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1. DOS ORGANIZADORES 

1.1 PedAlegre PedAlegre 
Grupo criado em 2011, em Porto Alegre, fruto 

do sonho do seu criador, Juarez Pereira, com a missão de 
recepcionar pessoas que querem iniciar no cicloturismo, 
agrupando-as e possibilitando-lhes o suporte e orientações 
necessárias para a pratica deste esporte que apresenta um 

crescimento significativo. 
Hoje o PedAlegre se orgulha de ter iniciado 

muitos ciclistas que estão em níveis bem avançados, 
difundindo o esporte por onde passam. 

O PedAlegre evoluiu junto com seus membros e continua com seu 
trabalho de possibilitar às pessoas o início seguro no ciclismo com passeios ciclísticos 
que reúnem centenas de ciclistas de forma recreativa, estando a frente de eventos com 
um grande alcance social como, dentre muitos outros: 

Brilha Bike – Natal – Evento do Brilha Porto Alegre 
Vem de Bici – da Braskem 
Pedalando na Virada – Virada Sustentável 
Bike – Sobre Rodas – UFRGS 
Semana da Bicicleta – Prefeitura de Porto Alegre 
Passeio Fórum Mundial da Bicicleta 
Pedal Tiradentes – Aniversário da Brigada Militar 
Pedal da ARCOS – Correios 
O PedAlegre trabalha para promover a inclusão social, apoiando a 

ACERGS no seu fantástico trabalho de trazer pessoas com severas limitações visuais 
para o ciclismo e busca trazer paraciclistas para seus passeios e eventos, estimulando 
a cidadania tratando a todos como iguais. 
 
 
1.2 Espírito Livre – Caçadores de Aventura. 
 

Um grupo formado nas redes sociais, com o objetivo incentivar o maior 
número possível de pessoas à pratica de hábitos saudáveis de vida através 

de eventos ao ar livre, dentre eles, eventos recreativos com 
bicicletas. 
Atuando a 6 anos, está à frente de evento já consolidados e com 
grande alcance, tais como: 

BikeOktoberfest – Florianópolis à Blumenau-Oktoberfest 
Pedal Festa das Flores – Florianópolis à Joinville 
Volta à Ilha de Bike – Floripa (8ª edição em 2018) 
Tour de São Chico – São Francisco do Sul 
Volta República Juliana – Volta à Lagoa Mirim – Laguna 
 
 Também desenvolvemos projetos como: 
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  BikeNoel – Ciclistas de várias cidades são “instigados” a se reunir e 
doarem alimentos e brinquedos, a cidade com maior arrecadação recebe uma 
menção especial. 

  Aprenda a Pedalar – Ensinando adultos e crianças a se equilibrar sobre 
duas rodas. 

  Bike Escola – Ensinando técnicas de condução defensiva e de legislação 
à quem já sabe andar de bicicleta, como se comportar para conduzir suas 
bicicletas com segurança em cidades onde as vias não são adequadas para o 
transito deste tipo de veículo. 

 
 
2. O evento PEDALA FARROUPILHA – 1º Encontro Anual Rio-

Grandense de Ciclistas (1º E.R.C.) 
2.1 Acontecerá no dia 24 de setembro de 2017, como encerramento das 

comemorações da SEMANA DA BICICLETA e da SEMANA FARROUPILHA, em 
Porto Alegre/RS, no Velódromo, Parque Marinha do Brasil, com largada prevista 
para às 09:00 hs e encerramento às 16:00 hs, com quaisquer condições 
climáticas, salvo se houver ocorrência de quaisquer eventos externos que 
coloquem em grave risco a segurança dos participantes. 

