
Aromeiazero em 2017 
 
Em 2017, realizamos como nunca. Arrumamos 419 bikes e doamos 150 em nossas ações 
(45 nas formações). Fizemos três edições do Bike Arte, a primeira internacional, em 
Portugal para um total de 4.300 pessoas, que foram ver 47 atrações, entre oficinas, 
artistas e bandas.  
Fomos selecionados para participar do Velocity na Holanda, onde mostramos o que 
fazemos para o mundo todo. Levamos muitas pessoas para pedalar e ensinamos outras 
tantas compartilhando nosso conhecimento em palestras e no Curso Viver de Bike.  
Na área de desenvolvimento institucional, também não foi diferente. Tivemos um ano 
“dureza” na captação, com o primeiro ano em que captamos menos que o anterior, 
mesmo tendo inscrito mais editais, apresentado mais propostas e a inscrição de um 
projeto na Lei Rouanet. Para compensar, tivemos nosso melhor ano no voluntariado, já 
que mobilizamos 500 pessoas (180 se inscreveram para ajudar o Aro e outros 320 
participaram do Desafio 60) ao longo de várias ações no ano. E também conseguimos 
fechar importantes acordos para doação de anúncios, peças de bike e cursos de 
mecânica. Também foi o primeiro ano da nova administração municipal, o que sempre 
causa uma série de incertezas e mudanças que foram fonte de muito retrabalho e 
aprendizado para o Aromeiazero. 

 
 
Janeiro  
 
Para quem apareceu no Largo da 
Batata no último dia 29 de janeiro, 
curtiu o Festival Ciclos na Praça. Com 
lançamento do documentário “Ciclos” 
produzido pela Vice e patrocinado 
pelo Itaú e diversas atividades: Bike 
Spa para dar uma afinada na 
magrela, Escolinha da Bike para a 
criançada e o Bike Anjo quebrou 
recorde de atendimentos ensinando 
a galera a pedalar. O Bike Café e 



outros food bikes estiveram lá para matar a fome e a sede em um domingo de muito sol. 
Aliás não teve desculpa para não aparecer, pois puxamos 5 passeios saindo do centro, 
zona norte, sul, leste e oeste até o Largo. Assista ao doc aqui: projetociclos.com.br 
 
Fevereiro 
 
Crianças no Galpão da Bike 
Começamos com tudo: mais 10 crianças no ARO16, participamos do Ciclos na Praça, da 
inauguração da Estação Bike Paraíso e começamos a alugar bicicletinhas no Parque 
Burle Marx. Selecionamos 10 
crianças e adolescentes de 7 à 15 
anos, meninos e meninas para o 
Curso Viver de Bike Férias. Eles 
tiveram aulas de mecânica 
básica de bicicleta, mobilidade 
ativa, meio ambiente, 
sustentabilidade e resolução de 
conflitos. Foram 8 aulas e na 
última de magrela cruzamos a 
cidade saindo do Galpão da Bike 
na Vila Santa Catarina até a 
Sumaré no escritório do Aro. 
Passamos pela av. Água 
Espraiada, paramos no Brooklin 
Bike Café acompanhamos o 
mestre Ronaldo Huhm na H.Bike, seguimos pela ciclovia até o Parque do Povo e 
fechamos com um rolezinho na Vila Madalena. O grand finale, as bikes que recebemos 
de doação foram arrumadas durante o curso e a garotada levou como diploma. "O 
Galpão da Bike nunca mais será o mesmo, ainda bem..rs!" palavras do professor 
Adelson Luiz que presenciou a mudança positiva no relacionamento dos participantes. 
 
Inauguração Bicicletário Paraíso  
No dia 11 de fevereiro, o Banco Itaú em parceria com a Prefeitura de São Paulo 
inaugurou mais um bicicletário municipal. Ao lado do metrô Paraíso, a Estação Bike 
tem capacidade para 52 bicis e favorece o deslocamento intermodal na cidade. O 
Secretário de Transportes de São Paulo, Sérgio Avelleda, esteve presente e aproveitou 
para revisar a magrela no nosso Bike Spa, curtiu um Bike Café e Food Bikes que o Aro 
organizou no dia. 
 
Em fevereiro, parte da nossa frota está no Parque Burle Marx, como Rodinha Zero, uma 
das iniciativas para ajudar o projeto a ter fôlego e continuar lindo. Todos os sábados e 
domingos das 10hs às 19hs. 
 
