


 

Gente que vai #aPéAoTrabalho é Gente que Inspira! 
Dia de ir #aPéAoTrabalho 2017 

 
 
07 de julho deste mês foi um dia muito especial. Celebramos o transporte a pé como meio                 
de contemplar o espaço público e resgatar todos os benefícios da mobilidade mais natural e               
sustentável. Toda primeira sexta-feira do mês de julho, o Instituto Corrida Amiga, com             
apoio de várias organizações parceiras, promove o “Dia de ir #aPéAoTrabalho”,           
estimulando e inspirando pessoas a se deslocarem a pé ao trabalho (caminhando, correndo             
ou inclusive combinando parte do trajeto com bicicleta/transporte público/carona). 
 
Com apoio de inúmeras organizações parceiras e toda nossa rede de voluntários,            
convocamos gente de todo Brasil para vestir a camisa do #TransporteAPé. Para isso,             
oferecemos um conjunto de dicas: 
 

 
 
 



 

 
 

 
(clique aqui para ler o Guia) 

 

http://corridaamiga.org/participe/#manual


E esse pessoal da mobilidade ativa, realmente vestiu a camisa, mais de 60 pessoas              
trocaram a foto de perfil do facebook para motivar outras pessoas a irem #aPéAoTrabalho.  

 
 
Na cidade de São Paulo, houve um conjunto de nove (9) #BondesAPé: Acompanhamos o              
pessoal da AEAMESP, Metrô de São Paulo, SMT e tomadores de decisão da cidade. No               
mapa abaixo, podemos ter dimensão dos passos dados na maior cidade do país. Veja a               
força do transporte a pé. 
 
  

 



 
Nossos grandes parceiros do Canal MOVA-SE mais uma vez foram #aPéAoTrabalho.           
Realizaram uma bela reportagem no trajeto até a Secretaria Municipal de Mobilidade e             
Transportes de São Paulo. Acompanhamos o secretário Sérgio Avelleda, que faz o percurso             
diariamente de bicicleta, mas que pretende adotar cada vez mais a caminhada para chegar              
ao trabalho. 
 

            _  
(Canal Mova-se: assista aqui) 

 
Realmente foi um dia incrível! Monitoramos as redes sociais e recebemos de várias regiões              
do país muitos registros. A seguir um belo álbum (clique aqui) com mais de 350 fotos|vídeos                
produzidos por essa gente que vai #aPéAoTrabalho, essa gente que inspira. Vamos a pé!!! 
 

  
(veja mega-álbum aqui) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Gnt2A99jEY
https://photos.app.goo.gl/FfpDRsDhwdmlc0373
https://photos.app.goo.gl/FfpDRsDhwdmlc0373
https://photos.app.goo.gl/FfpDRsDhwdmlc0373
https://photos.app.goo.gl/FfpDRsDhwdmlc0373
https://www.youtube.com/watch?v=5Gnt2A99jEY
https://photos.app.goo.gl/FfpDRsDhwdmlc0373


Agradecimentos super-especiais aos amigos e parceiros que foram #aPéAoTrabalho com a           
gente: 
 
ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland (Brasil) 
AEAMESP - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô  (São Paulo - SP) 
ANTP (Brasil) 
aPezito (Porto Alegre) 
Ben&Jerry Brasil 
Bike Anjo (Brasil) 
BH em Ciclo (Belo Horizonte - MG) 
Brasília para Pessoas (DF) 
CalçadaSP (São Paulo - SP) 
Caminhada.org (Belo Horizonte - MG) 
CaminhaRio (Rio de Janeiro) 
Canto Cidadão (São Paulo - SP) 
Carona a Pé (São Paulo - SP) 
Cidade Ativa (São Paulo - SP) 
Cidadeapé (São Paulo - SP) 
Clímax Brasil (Brasil)  
Colab.re (Brasil)  
Coletivo Não Só o Gato (São Paulo - SP) 
Desvelocidades (Belo Horizonte - MG) 
DOCSP (São Paulo - SP) 
FGV (São Paulo - SP) 
Genos (São Carlos - SP) 
GET/ UFPR (Curitiba) 
GCCA Global Call for Climate Action (Brasil) 
Instituto A Cidade Precisa de Você (São Paulo - SP) 
Instituto Cidade em Movimento IVM  (São Paulo - SP) 
ITDP Institute for Transportation and Development Policy (Brasil) 
IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Brasil) 
Metrô de São Paulo  (São Paulo - SP) 
Milalá (São Paulo - SP) 
Mobilize (Brasil) 
MobiRio (Rio de Janeiro) 
Pro-Coletivo (São Paulo - SP) 
Programa Educando e Valorizando a Vida da Universidade Estadual de Goiás (Goiás) 
Red OCARA (São Paulo - SP) 
SampaPé! (São Paulo - SP) 
Silvia e Nina (São Paulo - SP) 
Velo Clothing (São Paulo - SP) 
WRI Brasil Cidades Sustentáveis (Brasil) 
 
 



Aguardamos seu contato!

Contatos:   Silvia Stuchi (11) 9 4155 5993
                     Renato Mello (11) 9 9101 8266
Endereço: Rua Prof. Rubião meira, 59
                     Pinheiros, São Paulo/SP
email: contato@corridaamiga.org
www.corridaamiga.org