 
3. PARTICIPAÇÃO: Poderão participar deste evento, ciclistas devidamente 

inscritos através de um dos dois sites disponíveis www.focoradicla.com.br e 
www.espiritolivrebrasil.com.br, que: 

3.1 Estejam em boas condições físicas e emocionais para completar o trajeto 
da distância a que se propor fazer,  

3.2 Que saibam conviver em grupo (senso coletivo), e respeite todos como 
iguais,  

3.3 Que tenham a idade limite para as distancias possíveis, 10 km, 45 km e 
65 km,  

3.4 Possuam uma bicicleta em boas condições de uso. 
3.5 Ciclistas com necessidades especiais e seus respectivos guias. 
3.5.1 Para estes haverá diferenciais como inscrições gratuitas. 
 
4. TRAJETO O evento terá 3 (três) trajetos possíveis, pelas ruas da capital 

gaúcha: 
4.1 INICIANTES 10 km 
https://goo.gl/maps/LoEqWiqkBGu 
 
4.2 LEVE 45 km (nos anexos) 
https://goo.gl/maps/DutHPseVW4o 
 
4.3 MÉDIO  65 km (nos anexos) 
https://goo.gl/maps/dX38XiuT5BP2 
 
4.3.1 A classificação INICIANTES, LEVE e MÉDIO, dá-se exclusivamente pela 

distância, não pelo ritmo. 
4.3.2 Velocidade de evolução. 
4.3.2.1 Como queremos um passeio bem tranquilo, no LEVE e MÉDIO, onde 

cada um pode rodar no seu ritmo, fica estipulado apenas a velocidade máxima 
que será de 30 km/h, INCLUSIVE, ESPECIALMENTE, NAS DESCIDAS. 

http://www.focoradicla.com.br/
http://www.espiritolivrebrasil.com.br/
https://goo.gl/maps/LoEqWiqkBGu
https://goo.gl/maps/DutHPseVW4o
https://goo.gl/maps/dX38XiuT5BP2
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4.3.2.2 Para os INICIANTES, a velocidade máxima será de 15 km/h 
4.3.2.3 Para cruzamentos de vias ou situações especiais, os participantes serão 

agrupados para favorecer a operacionalização com segurança, devendo, todos, 
obedecer as orientações dos staffs e da autoridade presente. 

 
4.4 EVOLUÇÃO: Os participantes, estão cientes que são obrigados a 

respeitar as leis de transito, vigentes, e determinadas pelo CÓDIGO DE 
TRANSITO BRASILEIRO (CTB), nos artigos em que regulamenta o uso da 
bicicleta nas vias públicas, e que devido a magnitude do evento, evitaremos 
ciclovias para não gerar conflito com ciclistas cotidianos e que não façam 
parte do evento, assim, resumidamente: 

4.4.1 Em vias com pista simples e sem acostamento, o ciclista deve manter-se 
o mais à direita possível e em fila única, sempre buscando facilitar a sua 
ultrapassagem por veículos automotores. 

4.4.2 Em vias com pista dupla (mesmo sentido) e sem acostamento seguro, o 
ciclista deve ocupar a pista da direita, deixando a da esquerda para o fluxo de 
veículos. 

4.4.3 Toda vez que for fazer uma conversão, deverá, OBRIGATÓRIAMENTE, 
sinalizar com o braço para que todos saibam qual é a sua intenção e qual direção 
irá seguir. 

4.4.4 Respeitar a sinalização de transito, com atenção especial para sinal 
vermelho, faixa de pedestres e acesso para vias com preferencial, então: 

4.4.4.1 PROIBIDO FURAR SINAL VERMELHO. 
4.4.4.2 OBRIGATÓRIO PARAR PARA PEDESTRES NAS FAIXA DE 

SEGURANÇA. 
4.4.4.3 PROIBIDO PEDALAR SOBRE CALÇADAS, SALVO SE AUTORIZADO. 
4.4.4.4 OBRIGATÓRIO RESPEITAR A PLACA PARE, QUE SIGNIFICA – 

PARE, OLHE, SIGA COM ATENÇÃO. 
4.4.4.5 EXPRESSAMENTE PROIBIDO RESPONDER COM GESTOS OU 

PALAVRAS OFENSIVAS À CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
OU PEDESTRES.  