Março de 2017  
 
Galpão na Rua III - O Carnaval passou mas a festa continua: Galpão da Bike abriu as 
portas e fechou a rua no dia 18/03 e mais uma turma formada no curso Viver de Bike. 
Os primeiros participantes chegaram logo cedo, principalmente a criançada, apesar das 
atividades do festival Galpão na Rua só começarem às 10h00. A preocupação de quem 
chega cedo é garantir um lugar na fila da mecânica comunitária: nesse mutirão vários 

http://projetociclos.com.br/
https://www.facebook.com/galpaodabike
http://parqueburlemarx.com.br/


mecânicos e mecânicas de bicicleta fizeram os reparos básicos para a galera do lado 
voltar a pedalar e a disputa é grande. 
A mecânica é uma das atividades que o Aromeiazero organiza junto com outros 
parceiros do Galpão da Bike, projeto que fomenta a cultura e a geração de renda 
através da bicicleta no bairro da Vila Santa Catarina, na região do Jabaquara.  
Atividades realizadas: Formação de Anjos com o Bike Anjo (CUBA), Rodas de Leitura - 
livros para doação à nossa biblioteca, Oficina de Furoshiki, dobraduras de pano - 
técnicas de embrulhos sustentáveis com Erika Hbo, Show artista local Gabrielz, 
Primeiras Pedaladas (oficina para aprender a pedalar) com QG da Bike, mecânica 
comunitária + OBA com Bike Anjo São Paulo, pintura de rosto, futebol na rua, 
intervenção na bike com meiofio; atividades SampaPé; " Que biker és tu?" selfs 
engraçadinhas por Jô Pereira; Bike Burguer,  Brownie Affair, BIKE CAFÉ e La Frida Bike. 
 
VIVER DE BIKE 
No último dia 09 de março, depois de 16 aulas de mecânica e empreendedorismo 
formamos mais uma turma no concorrido Curso Viver de Bike . A mulherada esteve 
presente no Galpão da Bike projeto do Aro patrocinado pelo Itaú Unibanco e mandou 
bem! #issomudaomundo 
 
 
Abril  
¡Aro e Bike Café en México! 
O Bike Café e o Aro estiveram no Fórum Mundial da Bicicleta em abril no México. 
Enquanto o mundo todo debatia e apresentava ideias sobre mobilidade urbana 
sustentável com a bicicleta, a Prefeitura de São Paulo anunciava a retirada de ciclovias. 
Assinamos junto com a Ciclocidade nota de repúdio pelo retrocesso social, urbano e de 
direitos a cidades mais humanas. 

Nossa marca de café especial foi 
selecionada para se apresentar no 
6° Fórum Mundial de Bicicletas  
que aconteceu nos dias 19 à 23 de 
abril. Representamos o ARO na 
categoria “Negócio sobre Rodas”. 
 
Junho 
O Bike Café e o Aro estiveram no 
Connected Smart Cities nos dias 21 
e 22 de junho em São Paulo. O 
evento envolve empresas, 
entidades e governos pensando em 
soluções de inovação e melhorias 
para cidades mais inteligentes e 
conectadas umas com as outras, 
sejam pequenas ou megacidades. 

 
Wij zijn Klaar om Nederland ("Estamos prontos para a Holanda!") 
Aro fez a primeira participação no maior evento sobre mobilidade e bicicletas do 
mundo. 
Na terça-feira dia 13 de junho, às 10h30 (às 15h30 no fuso Holandês) participamos da 
Mesa Redonda sobre Inclusão Social com outras 6 organizações de diferente países: 

https://www.facebook.com/galpaodabike
https://www.facebook.com/bikeanjo/
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https://www.facebook.com/bikeburguer/
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https://www.facebook.com/forummundialdabicicleta/
http://www.connectedsmartcities.com.br/
https://www.velo-city2017.com/programme/schedule/?Event=TuSocialInclusion


