CICLISMO PARA TODOS!
by UCI.CH

Andar de bicicleta é o único entre os esportes acessível à
todos, como uma atividade de lazer e transporte.
Mais de dois bilhões de pessoas (1/3 da população mundial)
de todas as classes sociais, idades e capacidade física
utilizam bicicletas em todo o mundo.
Os benefícios da bicicleta para os indivíduos e para a
sociedade são enormes.
Ir de bicicleta todos os dias para o trabalho reduz o risco de
morte por todas as causas em 28%, fazendo com que
empregadores e prestadores de serviços de saúde se
beneficiam devido ao menor número de dias de
afastamento para tratamento de saúde.
Mais cicloviagens significam menos viagens de carro, levando as ruas menos congestionamentos,
níveis de poluição mais baixos e menos riscos de acidentes para todos os usuários das estradas.
Como órgão mundial para o desenvolvimento do Ciclismo, a União Ciclística Internacional (UCI)
sabe que a sua missão é mais ampla do que cuidar apenas do Esporte de Rendimento.
A UCI se une em parceria com aqueles que defendem as melhores condições do uso da bicicleta,
por estradas mais seguras e para incentivar mais pessoas a andarem de bicicletas por qualquer
motivo.
A UCI vai estimular as Cidades na realização de eventos esportivos para garantir um legado, o
de mais usuários de bicicleta todos os dias.
A Comissão de Ciclismo para Todos da UCI foi criada em 2014 para orientar o trabalho nesta
área.
Os seus membros trazem experiência de vários campos e em todo o mundo.
Os objetivos da Comissão são:


Dar às crianças a chance de aprender a andar de bicicletas e a prática do Ciclismo: cada
criança deve ter a oportunidade de acessar ao esporte da bicicleta.



Vias seguras para os ciclistas: promover medidas para melhorar a segurança rodoviária
para as pessoas que utilizam bicicletas.



Melhor infra-estrutura cicloviária: acesso a infra-estrutura cicloviária de lazer e
transporte, através de rotas interligadas e seguras para todos.



Promover competições para desportistas amadores.

A FCC é signatária dos pensamentos da UCI e fará igual.
Já Estamos atuando com os Projetos RODINHAS NUNCA
MAIS, Escola de Montadores de Bicicletas e agora com a
VIA SANTA (nosso 1º evento do calendário).
Mais ações serão desencadeadas em 2016.
Junte seus Grupos e venha pedalar com a FCC!

