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Local:  

SMA/Sede – Prédio 1 – 10º andar – Sala de cenários 
Data:  
18/07/2018 

Início:  
15h30 

Término:  
17h00 

 

Assunto: Planejamento do Passeio Ciclístico de Descida ao Mar 
 

PARTICIPANTES 
 

1.  Arthur R. Gonçalves SMA/GAB 

2.  Geraldo Célio Ass. Bras. Ciclistas 

3.  Jessé Teixeira Ass. Bras. Ciclistas 

4.  Gilberto C. dos Santos Ass. Bras. Ciclistas 

5.  Tita Pereira Mercado Jovem 

6.  Ingrid Dara Lima SMA/CETESB 

7.  Malu Freira SMA/CEA 

8.  Aparecido Inácio OAB 

9.  André Pasqualini BrCiclos 

10.  Joana Eduarda SMA/GAB 

11.  Daniela Midori SMA/GSA 

12.  Kauê F. S. Gomez Cicloativista 

13.  Eduardo F. S. Gomez Cicloativista 

14.  Eduardo Nicola OAB 

15.  Paulo Roberto Bike Zona Sul 

16.  Adriana Marmo Aliança Bike 

17.  Rodolpho Rivolta Mercado Jovem 
 

PAUTA 
1. Primeiros encaminhamentos para planejamento do evento anual do Passeio Ciclístico de Descida ao 

Mar. 
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RESUMO DA REUNIÃO 
ABERTURA A reunião é iniciada com André apresentando o Desafio Bicicletas ao Mar para os 

membros da Mercado Jovem. O desafio, criado por ele, consiste em um curso para 
treinar os ciclistas iniciantes para que consigam fazer o trajeto da Rota Márcia Prado. 
Ele informa que o desafio já ganhou reconhecimento, e que, atualmente, capacita os 
ciclistas que participaram de edições anteriores como guias, para que orientem os 
iniciantes durante a descida. 