Reino Unido, Holanda, África do Sul, Austrália e outro parceiro brasileiro, o Pedala 
Manaus com o projeto Pedala Maninho.  
Para cruzar o atlântico, tivemos o apoio do Banco Itaú e Transporte Ativo. Passamos por 
uma peneira de mais de 50 trabalhos brasileiros enviados, onde quatorze foram 
aprovados pela criteriosa seleção do evento e dentre estes, três contemplados para o 
financiamento e o Aro foi um desses. A seleção do financiamento foi feita utilizando 
metodologia similar a do próprio evento, por um time de 17 avaliadores das seguintes 
organizações: Banco Itaú; CET-SP; Climate Journalism; Columbia University; European 
Cyclists Federation; Instituto Clima e Sociedade; ITDP Brasil; LABMOB UFRJ; Secretaria 
Municipal de Transportes Rio de Janeiro; Transporte Ativo e  World Cycling Aliance. Um 
super reconhecimento pelo trabalho que o Aro vem realizando nestes seis anos.  
Pelo terceiro ano consecutivo a Transporte Ativo se uniu ao Banco Itaú para enviar 
brasileiros com trabalhos selecionados pelo evento Velo-City, para a cidade sede, com 
tudo pago. Em 2018, o evento será no Rio de Janeiro, sendo a primeira vez em um país do 
hemisfério sul. O evento acontece de 13 a 16 de junho e a delegação brasileira será uma 
das maiores, com mais de 40 pessoas. Conheça um pouco mais sobre nosso 
representante e acompanhe pelas nossas redes sociais as novidades do eventos. 

 
Julho de 2017 

Bike Arte em Portugal 

Festival Independente faz parte da programação do Trampolim 

No dia 16/07, a Rua do Campolide recebeu o festival Bike Arte, promovido pelo Instituto 
Aromeiazero em parceria com o Gerador e com apoio da Junta de Freguesia do 
Campolide. O Bike Arte fez parte da programação do festival Trampolim - que reuniu 
mais de 50 iniciativas culturais concentradas num espaço público, durante 1 dia e com 
acesso gratuito. Todas as áreas da cultura, desde o teatro, cinema, gastronomia, humor, 
literatura, workshops, dança, uma história contada por alguém ou mesmo ópera 
estiveram presentes e nos locais mais inesperados. O festival foi organizado pelo 
Gerador, uma plataforma que produz conteúdo e ações para a cultura portuguesa. Por 
tudo isso, a sinergia com o Bike Arte é grande, já que usamos a bicicleta como meio 
para abrir as ruas das cidades para as pessoas e ocupá-las com diversas formas de 
manifestações culturais. Entre as atividades realizadas no Bike Arte Lisboa, houve 
exposição com 20 obras de artistas portugueses e brasileiros selecionados pelo coletivo 
Bicicleta Voadora de Lisboa e pelo Estudio Rebimboca, de São Paulo; a tradicional 
mecânica comunitária gratuita para conserto de bicicletas em parceria com a 
Cicloficina dos Anjos; projeção do filme Ciclos, produzido pela Vice com patrocínio do 

http://www.pedalamanaus.org/home/tag/pedala-maninho/
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https://www.velo-city2017.com/
https://www.velo-city2017.com/programme/speakers/murilo-casagrande-modolo/
https://www.velo-city2017.com/programme/speakers/murilo-casagrande-modolo/


Itaú, e que retrata os desafios de quem pedala em mega centros urbanos na América 
Latina; uma bicifeira com venda de produtos em bicicletas como o Bike Café; o Ateliê Eu, 
Passarinho, que convoca as pessoas a espalharem mais cor (e passarinhos de papelão 
coloridos) pela cidade; uma alley cat entre as ruas de Lisboa e do bairro do Campolide e 
uma mini quadra de bike polo, com demonstração e jogos lúdicos para apresentar essa 
modalidade aos portugueses. 
Em 2016 o festival aconteceu na região chamada de “Cracolândia” e reforçou a 
importância da bicicleta para uma cidade mais democrática e inclusiva. 
Saiba mais em https://www.facebook.com/bikearte  
 

 
 
Aro na mídia - Velo-City 2018 será aqui no Brasil. 
Assista a matéria do Bike é Legal sobre o evento deste ano. 
 
Mídia 2 - Nossas obras do Bike Arte no Connected Smart Cities. 
Reportagem do Globo News sobre o evento. 
 
Agosto 
No dia 11/08, participamos de reuniões com vereadores de SP comprometidos com a 
mobilidade ativa em conjunto com o GT Legislativo da Ciclocidade. Leia o relato 
clicando aqui.  
 
