-atividades-gratuitas.aspx

Segunda-feira, 08/12/2015
Mobilize
Notícia: Agenda - Pedala Ribeira
Link: http://www.mobilize.org.br/agenda/678/festival-pedala-ribeira-salvadorba.html

Segunda-feira, 07/12/2015
Mais Bahia
Notícia: Bairro da Ribeira recebe a primeira edição do festival Pedala Ribeira
Link:http://maisbahia.com.br/index.php/2015/12/bairro-da-ribeira-recebe-a-primeira-edicao-d
o-festival-pedala-ribeira/
Segunda-feira, 07/12/2015
Notícia Livre
Notícia: Festival Pedala Ribeira reúne mais de 30 atividades gratuitas
Link:http://www.noticialivre.com/index.php/menu-sem-categoria/44589-festival-pedala-ribeira
-reune-mais-de-30-atividades-gratuitas.html
Segunda-feira, 07/12/2015
El Cabong
Notícia: Agenda Musical
Link: http://www.elcabong.com.br/agenda/
Quinta-feira, 03/12/2015
Pedala Salvador
Notícia: Salvador recebe o Tweet Rode Rio no Pedala Ribeira
Link: http://pedalasalvador.com.br/salvador-recebe-o-tweed-ride-rio-no-pedala-ribeira/
Quarta-feira, 02/12/2015
Bike é Legal
Notícia: Dalvador recebe Falzoni no festival Pedala Ribeira
Link:
http://www.bikeelegal.com/noticia/3774/salvador-recebe-falzoni-no-festival-pedala-ribeira
Terça-feira, 01/12/2015
Escritus Infinitus
Notícia: Pirações Urbanas leva Tweed Ride Rio a Salvador
Link:https://escritusinfinitus.wordpress.com/2015/12/01/piracoes-urbanas-leva-tweed-ride-rio
-a-salvado/

