É crescente o número de ciclistas nas ruas, mas é pequena a oferta de bicicletários.
Saiba como agir e onde estacionar sua bicicleta.

Nunca amarre sua
bicicleta em árvores.

Seja educado.a.

Ao longo do tempo, isto
pode matar a árvore.

Ao estacionar sua bicicleta
Guerra de bicicletas

Seja bom vizinho

Ande na linha

No trabalho

Não tranque sua
bicicleta em outra

A bicicleta no corredor

Bicicletas em trens e
metrôs

Uma bicicleta debaixo da
mesa?

Fazer integração com
transporte público é a solução
ideal na maioria dos casos. Se
você puder embarcar com sua
bicicleta em trens, metrô ou
barcos, verifique se há um
vagão ou lugar específico.

Se sua empresa não oferece
bicicletário, deixar sua bicicleta
trancada longos períodos de
tempo, na rua, pode atrair
ladrões. Nunca estacione em um
mesmo local, todos os dias.

A prática número um de
saber estacionar bem sua
bicicleta é nunca trancá-la à
bicicleta de outra pessoa.
Isso pode acontecer
facilmente, sobretudo com
correntes longas que acabam
acidentalmente enroladas em
torno de outra bicicleta.
Ao parar num bicicletário
lotado, verifique sempre sua
tranca, se possível mais de
uma vez.

Em um mundo ideal todos
teriam um galpão, jardim ou
espaço seguro para guardar
sua bicicleta durante a noite.
Ou uma casa muito grande.
Mas para quem compartilha
corredores ou saguões, uma
bicicleta mal estacionada pode
gerar disputas prejudiciais e
discussões amargas e tornar-se
um ponto de atrito entre
moradores.
A regra número um neste caso
é não bloquear escadas ou
espaços comuns do prédio.
Marcas de pneus nas paredes
são outra fonte de problemas.
Tente chegar a um acordo com
vizinhos, ou peça ao
condomínio para converter
espaços não utilizados em
instalações para
bicicletas.

Adaptado de uma
reportagem publicada
pela BBC
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Evite os horários de pico. Estar
encurralado pela multidão pode
tornar-se um pesadelo ao
embarcar ou desembarcar.
Além disto, pode machucar
outros passageiros.
Não deite sua bicicleta. Deixe-a
em pé, sobre as duas rodas, e
segure-a sempre para que não
caia com o movimento do trem.

Se você tem uma bicicleta
dobrável, e não quer deixar seu
precioso veículo exposto ao
tempo e aos ladrões, tenha
cuidado ao levar a bicicleta para
seu espaço de trabalho. Mesmo
as bicicletas mais limpas podem
sujar tapetes, paredes e até as
roupas de seus colegas com óleo,
água suja da rua ou graxa.
Em ambos os casos, o melhor é
solicitar à empresa um espaço
seguro e adequado para guardar
sua bicicleta.

Cuidado com o poste
É legal estacionar em
qualquer lugar?
Bicicletários são raros, por isso
ciclistas precisam ser criativos.
A maioria considera aceitável
trancar bicicletas em placas,
postes de iluminação, grades e
corrimões. Mas é preciso usar o
bom senso.
O segredo é estacionar de forma
educada. Evite trancar em
propriedades privadas, a grade
de uma casa, por exemplo, ou
peça licença antes de usar.
Aceita-se que se use mobiliários
públicos, como postes e placas.
Mas é preciso verificar se a
bicicleta não está atrapalhando
ou mesmo impedindo a
passagem dos pedestres.
Confira se a roda dianteira não
vai girar e tombar a bicicleta.
Uma bicicleta no chão prejudica
os passantes e até pode ser
amassada pelos carros.