Setembro  
Depois de mais uma edição do Bike Arte, nos preparamos para a chegada do mês de 
setembro. Período onde mais se discute sobre mobilidade ativa no Brasil. E nós, do 
Aromeiazero, realizamos diversas atividades durante o mês. Estivemos com a Expo Bike 
Arte e o Bike Café no maior evento de bicicletas da América Latina, o Shimano Fest. O 
festival aconteceu entre os dias 14/09 e 17/09, no Jockey Club de São Paulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uPtULFikZ8A
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/sao-paulo-e-considerada-pela-segunda-vez-a-cidade-mais-inteligente-e-conectada-do-brasil/5955377/
https://www.ciclocidade.org.br/noticias/961-em-dia-cheio-de-visitas-gt-legislativo-da-ciclocidade-consegue-avancos-e-compromissos-na-camara-de-vereadores
http://shimanofest.com.br/


No dia 30/09 aconteceu o Pedala Alana, na Zona Leste de São Paulo.  
Também estamos trabalhando em conjunto com os amigos do Bike Anjo, Corrida 
Amiga e Desvelocidades, onde promovemos as ações durante a Semana da Mobilidade 
no Brasil todo. Fique ligado no site e participe das atividades.  
E realizamos ações internas nas empresas Unilever, Itaú e Société Générale. Palestras 
para funcionários, passeio de bicicleta e o nosso tradicional Bike Spa no Dia Mundial 
sem Carro.  
Mais de 1.000 pessoas passaram pelo Bike Arte 2017, no Grajaú, no extremo sul de São 
Paulo. Muita música, teatro, oficinas, atividades da represa Billings e claro bicicleta! As 
pessoas ocuparam o Parque Lago Azul num lindo domingo de sol e participaram das 
ações organizadas pelo Aromeiazero e Imargem. 
Veja mais fotos em http://bit.ly/bikearteGRAJAUfotos 
 
Em setembro nos mudamos para o CDC Arena Radical. Nossos cursos de bike 
começaram a ser realizados nesse incrível espaço, localizado entre as Avenidas 
Bandeirantes e Berrini.  
No SESC Bom Retiro, realizamos diversas iniciativas durante todo o mês. Oficina de 
mecânica, palestra educacional e passeio de bicicleta guiado pelo centro histórico da 
cidade. 
 
Organizamos um belo passeio com mais de 70 pessoas com o Instituto Société 
Générale. A maioria do grupo era de ciclistas iniciantes que se divertiram com as nossas 

bicicletas reformadas 
em nossos projetos. Foi 
uma pedalada 
passando por pontos 
importantes da cidade, 
como o Minhocão e o 
Centro, com o intuito de 
mostrar a cidade na 
visão dos ciclistas e 
locais marcados pela 
desigualdade social e 
descaso, como a 
Cracolândia.  
 
No Dia Mundial sem 
Carro, fizemos o Bike 
Spa em três unidades 
do nosso patrocinador 

Itaú. Quem chegava de bike para trabalhar, recebia um tratamento especial na 
magrela e ainda ganhava um Bike Café e uma água gelada, justamente para 
incentivar a ida de bike durante o Dia Mundial sem Carro.  
 
E realizamos uma palestra sobre como pedalar com segurança com 100 funcionários da 
Unilever. Uma conversa importante com dicas de como se comportar no trânsito e como 
cuidar da bicicleta para evitar problemas durante a pedalada. 
 
Também realizamos eventos com escolas e comunidades no mês de setembro com o 
público infanto-juvenil. Começamos as atividades com 80 alunos da Escola Municipal 
D'Alkmin, na Zona Oeste de São Paulo. Realizamos aula sobre bicicleta, projeção do 

http://alana.org.br/
http://semanadamobilidade.org.br/
https://www.facebook.com/pg/bikearte/photos/?tab=album&album_id=727484797376009
http://www.arenaradical.com.br/
https://www.facebook.com/213084952079422/photos/?tab=album&album_id=1441747625879809
https://photos.app.goo.gl/rTM5Flf15Tnjjy0b2
https://photos.app.goo.gl/q5PKhdhBX8HQwuPO2
https://photos.app.goo.gl/q5PKhdhBX8HQwuPO2
https://photos.app.goo.gl/380EPfFUJXJ3Qs8Q2
https://photos.app.goo.gl/380EPfFUJXJ3Qs8Q2


filme Ciclos e vivência de skate, BMX e mecânica básica com nossos parceiros do CDC 
Arena Radical. Organizamos outra pedalada no Centro Histórico com alunos da Escola 
Viva. E terminamos consertando oito bicicletas na mecânica comunitária, em parceria 
com a Cooperativa Grajaú, no extremo sul de São Paulo. Também participamos da 
arrecadação de peças e bicicletas da 3ª edição do Bike Alana. A oficina de bikes irá 
acontecer neste sábado (30/09), no Jardim Pantanal, na Zona Leste de SP. 
Gostou? Quer apoiar? CLIQUE AQUI e faça sua contribuição! 
 
