São Paulo, 15 de Junho de 2018
Ofício nº 003 /2018
Ref. Indicação para participação no Ciclo Comitê Paulista

A/C Luciano Funari e Daniela Kaneshiro
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

A Aliança Bike – Associação Brasileira do Setor de Bicicletas vem manifestar interesse na participação direta
no Ciclo Comitê Paulista, de acordo com a Resolução SMA - 64, de 30 de Maio de 2018.
Para a vaga indicamos os nomes abaixo, como titular e suplente:
1) Daniel Guth Esteves - Titular
RG: 33.346-667-7
Cel: (11) 94363-5757
2) Adriana Marmo - Suplente
Cel: (11) 98278-6565

Sobre a Aliança Bike - Associação Brasileira do Setor de Bicicletas:
Criada em 2003, a Aliança Bike é uma associação que reúne empresas e entidades que promovem o uso e a
cultura da bicicleta no Brasil, com vistas a fortalecer a economia da bicicleta do Brasil. Acreditamos no
poder transformador da bicicleta, por isto nosso propósito é integrar pessoas e organizações.
Nossa atuação impacta diretamente a sociedade civil, na medida em que os tópicos de atuação são
fundamentais para o desenvolvimento da bicicleta como meio de transporte, lazer e prática de atividade
física.
Nossos projetos e ações são resultado de análises, pesquisas e conversas realizadas junto ao setor produtivo,
parceiros e associados, que já somam mais de 80. Entre os nossos projetos e ações, destacam-se:
-

Produção de pesquisas, estudos e indicadores sobre a cultura da bicicleta no Brasil, com
destaque para o estudo economia da bicicleta no Brasil;

-

Publicação de livros, cartilhas e materiais sobre a bicicleta no Brasil, como a série de livros “A
Bicicleta no Brasil” (2015 e 2018);

-

Promoção e fomento do ciclismo (amador e profissional), como o mountain bike, o BMX, o
ciclismo de estrada e o cicloturismo, através de artigos, publicações, levantamento de dados
e diálogos com o poder público para melhorar as condições de infraestrutura, apoio e
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fomento a estas modalidades;
-

Segurança Pública, através de parceria com a SSP-SP para o desenvolvimento de políticas
para melhorar as condições de ciclistas e também do comércio varejista de bicicletas;

-

A Aliança Bike foi a criadora da Brasil Cycle Fair, maior feira da América Latina do setor de
bicicletas;

-

Diálogo com o poder público para ampliar o acesso de brasileiras e brasileiros à bicicleta,
através de políticas para o setor, de fomento à cultura da bicicleta.

Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição.

Atenciosamente,

Marcelo de Barros Dantas Maciel
Diretor-Presidente
Aliança Bike
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