RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO INSITUTO AROMEIAZERO EM 2013
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Introdução
Em 2013 o Instituto Aromeiazero deu passos decisivos para sua sustentabilidade institutcional. Em
agosto conseguimos o reconhecimento como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) e, ao longo do ano, fizemos parte do espaço de trabalho colaborativo oGangorra. Também
realizamos a terceira edição do Pedala Zezinho e o Pedala Casulo nasceu. Fizemos a segunda edição do
Bike Arte, além de levar as obras por vários locais. E lançamos o BIKE CAFÉ, uma marca de café especial
que reverte 10% do faturamento para nossas ações.

Objetivo
O objetivo do Instituto Aromeiazero é desenvolver projetos socioeducativos e culturais que, por meio da
bicicleta, gerem mais qualidade de vida para as pessoas.
Missão
Nossa missão é promover uma visão integral da bicicleta, como transporte, expressão artística, trabalho,
lazer, esporte e também como ferramenta de mudança no modo de vida e de relações em centros
urbanos e comunidades rurais.
Visão
Ser referência (inter)nacional na realização de projetos transformadores, que ampliem as possibilidades
das pessoas por meio da bicicleta e que sejam desenvolvidos por meio de parcerias sinérgicas e
inovadoras.
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Principais projetos
Bike Arte: (fb.me/bikearte) Festival de rua que reúne artistas, bandas, gastronomia e exposição com o
tema bicicleta, com o objetivo de fazer da nossa cidade um lugar melhor para viver! Realizamos a 2ª
edição para novembro de 2013, na Vila Madalena.
(http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/20897‐festival‐bike‐arte)
PEDALAS (fb.me/aromeiazero) Nosso 1º projeto, o Pedala Zezinho acontece desde 2011 junto com a
Casa do Zezinho. Organizamos pedaladas no Parque Villa‐Lobos; exibição de filmes e debates sobre
mobilidade; oficinas para formação de ciclistas entregadores e mecânicos, além das famosas oficinas
comunitárias, onde voluntários arrumam as bicicletas junto com meninos e meninas. Em 2013 surgiu o
Pedala Casulo, que em parceria com o Projeto Casulo já distribuiu bicicletas, e ofereceu formação para
crianças e seus responsáveis sobre mobilidade e mecânica preventiva.
OFCE ‐ Oficina para Formação de Ciclista Entregador (fb.me/oficinadociclista) Curso básico com dois
objetivos: o primeiro, como o próprio nome diz, para formação em variados conteúdos de Ciclistas
Entregadores e o outro objetivo é o de segurança para quem quer usar a bike como meio de transporte
ou lazer. Ministrado in company ou em formato de aulas avulsas e abertas à inscrições.
BIKE CAFÉ (fb.me/bebabikecafe) Apresentado em três moagens diferentes, esse café especial (gourmet)
tem 10% do faturamento revertido para os projetos do Instituto Aromeiazero. Cultivado com respeito as
questões socioambientais, na Fazenda Santa Clara, Guaxupé, no sul de Minas Gerais, ele é vendido em
eventos e estabelecimentos amigos da bicicleta.
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Abril
Pedalada Pq Villa Lobos
Em abril, começaram as atividades do Pedala Zezinho. Com uma parceria iniciada em 2012 com a Green
Bike (empresa responsável pelo aluguel de bicicletas no Parque Villa Lobos) e com a Casa do Zezinho,
que arcou com as despesas de deslocamento dos Zezinhos, durante três dias (3, 9 e 24 de abril), mais
de 120 zezinhos puderam pedalar, curtir o verde e aproveitar o Parque Villa Lobos. Tudo de bicicleta, é
claro.
03, 09 e 24.04.2013;
Mais fotos: http://on.fb.me/1orh231