As duas maiores feiras do mercado de bicicleta do país aconteceram durante o mês da 
mobilidade e o Aro esteve presente em ambas. Aos poucos, o tema bicicleta como meio 
de transporte é debatido nesses eventos e presenciamos esse crescimento. No Shimano 
Fest, comparecemos com nossa exposição do Bike Arte e venda de produtos e com o 
delicioso Bike Café. O festival aconteceu no Jockey Club de São Paulo e participamos 
dos quatro dias. Nosso Diretor, Murilo Casagrande, participou de uma roda de conversa 
sobre o Velo City 2018, que irá acontecer no Rio de Janeiro. Na Brasil Cycle Fair, 
recebemos um convite para ficar no espaço da Aliança Bike e do Cycle Weekend. O Bike 
Arte ocupou a feira e os kits maravilhoso do Bike Café foram vendidos. Aproveitamos os 
eventos para divulgar ainda mais o Instituto e buscar novas parcerias.  
 
Outubro  
Viver de Bike no CDC 
Em parceria com o CDC Arena Radical realizamos a 5ª edição do curso Viver de Bike, a 

partir do dia 31/10. O objetivo 
é contribuir com a inserção 
de jovens e adultos no 
mercado de trabalho formal 
ou na atuação como 
profissional autônomo, 
empreendendo seus 
conhecimentos relacionados 
às atividades de bicicletas. 
Serão ministradas aulas 
sobre, ferramentas de auto 
gestão, responsabilidade 
social e financeira, 
planejamento de negócios, 
empreendedorismo e 
mecânica de bicicleta. As 
inscrições são gratuitas e 

realizadas através deste FORMULÁRIO. A idade mínima para participar é de 15 anos e a 
quantidade de vagas é limitada. As atividades irão acontecer toda terça-feira, 
quarta-feira e quinta-feira das 19h00 às 22h00 até o dia 07/12. As aulas são realizadas no 
CDC Arena Radical, na Vila Olímpia, em São Paulo. No final do curso, os alunos que 
participarem de todas aulas irão receber uma bicicleta durante a formatura. O Curso 
Viver de Bike tem patrocínio do Itaú, que é um dos apoiadores do Instituto Aromeiazero. 
 
Bike Arte em São Sebastião 
Em 2017, já realizamos 2 edições do festival Bike Arte. A primeira internacional em 
Portugal (Lisboa) e outra no Grajaú, São Paulo. E em outubro, fizemos uma pequena 
edição do festival para a Virada Sustentável de São Sebastião e Ilhabela com o intuito 
de trazer a cultura da bicicleta e seus questionamentos sobre a mobilidade e ocupação 

https://www.aromeiazero.org.br/tirem-as-criancas-da-sala
https://photos.app.goo.gl/Bjj86JH27NY5bGfa2
https://photos.app.goo.gl/Bjj86JH27NY5bGfa2
https://photos.app.goo.gl/OSTWQQftgLh4cGDS2
http://bit.ly/viverdebikenocdc


das ruas nas cidades. Realizamos em parceria com Branco Bike, BIKE CAFÉ e o Bike 
Anjo, que realizou atividades que fazem parte da campanha Bicicleta nos Planos que 
busca engajar e assessorar as cidades brasileiras a planejarem e implementarem a 
bicicleta por meio dos Planos de Mobilidade Urbana. No primeiro dia do evento 
participamos de um debate sobre Mobilidade, em Ilha Bela e no segunda dia 
realizamos nossas atividades de empréstimos de bicicletas infantis, conserto de 
bicicletas e muita arte no centro de São Sebastião. Veja as fotos aqui.  
 
Pedala Pimp 
Realizamos duas atividades com os parceiros do Pimp Nossa Cooperativa. A ação visa 
reformar bicicletas de catadores de materiais recicláveis. Muitos deles usam a bicicleta 

como meio de transporte. Além 
de reformar as bicicletas, 
também ensinamos noções 
básicas de mecânica. As 
primeiras ações foram feitas no 
Brás e no Grajaú, em São Paulo e 
dezenas de bicicletas foram 
consertadas pela gente!  
 