 Os membros da Mercado Jovem se apresentam, e um deles, a Tita diz que está 
presente na reunião para que possam entender o que os ciclistas precisam para o 
evento da descida do dia 02/12. Eduardo Nicola se apresenta, fala um pouco sobre os 
ciclistas, sobre os grupos e associações que eles formam. 
Malu Freire se apresenta e fala sobre o Programa Verão no Clima, um programa de 
educação ambiental realizado nas praias, que visa à prática do lazer sem gerar 
resíduos. Malu explica que a agência Mercado Jovem é responsável por buscar 
patrocínios para o programa, e informa que o passeio ciclístico será a abertura do 
Verão no Clima esse ano. 
Jessé diz que gostaria que a Ass. Bras. De Ciclistas fosse informada previamente 
sobre a realização do programa para que possam participar, e salienta que, em 
outros anos, não ficaram sabendo do programa. 
Tita diz que têm a intenção de colocar tendas de apoio no trajeto, para ajudar a 
Ecovias na estruturação. André diz que as bases poderiam ser a cada 6 km, e que o 
ideal seria que as primeiras bases fossem mais bem estruturadas, e depois, poderiam 
ser mais espaçadas. Ele diz que deveria haver, no mínimo, 10 bases no trecho da 
Anchieta. 
André informa que o Desafio Bicicletas ao Mar possui um patrocinador. Malu 
questiona se será necessário a atuação da Mercado Jovem na captação de 
patrocinadores, e pergunta se poderiam unir o Desafio Bicicletas ao Mar e o 
Programa Verão no Clima. 
Ingrid diz que precisam saber quem é o patrocinador que André possui, pois é preciso 
saber a quantidade de cotas de divulgação e a contrapartida que ele irá querer, para 
que não haja conflitos com os patrocinadores captados pela Mercado Jovem. 
Tita salienta a necessidade de formatarem o que será a descida, para depois 
poderem definir o que precisarão e as cotas de patrocínio que serão oferecidas. 
Eduardo Gomez informa que precisam primeiro, criar, definir e oficializar o evento, 
pois já têm pessoas interessadas em fazer a descida. E, depois disso, pensar em 
possíveis patrocinadores. 
Malu ressalta que a SMA têm a possibilidade de oficializar e legalizar o evento 
através do Programa Verão no Clima. Eduardo Gomez afirma que, se o evento for 
oficializado por um órgão do governo, terão melhor segurança. 
Malu informa que possui os marcos legais e os respaldos para poder oficializar e 
apoiar o evento, e sugere que comecem a fazer o plano de trabalho para que possam 
definir o que irão fazer e o que precisarão para operacionalizar o passeio. 
Malu apresenta o Programa Verão no Clima para os ciclistas, mostrando o que é e 
como funciona. Ela informa que precisará de uma ficha com as necessidades do 
projeto de descida para que a Mercado Jovem possa fazer a quantificação. André diz 
que já possui a quantificação. 
Malu informa que os patrocínios têm que ser captados através da Mercado Jovem, 
pois possuem um contrato. 
Daniela informa que o comitê foi dividido em grupos de trabalho, e que haverá um 
grupo somente para tratar desse evento, e que o Programa Verão no Clima terá que 
operacionalizá-lo. 
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Ingrid informa que qualquer evento em nível estatal precisa ter uma informação 
oficial, que será passada por ela ao grupo da Descida ligado ao Ciclo Comitê, e que 
este, por sua vez, ficará responsável por disseminar as informações e o material de 
divulgação que for disponibilizado. 
Paulo avisa que o Bike Zona Sul possui um evento no Facebook com quase 10 mil 
interessados, e que poderiam ceder esse evento para que façam a divulgação. 
Eduardo Gomez diz que precisam pensar sobre o receptivo nas cidades. 
Malu salienta a necessidade de montar um plano de trabalho com um projeto básico 
para que tenham um dimensionamento mínimo do que será o evento, e assim, 
possam começar a discutir os recursos logísticos e humanos, e então a Mercado 
Jovem entre para captar esses recursos. 
Malu questiona a necessidade de treinar pessoas, e diz que poderiam oferecer 
treinamento para alguns ciclistas sobre boas práticas, e esses orientariam seus 
grupos durante a descida. Eduardo Nicola sugere que realizem um ciclo de palestras 
oferecido pelo Estado para qualificar as pessoas, e que poderiam, ainda, 
conscientizar sobre a necessidade de preservar o meio ambiente e a importância da 
bicicleta. Eduardo Gomez sugere que façam uma reunião com os ciclistas que 
pretendem fazer a descida para que sejam conscientizados. Malu informa a 
possibilidade de realizar reuniões à distância, ou até mesmo fazer um material para 
que os ciclistas e chefes de grupos disseminem. 
Malu informa que o receptivo e a largada serão projetos distintos e que precisarão 
ser discutidos. 
André diz que pode capacitar os ciclistas e os chefes de grupos de cada região, para 
que ministrem o curso criado por ele. Malu diz que o trabalho do Programa Verão no 
Clima será potencializar esse curso. 
Malu questiona a possibilidade de ser feita uma quantificação de quantos ciclistas 
cada grupo irá levar. 
Malu diz que precisam pensar na assessoria de imprensa, para que eles façam 
chamamentos não só divulgando, mas instruindo os ciclistas. Rodolpho diz que 
possuem contato com empresas de comunicação, e que enxerga no evento uma 
possibilidade de bater recordes, e manifesta o interesse de contatar o Guinness. 
Eduardo Gomez salienta a necessidade de desvincular a descida da Rota Márcia 
Prado, por se tratarem de assuntos distintos, e evidenciar que a descida se dará pela 
rodovia Anchieta. Ele avisa sobre a necessidade de fazer um afunilamento nos túneis, 
para que os ciclistas não corram no percurso da serra, e diz que as tendas deveriam 
ficar nesses locais, para que seja possível fazer um controle da velocidade.  Ele 
ressalta, ainda, a importância de informar até que horário será permitido fazer a 
descida, para que, após esse horário, a Ecovias faça uma varredura junto com a 
polícia, e liberem a pista no horário previsto. 
Tita avisa que precisam entregar para os patrocinadores algumas propriedades que 
prometerão, para que eles continuem patrocinando o evento nos próximos anos. Ela 
informa que precisa que os ciclistas repassem seus conhecimentos sobre bicicletas, e 
diz que precisarão se reunir para alinhar tais conhecimentos. 
Arthur solicita que André envie o plano de contingência que possui. Malu informa 
que fará um plano de trabalho e cada um irá complementá-lo com as informações 
que possui. Ela propõe que façam esse roteiro e se reúnam para fechá-lo o mais 
breve possível. 
Rodolpho questiona se o seguro é feito pela Ecovias, ou se será necessário procurar 
um patrocinador para arcar com isso. Ingrid diz que é possível unir o seguro da 
Ecovias com o de patrocinadores. 
André sugere que o evento leve o nome de Márcia Prado, e Daniela diz que isso 
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causará confusão, visto que a rota Márcia Prado é feita pela Rodovia dos Imigrantes e 
não pela Anchieta. Ingrid informa que farão uma amostragem com as pessoas que 
possuem blog para saber qual é a palavra chave que as pessoas buscam para 
encontrar o evento. Paulo e Eduardo Gomez informam que é a tradicional descida da 
serra para Santos. 
Ingrid solicita que todos que possuem dados de mecanismos de busca compartilhem 
esses dados, para que possam estudar e analisar qual será o melhor nome para o 
evento. 
Malu estabelece o prazo do dia 25/07 para que tenham uma minuta do plano de 
trabalho, e se compromete a enviar os itens definidos para que todos contribuam. 
Malu diz que precisam fazer um cronograma. 
Arthur informa que enviará o mailing para que todos possam ter os contatos dos 
membros do Ciclo Comitê. 

 Nada mais a deliberar a reunião foi encerrada. 

 
ENCAMINHAMENTOS       RESPONSÁVEL 

 

a  Plano de contingência André 

b  Plano de trabalho Malu 

c  Mailing do Ciclo Comitê Arthur 

d  Dados de mecanismos de busca Ingrid 

e  Palestra de Ciclistas  

f  Ficha de necessidades para quantificação  

 

PRÓXIMA REUNIÃO GERAL  
 
Data 

 
Hora 

 
Local 

A ser definido 
 