Pedala Srur ‐ Passeio ciclístico com Srur pelas suas intervenções artísticas no Centro.
O artista plástico Eduardo Srur já era parceiro do Aromeiazero desde 2012, quando ajudamos ele a
viabilizar uma ação diferente: um trenó do Papai Noel puxado por bicicletas, que rodou ciclofaixa da
Avenida Paulista na época do Natal e foi um sucesso.
Reconhecido por suas intervenções artísticas impactantes, Srur lançou a exposição ao ar livre “Sonhos e
Pesadelos”, um conjunto de quatro obras espalhadas pela região central de São Paulo. Uma delas, a
obra “Bicicletas” alertava para a invisibilidade da bicicleta em São Paulo, pendurando dezenas de
bicicletas em um dos vitros da Estação Júlio Prestes.
Ao final da exposição, organizamos com o artista o “Pedala Srur”, um passeio de bicicleta pelo Centro,
que passou por todas as quatro obras e culminou com a doação de 30 bicicletas infantis, cedidas pela
Caloi para a intervenção. As bicicletas foram destinadas para o projeto Pedala Casulo.

Mais fotos: http://on.fb.me/1nm9wdu

Pétala por pétala
O evento Pétala por Pétala é organizado pelo Sesc Interlagos e contou com a a participação de
expositores regionais que apresentaram, a partir de suas iniciativas, projetos e produtos provenientes
de boas práticas socioambientais. Levamos uma exposição itinerante do Bike Arte e uma Oficina de
Robôs construídos com peças descartadas de bicicleta, em parceria com o Estudio LG, do artista plástico
Luis Guimarães.
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Mais fotos em: http://on.fb.me/1jky3zM
OFCE edições aberta e in‐company
A Oficina para formação de Ciclistas Entregadores (OFCE) é um curso cujo objetivo é fortalecer e
incentivar a bicicleta como meio de transporte e de subsistência. Criado em parceria com a Carbono
Zero Courier (www.carbonozerocourier), a ideia é oferecer oportunidades de trabalho e profissão para
amantes de ciclismo. Ao longo do ano realizamos oficinas abertas ao público e também para empresas,
no modelo in company.
Em abril treinamos 90 ciclistas da empresa de logística Door to Door. Abordamos assuntos como Saúde,
Mecânica, Legislação e Cidadania, Atendimento ao Cliente, Condução Defensiva e Navegação.

Maio
Bike Arte ‐ Expo no Viva a Mata
A Fundação SOS Mata Atlântica comemora há 10 anos o Dia Nacional da Mata Atlântica, com um grande
evento, que envolve a rede de parceiros para divulgação e conscientização sobre as questões
ambientais. Foram dois dias de evento em que participamos levando o Bike Café para degustação e
obras do Bike Arte, expostas na Marquise do Parque Ibirapuera. Nosso espaço foi dividido com os
parceiros Bike Anjo (http://bikeanjo.com.br/) e a Peperômia
(http://peperomiaurbana.blogspot.com.br/).
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Mais fotos em : http://on.fb.me/1mpcVIc
Mobilidade e debate para estudantes da Escola Móbile
A Escola Móbile inovou ao propor aos alunos do Ensino Médio um Estudo do Meio dentro da própria
Cidade de São Paulo. Dentre as atividades, o Aromeiazero levou, ao longo de 3 dias de atividades, cerca
de 50 adolescentes para pedalar na Ciclovia do Rio Pinheiros e fez um bate papo sobre mobilidade na
capital paulista e de que forma ela afeta nossas vidas.

