
Pedalando com segurança na
cidade
Neste vídeo você vai aprender algumas dicas para pedalar em segurança. Os
pontos-chave para você se lembrar são: distância da calçada, andar em fila
única, cruzamentos, portas de automóveis, respeitar as regras de trânsito e
não usar celular nem escutar música
Tente manter uma distância segura da calçada ou de qualquer veículo
estacionado. Caso um veículo te ultrapasse sem manter uma certa distância,
você deve ter um espaço para poder desviar. Tome cuidado: a parte da rua
mais próxima da calçada pode ter buracos, folhas secas, ou lixo.
Andar lado a lado em uma estrada vazia é bom se você estiver em grupo, mas
é sempre mais seguro andar em uma fila única.
Ao se aproximar de um cruzamento, reduza a velocidade.
Posicione-se na pista de acordo com a direção que você está planejando virar.
Olhe para trás.
Você pode fazer contato visual com o motorista ou ciclista que estiver atrás
Sempre sinalize suas intenções com a mão — várias vezes, se necessário.
Quando estiver passando ao lado dos carros estacionados, mantenha certa
distância pois pode ser muito perigoso caso uma porta se abra repentinamente
Desviar bruscamente não é a melhor opção, pois pode haver outros veículos
atrás de você
Idealmente, você deve andar com cuidado, prevendo este tipo de evento.
E sempre preste atenção no que pode estar atrás de você.
Desta forma, você sabe se você pode andar no meio da rua a uma distância
segura. Alguns ciclistas passam no semáforo fechado.
Isto é perigoso e, na maioria dos países, ilegal.
Sempre pedale no mesmo sentido do tráfego, a não ser que exista uma ciclovia
cujo sentido seja o oposto
Os veículos não esperam outros veículos em sentido contrário, e você não
poderá ver as sinalizações do trânsito — o que é perigoso e ilegal. Obedeça a
todas as regras e sinalizações de trânsito do país em que você estiver.
Sempre esteja visível — roupas e luzes de segurança podem te ajudar com isso,

mas lembre-se também forma que você pedala. Não tenha medo de mostrar
sua presença no meio de uma pista — mesmo se você achar que está
momentaneamente atrapalhando o trânsito
Não use celular nem ouça música enquanto estiver pedalando
Isto pode ser extremamente perigoso
É importante estar alerta e poder ouvir a todas possíveis advertências a sua
volta.
Veja nossos vídeos sobre a visibilidade noturna, mudando de faixa e sinais de
mão para mais informações. Os ciclistas têm os mesmos direitos, mas também
as mesmas responsabilidades que os motoristas.
Aproveite o passeio
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