4.4.4.6 NUNCA PEDALAR NA CONTRA MÃO, SALVO COM AUTORIZAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO ADEQUADA. 

4.4.5 Sempre que for parar, o ciclista deve avisar com a mão fechada para o 
ciclista que vem atrás, ainda pode falar alto e em bom tom – PARANDO! 

4.4.6 Todos devem estar atentos a obstáculos para tomar medidas defensivas 
e alertar os demais do perigo eminente. 

4.4.7 EXPRESSAMENTE PROIBIDO usar fones de ouvido pois é importante 
manter uma perfeita acuidade auditiva 

4.4.8 OBRIGATÓRIO O USO DE CAPACETE COM A JUGULAR 
AFIVELADA. 

 
4.5 LOGÍSTICA DE TRAJETO:  
4.5.1 Em todo o percurso, em pontos considerados importantes, a organização 

irá colocar um staff, devidamente treinado, afim de orientar os ciclistas a como 
proceder e qual direção seguir. 

4.5.2 Nos cruzamentos de vias, para maior segurança de todos, far-se-á 
necessário o monitoramento do local por autoridade de transito. 

4.5.3 A organização do PEDALA FARROUPILHA – 1º E.R.C., irá disponibilizar, 
através de parcerias com bicicletarias de Porto Alegre e região, apoio mecânico 
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rápido para concerto de câmaras de ar furadas e correntes arrebentadas. Estes 
mecânicos estarão dispostos ao longo do trajeto, em bicicletas e/ou motocicletas, 
fazendo “rondas” em perímetros a ser determinados para cada apoiador. 

4.5.4 Haverá carros de apoio ao no trajeto para resgates de ciclistas com 
problemas para prosseguir pedalando. 

4.5.4.1.1 Este resgate não será aplicado para ciclistas “cansados” pois todos 
devem ter plena ciências das suas possibilidades físicas e se inscrever na 
distância mais adequada para suas possibilidades. 

4.5.5 Cada participante deverá, obrigatoriamente, ter consigo pelo menos uma 
câmara de ar reserva, em condições de uso imediato. 

4.5.5.1 Caso haja a necessidade de substituição da câmara de ar, o participante 
deverá fazer o pagamento do valor correspondente a nova, caso não tenha a 
reserva, para o mecânico que o socorrer. 

4.5.5.2 Os mecânicos não farão concertos para remendar furos em câmaras de 
ar. 

4.5.5.3 Os mecânicos do evento não farão ajustes/regulagens nas bicicletas, 
estas deverão estar devidamente revisadas e em plenas condições de uso. 

 
4.6 HIDRATAÇÃO 
4.6.1 Largada 
4.6.1.1 Todos receberão um kit “energia” com duas paçocas e um pé-de-

moleque. 
4.6.2 Haverá 3 pontos para hidratação: 
4.6.2.1 Na ARCO, para 45 km e 65 km 
4.6.2.1.1 Água/sanitário 
4.6.2.2 No Quiosque do Kiko, para 65 km 
4.6.2.2.1 Água/frutas/sanitário 
4.6.2.3 No AlphaVille, para 45 e 65 km. 
4.6.2.3.1 Água/sanitário 
 
4.7  SINALIZAÇÃO do trajeto será feita na pista, com setas indicativas da 

direção, na cor amarela à direita da pista. 
4.7.1 Também serão fixadas plaquetas com setas de direção na base de 

postes, suporte de placas ou em estacas próprias. 
 