Mais fotos em http://on.fb.me/1nmaAy2

Jun. 3ª OFCE Aberta
Em junho realizamos a OFCE na casa do Aromeiazero à época, o coworking Ogangorra
(http://www.ogangorra.com.br/). Nesses 2 dias de oficinas abertas ao público em geral, contamos tanto
com pessoas que gostariam de trabalhar como ciclistas entregadores, como também ciclistas
entregadores que pretendiam se aperfeiçoar. Tivemos a participação de 6 alunos, que seguindo uma
política de democratização do acesso, pagaram valores que variavam entre o mínimo (R$30,00) e o ideal
(R$50,00), de acordo com a disponibilidade de cada um.
http://on.fb.me/1mpe4iW
Julho
3ª edição do JAPAPEDALÁ
Em 2011 nascia o Aromeiazero e junto com ele, surgiu o Japapedalá ‐ uma maneira descontraída de
reunir pessoas queridas e ao mesmo tempo mobilizar voluntários e recursos para pagar as peças e
ferramentas do Pedala Zezinho. A receita escolhida? Um almoço/jantar beneficente. Em 2013, tivemos
pelo 2º ano a incrível ajuda do sushiman Marcelo “Japa:” Ranucci e do cozinheiro Rafael Silva, ambos
funcionários da rede de restaurantes de culinária japonesa Sushi Tomy. Em um domingo de sol
recebemos amigos e parceiros no Las Magrelas – bar e bicicletaria (http://www.lasmagrelas.com.br/). O
total arrecadado nessa 3ª edição foi de R$ 2.100,00, tirando a diversão e a oportunidade de apresentar
o trabalho do Aromeiazero para muitas caras novas.
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Mais fotos em http://on.fb.me/1keRqFF
Agosto
Oficina comunitária no Dia do Bem Fazer
Anualmente o grupo Camargo Correa realiza o Dia do Bem Fazer, ação global de voluntariado que
envolve todas as empresas do Grupo, em todos os países em que tem operação. Em São Paulo, um dos
locais escolhidos para receber os voluntários é a ONG Projeto Casulo, que fica no Real Parque, bairro da
zona sul de Sampa. A convite da Promon, empresa parceira no Dia do Bem Fazer, o Aromeiazero
coordenou a ação de Oficina Comunitária, quando voluntários da Intercement (empresa do grupo
Carmago Correa) e da Promon arrumaram 30 bicicletas dos moradores do bairro.

Setembro
Bate papo “Como trabalhar com Bicicletas” no Pedala Zezinho
Como parte do calendário de atividades do Pedala Zezinho, rolou no dia 28 de setembro uma aula com
Ronaldo Huhm, instrutor de mecânica da Shimano (http://bike.shimano.com.br/), ocasião em que dez
zezinhos puderem entender melhor como é o dia a dia de um mecânico de bicicletas. No bate‐papo
Ronaldo Huhm, que é ex‐morador do bairro, extrapolou a proposta, deu uma aula de superação e,
relatando sua trajetória batalhadora, incentivou muito a galera a ir atrás do que gosta na vida.
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Mais fotos em http://on.fb.me/1s4DhlR

Outubro
Pedala Casulo
O Instituto EDP em parceria com o Projeto Casulo e o Aromeiazero realizaram a primeira atividade do
Pedala Casulo, sábado 05 de outubro, no Real Parque. Tivemos um bate papo sobre mobilidade, aulas
de mecânica básica e a distribuição de bicicletas usadas pelo Eduardo Srur na Exposição "Sonho e
Pesadelo".
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Mais fotos em http://on.fb.me/1wc7AVz
Novembro
Pedala Zezinho
No terceiro ano do projeto que originou o Aromeiazero, realizamos, na Casa do Zezinho, a melhor
mecânica comunitária de todas as edições. Na ocasião chegamos a 70 bicicletas arrumadas em um só
dia. O grande diferencial desse ano foi a grande quantidade de peças doadas pela Shimano, LM Bikes,
ISAPA e Pedal Power, além de mecânicos voluntários mobilizados. Também tivemos atividades e
gincanas dos voluntários do Bike Anjo, além de ajuda no preparo dos lanches que foram servidos para os
voluntários, junto com BIKE CAFÉ para dar uma animada na manhã de sábado.
Tia Dag (Presidente e Fundadora da Casa do Zeiznho): "Para mim não importa quantas bicicletas vocês
consertaram, eu meço o impacto das atividades aqui da Casa pelo retorno que os próprios Zezinho me
dão. E, hoje, vieram diversos Zezinhos aqui na minha sala muito felizes com o Pedala Zezinho.
Precisamos ampliar o projeto para o ano que vem!"

