Passeio Ciclístico Intercultural no próximo domingo festeja o aniversário de Niterói

26/11/2015 - Para comemorar os 442 anos de Niterói, o programa Niterói de Bicicleta,
desenvolvido pela Prefeitura, dará apoio ao evento
“Abrindo novos caminhos - 1º P
asseio Ciclístico Intercultural”, promovido pela Cultura Inglesa em parceria com a Aliança
Francesa e o Instituto Cultural Germânico, no próximo domingo (29.11).

O objetivo das instituições é conscientizar a população para a importância da mobilidade
urbana, e incentivar o uso da bicicleta como meio alternativo de transporte. A concentração
será na Praça Rádio Amador, em São Francisco, às 8h, e a saída está prevista para às 9h30.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas filiais das instituições em Niterói ou no
próprio dia, na tenda montada em frente à concentração, onde também serão entregues as
camisas do evento.

Os participantes percorrerão ciclovias da cidade até a Praça César Tinoco, localizada entre a
Praia das Flechas e a Rua Presidente Pedreira, no Ingá. Nesse local, haverá sorteios de uma
bicicleta, kits de brindes e uma bolsa de estudos em cada instituição, com 50% de desconto,
para o primeiro semestre de 2016.

Na chegada, prevista para as 11h, haverá uma confraternização entre os participantes. A
Prefeitura de Niterói dará apoio logístico ao passeio, disponibilizando ambulância e banheiros
químicos para o evento, e colocando ao longo do percurso sinalização e acompanhamento,
que estarão a cargo da Nittrans.
Serviço - Inscrições: Cultura Inglesa Icaraí I (Rua Otávio Carneiro, 23 – 2714-9695) /
Cultura Inglesa Icaraí II (Avenida Roberto Silveira, 409 / Loja 01 – 2710-4186) / Cultura
Inglesa Icaraí III (Rua Mariz e Barros, 310 - 3602-3838) / Cultura Inglesa Itaipu (Estrada
Francisco da Cruz Nunes, 6956 – 2609-6306) / Cultura Inglesa São Francisco (Avenida
Rui Barbosa, 87- 2710 -7049) / Instituto Cultural Germânico Icaraí (Avenida Sete de
Setembro, 131 / 2714-0879) / Aliança Francesa Icaraí (Rua Lopes Trovão, 52 –2610-3966).
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