
CARTA DE VALORES



MISSÃO - CAMPO GRANDE CICLÁVEL

Promover a bicicleta como meio de transporte 
sustentável, de inclusão social e de igualdade de 
gênero, inserindo-a nos planos e políticas 
públicas que contribuam para o 
desenvolvimento da cultura ciclística na 
mobilidade urbana de Campo Grande/MS.

VISÃO

Desejamos que Campo Grande/MS se torne 
referência como a capital melhor amiga do 
ciclista no Brasil, sendo a bicicleta o principal 
modo de transporte da sua população até 2029. 
Queremos mais mulheres e crianças pedalando, 
menos segregação racial, de gênero e de classe 
social, onde todas as pessoas transitem de 
forma harmônica e respeitosa, com os veículos 
maiores protegendo os menores além de uma 
infraestrutura de apoio ao ciclista de qualidade 
que o integre melhor à cidade e uma rede 
cicloviária que se estenda por todo o município.



NOSSOS VALORES



Procuramos agir de forma consciente e responsável na 
sociedade, buscando os nossos direitos e deveres, a 
nossa liberdade e as garantias individuais e coletivas 
relacionadas à bicicleta.

Atuamos em atividades relacionadas à mobilidade urbana 
por meio da bicicleta, promovendo, fiscalizando e 
assessorando junto a instituições e agentes públicos, não 
atuando de qualquer forma em situações de caráter 
político partidário. Não nos envolvemos em atividades 
voltadas exclusivamente para promoção pessoal ou 
empresarial.

Nossa única bandeira é a bicicleta.



Diversidade (gênero, classe social, racial, geográfica e faixa 
etária).
Quem é você no plano? Quem é você a cada perímetro 
urbano que ocupa? Quem é você quando coloca sua bici na 
rua? Como está o meio social no qual estamos inseridos? 
tendo a bicicleta como ponto de partida para tratar de 
políticas públicas, educação, inspeção da máquina pública, 
e até oferecer um café da manhã educativo para os 
ciclistas do cotidiano.
O coletivo também tem como pauta essas perguntas. É de 
suma importância o olhar para o ser que escolheu a 
bicicleta como meio de locomoção e estilo de vida; há toda 
uma bagagem e vivência anteriores à bicicleta. Desde o 
bairro em que mora, a escolha da rota, da roupa, a 
vulnerabilidade que certos corpos carregam apenas por 
existir. 
Importamo-nos e trocamos experiência com toda pessoa 
que pedala ou quer pedalar, sobretudo, acreditamos que 
quanto mais diversidade no cenário ciclístico, melhor. 

Não toleramos agressões, assédios, abusos e nenhuma 
outra forma de violência de qualquer natureza contra 
qualquer pessoa (voluntários/as e público em geral) e não 
aceitamos comportamentos homofóbicos, transfóbicos, 
machistas, racistas ou que envolvam discriminação de 
qualquer tipo. 



O coletivo Bici nos Planos não possui um líder ou qualquer 
tipo de figura atuante superior. Todos os integrantes podem 
e devem opinar, se expressar, votar e participar livremente 
das atividades do coletivo; a voz de todos tem o mesmo 
valor. Construímos nossas ações e projetos em conjunto e 
com o constante diálogo não só entre os integrantes do 
coletivo, mas também com parceiros e com a população 
(sempre respeitando o apartidarismo).

Algumas decisões podem ser descentralizadas do grupo a 
fim de dar maior dinamismo às ações, porém sempre 
alinhadas às diretrizes e mantendo a transparência e a 
comunicação a todos os integrantes do coletivo. 

Opiniões podem ser divergentes, contudo a deliberação é 
construída pelo consentimento da maioria ou por quem 
está presente.



Não sempre espere para receber um chamado, orientação 
ou pedido do grupo (ou colega) para participar de alguma 
atividade e sim sinta-se à vontade para chamar colegas 
para discutir, construir e participar de alguma ideia sua. 
Tomar a iniciativa também faz parte de se colocar à 
disposição do coletivo. Isso é ser proativo! 

Em todas as nossas ações, atividades e atuações, 
independente do formato que se apresentam, fazemos com 
a máxima seriedade, comprometidos para que em sua 
realização estejam contemplados os valores firmados na 
presente carta.

O voluntariado, apesar de ser um trabalho não remunerado, 
implica compromisso. Portanto, procure cumprir com as 
responsabilidades assumidas da melhor maneira possível, 
prezando pela qualidade e pontualidade.

Se por qualquer motivo você não puder mais seguir com 
o(s) compromisso(s) assumido(s) ou como voluntário/a no 
coletivo, informe o grupo.

O não cumprimento reiterado de atividades assumidas é 
considerado falta de comprometimento.