5. KITS PEDALA FARROUPILHA – 1º E.R.C. 
 
5.1 Os kits serão entregues a partir das 08:00 hs do dia 23/07, no Velódromo, 

até às 09:00 hs do dia 24/07; 
5.1.1 O kit poderá ser retirado por terceiros, se devidamente autorizado, 

devendo obrigatoriamente, este terceiro, estar inscrito no evento. 
5.2 O kit conterá: 
5.2.1 TAG para almoço, para os que pagarem por isso no ato da inscrição. 
5.2.1.1 Almoço – vide item 8 
5.2.2 Camiseta do evento, para os que comprarem no ato da inscrição. 
5.2.2.1 Camisetas – vide item 7 
5.2.3 Plaqueta com numeral para a bike (mais duas abraçadeiras de nylon) 
5.2.4 Medalha de participação – PIONEIRO (entregue na chegada) 
5.2.5 Eventuais materiais de propaganda/brindes de patrocinadores. 
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5.3 Na chegada, na praça do evento, cada participante receberá a sua 

MEDALHA PIONEIRO. 

 
5.4 Uma semana antes do PEDALA FARROUPILHA – 1º E.R.C., a 

organização irá instalar faixas nas rotatórias das vias por onde está prevista a 
passagem da tropa, e demais regiões da cidade, afim de cientificar a comunidade 
da realização do evento e alertando todos da presença significativa de 
ciclistas nas vias. 

 
 
6. Praça do Evento 
 
6.1 Será no Parque Velódromo, em toda a sua área, sendo que a parte 

descampada será o local para agrupamento com instalação de tendas do evento 
e de seus colaboradores, incluindo espaço para a Prefeitura de Porto Alegre 
divulgar a cidade para os visitantes. 

 
6.2 Na parte arborizada, e onde fica a pista do Velódromo, desenvolveremos 

atividades como: 
6.2.1 Projeto APRENDA A PEDALAR, ensinando adultos e crianças a se 

equilibrar sobre a bicicleta. 
6.2.2 Painel: Legislação, os artigos do CTB que regulamentam o uso da 

bicicleta nas vias brasileiras (Ciclo – Veículo a propulsão humana), frisando os 
deveres do condutor de bicicleta na sua posição de integrante do transito. 

6.2.3 Painel: Condução defensiva de bicicleta em vias sem proteção para o 
ciclista e transito urbano, teoria e prática. 

6.2.4 Oficinas para cursos básicos de manutenção emergencial e reparos em 
bicicleta (corrente arrebentada e conserto de pneu). 

6.3 Na área entre a Avenida Edvaldo Pereira Paiva e o Guaíba, será 
disponibilizado espaço para o estacionamento de carros, vans e ônibus dos 
ciclistas vindos de outras cidades, este estacionamento será administrado e 
estará sob exclusiva responsabilidade da organização do evento que, inclusive, o 
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proverá de efetivo de seguranças. O acesso ao estacionamento será cobrado no 
ato da inscrição. 

6.4 Como identificar os satffs do evento. 
6.4.1 Todos estarão com uma camiseta com listras horizontais, laranja e 

branco, com a logo do evento e em destaque a logo do patrocinador que adotou 
um lote para dar seu apoio aos ciclistas, e uma bandeirola laranja, como abaixo. 

6.4.2 . 
6.4.3 .] 
6.4.4 . 
6.4.5 . 
6.4.6 . 
6.4.7 . 
6.4.8 . 
6.4.9 . 
6.4.10 . 
6.4.11  
6.4.12  
7 CAMISETAS OFICIAIS PARTICIPANTES DO EVENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENDA  
PADRÃO 

PRENDA 

PRENDA 
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7.1 As camisetas oficiais do evento, acima, terão cortes masculino e feminino, 

de ciclismo e casual, sendo que a feminina terá três opções de cor – a oficial, uma 
rosa e uma lilás e não são de uso ou compra obrigatória, podendo ser compradas 
a parte. 

7.2 Preços das camisetas: 
7.2.1 PARA INSCRITOS NO EVENTO: 
7.2.2 CICLISMO MASCULINO/FEMININO R$ 68,90 
7.2.3 CASUAL MASC/FEM/INF R$ 39,90 
7.2.4 MANGUITO R$ 23,00 

Parágrafo Único: Camisetas/Manguitos comprados a este preço, sem estar 
vinculada a uma inscrição no evento, terá a compra cancelada com 
devolução dos valores, exceto a taxa de comodidade do site. 