Realizamos três atividades com 
os parceiros do Pimp Nossa 
Cooperativa. A ação visa 
reformar bicicletas de catadores 
de materiais recicláveis. Muitos 
deles usam a bicicleta como 

meio de transporte. Além de reformar as bicicletas, também ensinamos noções básicas 
de mecânica. Neste ano, estivemos no Brás, Grajaú, Jardim Santo Antônio, em São Paulo 
e dezenas de bicicletas foram consertadas pela gente! Muitas crianças participam dos 
encontros e saem com um belo sorriso no rosto. :) 
 
Novembro de 2017 

 
No mês de novembro, realizamos a Aula Aberta do 5º Curso Viver de Bike. Em plena 
noite de sexta-feira, cerca de 50 pessoas participaram do encontro com muita troca de 
informações sobre negócios voltados para bicicleta.  

https://www.facebook.com/pg/bikearte/photos/?tab=album&album_id=764774080313747
http://pimpmycarroca.com/projetos/pimp-nossa-cooperativa/
http://pimpmycarroca.com/projetos/pimp-nossa-cooperativa/


A atividade faz parte do nosso curso e recebeu quatro pessoas que trabalham com a 
temática da bike.  
Aline OS contou como teve a ideia de abrir o Selim Cultural e revelou muitas histórias 
interessantes.  
Larissa Rahmilevitiz da Bike Ybá compartilhou com todos como criou a food bike que 
faz sucos na hora. Todos tiveram a chance de pedalar e provar os sucos! E uma das 
alunas do nosso curso ainda conseguiu arranjar um freela na hora com a Larrisa, foi 
demais! 
Para falar sobre a dinâmica de uma empresa de entrega de bicicleta, Marcelo Pereira 
contou o dia-dia da Bike Boy SP. 
E Fernando Bacarelli, nosso parceiro do CDC Arena Radical, disse como é fazer a gestão 
de um espaço comunitário e quais são os desafios de promover o BMX, skate e dirt jump 
com as pessoas.  
No final do evento, houve um debate com sessão de perguntas sobre 
empreendedorismo, relação com a cidade e políticas públicas. Foi uma troca de 
conhecimento muito enriquecedora. 
Para ver o começo da Aula Aberta, clique aqui e assista a nossa live. E veja o álbum de 
fotos. 
 
Dezembro 
 
Bike Café 
Você sabia que 10% do faturamento do Bike Café é revertidos para os nossos projetos? O 
nosso parceiro já doou quase R$ 12.000,00 da venda dos seus produtos e dos eventos 
realizados para o Aromeiazero. Nos ajude a passar desse valor contratando os serviços 
do Bike Café e comprando produtos. Visite o site para mais informações: 
http://bebabikecafe.com.br/  
 
Desafio 60 
E para fechar o ano, realizamos mais um Desafio 60 com o Itaú, agora com o 
funcionários do Centro Administrativo ITM da Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São 
Paulo. Depois de uma plenária de final de ano, os colaboradores foram desafiados a 
montar 60 bicicletas em 60 minutos que foram doadas para 60 crianças da ONG Gotas 
de Flor com Amor. 
 
Providenciamos uma grande surpresa, pois dissemos que as bicicletas seriam doadas 
dois dias depois da ação. Mas no final do evento, as crianças apareceram de repente, 
provocando uma grande emoção para todos! Veja as fotos aqui e se emocione com as 
imagens! 

https://www.facebook.com/selimcultural/
https://www.bikeyba.com.br/
http://bikeboysp.com.br/index.html
http://www.arenaradical.com.br/
https://www.facebook.com/Aromeiazero/videos/1502258069828764/
https://www.facebook.com/pg/Aromeiazero/photos/?tab=album&album_id=1507052312682673
http://bebabikecafe.com.br/
http://www.gotasdeflor.org.br/
http://www.gotasdeflor.org.br/
https://www.facebook.com/pg/Aromeiazero/photos/?tab=album&album_id=1526692797385291


 
Yakisoba do Aro + CDC foi um sucesso! 
No dia 10/12, realizamos a nossa festa de fim de ano no CDC Arena Radical. O evento 
teve venda de yakisoba revertida para nossos projetos e para a Arena Radical, 
empréstimo de bicicleta para crianças, oficina de bike de graça, BMX, música e alegria. 
Durante a festa, concluímos a formatura do 5º Curso Viver de Bike, que formou 14 
pessoas durante 20 encontros sobre conhecimento de mecânica e empreendedorismo 
social. 
 
Agradecimento especial para todos os voluntários que ajudaram no evento, a Sakura 
Alimentos pela doação dos ingredientes do yakisoba e ao Supermercado Padrão 
Butantã pela doação dos alimentos. Veja as fotos clicando aqui. 
 
Balanços e Demonstrativos. 
 

https://www.facebook.com/pg/Aromeiazero/photos/?tab=album&album_id=1517834878271083
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