Mais fotos em http://on.fb.me/1twGQmD
Pedalada para o Bem
Criada pela super parceira Carbono Zero Courier, a Pedalada Para o Bem acontece anualmente. É
uma ação social feita para tornar o dia 22/11 (aniversário da empresa) ainda mais especial.
No último dia 22 de novembro, com o auxilio de ciclistas voluntários, a Carbono Zero Courier
destinou todo o valor arrecadado com as entregas realizadas ao longo dia para a ações promovidas
pelo Aromeiazero. Em 2013 foi arrecadado R$ 1098,00, creditados no exercício de 2014.
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Bike Arte 2013
A segunda edição do Festival Bike Arte 2013 foi ainda maior que a primeira. Mesmo debaixo de chuva a
Rua Mourato Coelho, no bairro da Vila Madalena recebeu centenas de pessoas atraídas pela diversidade
de atrações, que ocuparam a via com muita bike e muita arte!
Para essa edição contamo(s a autorização da CET – Companhia de Engenharia de Tráfego para bloqueio
do tráfego de veículos automotores em um quarteirão, entre as ruas Wisard e Purpurina, no bairro da
Vila Madalena. No lugar de carros, tivemos diversas atividades lúdico‐culturais, musicais e de
contemplação artística durante o dia todo. Notamos que é da essência do evento que alguma via tenha
o trânsito restringido, para que as pessoas consigam vivenciar o espaço público em sua plenitude e o
debate sobre essa relação ocorra.
Mais de 20 artistas foram convidados para expressar em diferentes suportes (arte gráfica, fotografia,
grafite, ilustração, escultura...) o tema: "bicicleta", foram realizados vários grafites ao vivo em muros do
quarteirão e a estilização de bikes doadas pela Tito Bikes (www.titobikes.com.br/). As bicicletas
estilizadas estão a venda no Aro27 (pt‐br.facebook.com/aro27bikecafe) , para que o valor seja revertido
para custear as ações do Aromeiazero, incluindo o próprio Bike Arte, que é feito de forma independente
e colaborativa.
Ao longo do dia foram realizadas oficinas gratuitas para diversas idades, como de plantio de pequenos
jardins, caligrafia, intervenção urbana e contação de histórias. Todas elas promovidas por coletivos que
prezam por uma cidade melhor. Nesse evento fértil, muitos contatos foram feitos, como por exemplo o
Instituto Reinventar, que conseguiu novas escolas para levar seus projetos de educação ambiental.
No palco montado na rua as bandas Clone Radio, Projeto da Mata, The Frank's (banda do baixista do
Ultraje a Rigor), Caio Durazzo ‐ One Man Band e gas station puppets animaram o público, junto com DJ
Gola que comandou a festa nos intervalos entre as bandas.
Para comer, os bares/restaurantes da rua prepararam cardápios com suas especialidades e todos
comemoraram não só o aumento na venda, mas também o clima de convivência e alegria que dominou
a rua.
Fotos: Gonzalo Cuéllar
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Mais fotos em http://on.fb.me/1nmfZVG
Dezembro
Pedala Casulo
Quase no fim do ano rolou mais uma etapa do Pedala Casulo! Vinte crianças, acompanhadas pelos
responsáveis, participaram de um bate papo sobre mobilidade, tiveram uma aula sobre mecânica
preventiva básica e uma conversa com Eduardo Srur, artista plástico e morador do Real Parque, que
doou as bicicletas para o Aromeiazero.
O projeto Pedala Casulo, teve o apoio da Instituto EDP e as bikes foram doadas pela Caloi.

Mais fotos em http://on.fb.me/1nmhnHZ
BAR (Bike Arte Reloaded)
Pra quem perdeu o Bike Arte, no começo de dezembro fizemos uma versão pocket no Galpão ‐ Wash, oil
& beer (http://www.galpaowash.com/) , com exposição e venda das obras, show com Caio Durazzo One
Madness Band, live paint, abertura da rifa e muita cerveja! Aliás, é importante dizer que a Tito Bikes
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também doou uma bicicleta para que a rifassemos e cujo resultado saiu nesse dia. O vencedor foi
Rodrigo Vicentim.