 
7.3 PARA QUEM NÃO QUER SE INSCREVER NO EVENTO: 
7.3.1 CICLISMO MASCULINO/FEMININO R$ 88,90 
7.3.2 CASUAL MASC/FEM/INF R$ 53,50 
7.3.3 MANGUITO R$ 28,50. 

Parágrafo Primeiro: As compras feitas pelo Foco Radical, serão acrescidas de 
taxa de serviço e podem ser parceladas em até 3 vezes sem juros. 
Parágrafo Segundo: As compras feitas pelo Espírito Livre Brasil, serão 
acrescidas de 4,99 (taxa do pagseguro) e mais 2,99% na parcela (ao mês). Neste 
link: http://www.espiritolivrebrasil.com.br/loja/Camisetas-Avulso-Pedalada-
Farroupilha-p89256502 
 
 

7.4 ENTREGA DAS CAMISETAS: 
7.4.1 As camisetas adquiridas até o dia 25/08/17, serão entregues até o dia 

18/09/17, com os custos de frete por conta do comprador, da seguinte 
forma: 

7.4.1.1 As camisetas da Grande Porto Alegre, serão encaminhadas para um 
local (loja) que ainda será definido e oportunamente informado. 

7.4.1.2 Para demais cidades adotaremos o envio individualizado, mediante 
cobrança do frete ou agrupado, isto dependerá da quantidade de 
camisetas para aquela cidade/região. 

7.4.1.3 Os locais para envio deverão ser consensuais e indicados para a 
organização, que o solicitará no tempo adequado. 

PEÃO 

http://www.espiritolivrebrasil.com.br/loja/Camisetas-Avulso-Pedalada-Farroupilha-p89256502
http://www.espiritolivrebrasil.com.br/loja/Camisetas-Avulso-Pedalada-Farroupilha-p89256502
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7.4.1.4 As camisetas compradas após do dia 26/08/17(inclusive) serão 
entregues de acordo com o previsto no item 5, acima. 
 
Parágrafo Único, estarão isento do custo do frete apenas quando 
houver mais de 30 camisetas para o mesmo endereço. 

 
 

8 ALMOÇO: 
8.1 O almoço será na Churrascaria GALPÃO CRIOULO, no parque Harmonia, 

a partir das 11:00hs e até às 15:00hs 
8.1.1 O cardápio oferecido será composto por grelhados, pratos quentes e 

saladas. 
8.2 As bebidas e quaisquer outras despesas extras não estão incluídas no 

preço fixado pelo restaurante e correrão por conta de cada um, não sendo de 
responsabilidade do evento. 

8.3 Valores: 
8.3.1 PARA INSCRITOS NO EVENTO: 
8.3.1.1 R$ 35,00 POR PESSOA (NÃO ESTÁ INCLUSO BEBIDAS OU 

QUAISQUER OUTRAS DESPESAS) 
8.3.2 PARA ACOMPANHANTES DE INSCRITOS NO EVENTO: 
8.3.2.1 R$ 40,00 POR PESSOA (NÃO ESTÁ INCLUSO BEBIDAS OU 

QUAISQUER OUTRAS DESPESAS) 
8.3.3 O LIMITE DE PESSOAS PARA O ALMOÇO SERÁ DE 500, APÓS SER 

ATINGIDO ESTE NÚMERO, NÃO SERÁ MAIS VENDIDO TAGs PARA O 
ALMOÇO. 
Parágrafo Primeiro: As reversas feitas pelo Foco Radical, serão acrescidas de 
taxa de serviço e podem ser parceladas em até 3 vezes sem juros. 
Parágrafo Segundo: As reservas feitas pelo Espírito Livre Brasil, serão 
acrescidas de 4,99 (taxa do pagseguro) e mais 2,99% na parcela (ao mês). 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A RESERVA DO ALMOÇO É EXCLUSIVA PARA 
PESSOAS INSCRITAS NO EVENTO E DEVE, OBRIGATÓRIAMENTE, 
VICULADA A UMA INSCRIÇÃO, CASO ADQUIRIDO SEM A INSCRIÇÃO, 
SERÁ CANCELADO E O VALOR DEVOLVIDO, EXCETO A TAXA DE 
COMODIDADE DO FOCO RADICAL. 
 