Sustenbilidade financeira
O Aromeiazero tem buscado desde sua fundação combinar novas e velhas práticas de captação de
recursos, voluntariado e parcerias. Especificamente sobre a geração de renda para financiamento dos
custos de projetos e do próprio instituto, as principais ações são:
‐ Japapedala: Trata‐se de um almoço japonês que realizamos desde a fundação do Aromeiazero, na
época para arrecadar recursos para o primeiro Pedala Zezinho.
‐ Rifa Bike Arte: em parceria com a Tito Bikes, fizemos uma rifa para cobrir parte dos gastos com o Bike
Arte. Para a entrega do prêmio (ganho por Rodrigo Vicentim, de São Paulo) realizamos o BAR Bike Arte
Reloaded.
‐ Venda de produtos Bike Arte: além da rifa, uma forma de captar recursos é produzir produtos com a
assinatura Bike Arte, tais como adesivos, camisetas, posteres de obras cedidas e bicicletas estilizadas.
‐ Pedalada para o Bem: Evento anual em que a empresa Carbono Zero Courier destina a totalidade dos
valores arrecados em um dia de entrega para os projetos do Instituto Aromeiazero.
‐ Doação de empresas: Em 2013 recebemos recursos financeiros das seguintes empresas: Shimano, EDP,
Carbono Zero Courier e Promon. Esses recursos foram captados principalmente para os projetos Pedala
Zezinho e Pedala Casulo.
‐ Investimento dos diretores: em 2013 houve investimentos de recursos por parte dos diretores e
fundadores do Aromeiazero, que além disso doaram as horas trabalhadas.
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Patrocinadores
Shimano
EDP
Promon
Bike Café
Door 2 Door
Colégio Móbile
Parceiros
Bike Anjo
Carbono Zero Courier
Casa do Zezinho
Edurado Srur (Attack)
Estúdio LG
Green Bike
Las Magrelas
oGangorra
Projeto Casulo
Sushi Tomy
Sesc Interlagos
SOS Mata Atlântica
Tito Bikes

Parceiros na mídia
Vá de bike
Renata Falzoni
Sabrina Duran
Idea Fixa
Destaques na mídia (principais notícias)
PRECISAMOS FAZER UMA SELEÇÃO DO CLIPPING PARA COLOCAR NO RELATÓRIO
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Para fechar, um BIKE CAFÉ
Em 2013 o Aromeiazero recebeu R$ 1.800,00 em doação do Bike Café (10% do faturamento). Parece
pouco, mas esse percentual foi atingido nos primeiros seis meses de operação do Bike Café, um
empreendimento que peleja num mercado promissor, mas bastante competitivo e saturado. Essa soma
permitiu financiar diversas despesas administrativas do Aromeiazero, como hospedagem do nosso site,
aluguel da nossa primeira sala e um fluxo de caixa para investimento no crescimento dos novos
projetos. Para um primeiro semestre, foi um resultado e tanto, e nos instiga a desenvolver ainda mais a
marca. Mais do que um café de qualidade que financia parte da estrutura administrativa do
Aromeiazero, hoje o Bike Café é um negócio social que resgata e promove prazeres simples da vida:
tomar um bom café e pedalar.

BALANÇOS
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INSTITUTO AROMEIZARO - CNPJ 16.403.490/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2013
RECEITAS

20.277,00

Doações Pessoa Física

982,50

Doações Pessoa Jurídica

12.615,00

Receita com Eventos

6.679,50

Receitas Diversas

DESPESAS

21.867,86

Despesas com Projetos

14.042,57

Despesas Administrativas

6.911,08

Impostos e Taxas

914,21

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

-

1.590,86

INSTITUTO AROMEIZARO - CNPJ 16.403.490/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
ORIGENS DE RECURSOS

-

Das Operações
Resultado de Exercícios Futuros
De Terceiros

-

APLICAÇÃO DE RECURSOS

(1.590,86)

Aquisição de bens do Ativo Imobilizado
Déficit do Exercício

(1.590,86)

Variação do Capital Circulante Líquido

1.590,86
2012

2013

VCCL

Ativo Circulante

100,00

1.906,97

1.806,97

Passivo Circulante

216,36

3.614,19

3.397,83

(116,36)

(1.707,22)

(1.590,86)

Total

INSTITUTO AROMEIZARO - CNPJ 16.403.490/0001-07
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Patrimônio
Saldo em 05 de junho de 2012

100,00

-

100,00
(216,36)

100,00

(216,36)

(116,36)

(1.590,86)

(1.590,86)

100,00

(1.807,22)

(1.707,22)

Déficit Apurado no Exercício de 2013
Saldo em 31 de dezembro de 2012

Total

(216,36)

Déficit Apurado no Exercício de 2012
Saldo em 31 de dezembro de 2012

Déficit