9 COMUNICAÇÃO: 
9.1 A organização do evento, criará no aplicativo “Watsapp” grupos com até 

256 membros que servirá para dar informações sobre o evento. 
9.2 A organização também se comunicará através do e-mail cadastrado no 

ato da inscrição e no evento na página do facebook: 
https://www.facebook.com/events/1237588123017059/ 
 

10 COBERTURA FOTOGRÁFICA: 
10.1 Haverá cobertura fotográfica por empresa especializada e os participantes 

poderão comprar as suas fotos através de ambientes específicos que serão 
comunicados oportunamente. 
 

11 INSCRIÇÕES: 
11.1 Pesando na comodidade financeira de todos, estaremos disponibilizando 

as inscrições para o evento em dois ambientes distintos: 

https://www.facebook.com/events/1237588123017059/
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11.1.1 FOCO RADICAL, site para pagamentos com boletos, cartão à vista ou 
parcelado em até 3 vezes.  

11.1.1.1 WWW.FOCORADICAL.COM.BR 
11.1.2 ESPÍRITO LIVRE BRASIL, site para pagamentos com cartão para 4 

vezes ou mais. 
11.1.2.1 O valor neste ambiente, será acrescido de 4,99%, referente a taxa 

aplicada pela mediação pela empresa pagseguro. 
11.1.2.2 As parcelas serão acrescidas de 2,99% ao mês. 
11.1.2.3 WWW.ESPIRITOLIVREBRASIL.COM.BR 

 
11.2 Valores da inscrição: 

11.2.1 FOCO RADICAL:LOTE 1 - ATÉ 10/09/17 
11.2.1.1 INICIANTES 7,5 KM ACIMA DE 8 ANOS DE IDADE = R$ 15,00 (+taxa 

do site). 
11.2.1.2 LEVE 45 KM = R$ 39,00 (+ taxa do site) 
11.2.1.3 MÉDIO 65 km = R$ 49,00 (+taxa do site) 

 

11.2.2 FOCO RADICAL:LOTE 2 – DE 11/09/17 ATÉ 20/09/17 
11.2.2.1 INICIANTES 7,5 KM ACIMA DE 8 ANOS DE IDADE = R$ 18,00 (+taxa 

do site). 
11.2.2.2 LEVE 45 KM = R$ 46,80 (+ taxa do site) 
11.2.2.3 MÉDIO 65 km = R$ 58,80 (+taxa do site) 

 
Parágrafo Primeiro: As inscrições feitas pelo Foco Radical, serão acrescidas de 
taxa de serviço e podem ser parceladas em até 3 vezes sem juros. 
Parágrafo Segundo: Para quem desejar parcelar a partir de 4 vezes, deve fazer 
a inscrição pelo Espírito Livre Brasil, serão acrescidas de 4,99% (taxa do 
pagseguro) e mais 2,99% na parcela (ao mês) com parcela mínima de R$ 5,00. 

 
12 A organização do evento reserva-se ao direito de cancelar, transferir data, 

mudar horário ou trajetos sem aviso prévio, com comunicação após a decisão. 
13  
14 Não serão devolvidos valores referentes às inscrições, casos especiais 

entrar em contato com a organização. 
15  
16 Casos alheios ao previsto neste regulamento serão tratados a parte com 

a organização. 
 

http://www.focoradical.com.br/
http://www.espiritolivrebrasil.com.br/

