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Mulheres no pedal
Claudia Franco desenvolveu o projeto CicloFemini, que 
coloca a bicicleta como um agente de transformação na 
vida das pessoas, principalmente das mulheres

N
ão é um grupo de ciclistas 
nem um grupo de passeio. 
O CicloFemini é um concei-
to de vida, uma ação, um 

movimento que tem como objetivo 
inspirar e motivar as mulheres para 
obterem uma melhor qualidade de 
vida através da prática esportiva, 
conscientização corporal e desen-
volvimento emocional.

Para a autora do blog (ciclofemini.
com.br), Claudia Franco, a bicicleta 
para as mulheres ainda representa 
um grande desafio. “Superando a 
insegurança e o medo de andar de 
bicicleta, a mulher estará superando 

a si mesma e as inseguran-
ças, medos e crenças que a 
impedem de ter uma vida 
mais saudável, tanto no 
âmbito físico como no emo-
cional e espiritual.

O blog é muito interes-
sante para as mulheres, mas 
não necessariamente só para 
elas. Há itens como “Dicas de 
preparo físico e saúde”, “Ves-
tir-se corretamente para an-
dar de bicicleta”, “Dicas para 
a prática do mountain bike”, 
entre outros assuntos baca-
nas, que podem aumentar a 
autoconfiança de quem quer 

iniciar na prática esportiva.
Entre as abordagens do canal 

virtual que mais chamam a atenção 
estão os cursos só para mulheres. 
Lá é possível encontrar ofertas que 
vão desde cursos básicos de moun-
tain bike, até treinamento de pedal 
aprendiz, passando pelo curso de 
mecânica e pedalada treino.

Já no ícone Ciclo Store, o destaque 
fica por conta da campanha “Banda-
na do bem CicloFemini”. Ao adquirir 
uma bandana, que está à venda por 
R$ 35,00, 5% do valor será doado à 
Fundação Francisca Franco, entidade 
assistencial que desenvolve uma polí-

tica de atendi-
mento às mu-
lheres vítimas 
de violência 
doméstica sob 
perspectiva de 
gênero, em re-

gime de abrigo.
Em breve, além das bandanas, 

estarão disponíveis camisetas e ber-
mudas, solicitações constantes das 
freqüentadoras do blog, que podem 
conferir também vídeos interessantes 
sobre a bicicleta na seção Videoteca. 
Clips da música “Bicicleta”, composta 
por Toquinho tanto na versão do pró-
prio como na da cantora Simoni, mos-
tram o quão fascinante é a prática do 
ciclismo. Propagandas antigas, como 
uma de 1978 das bicicletas Monark, 
além do clip original e na íntegra da 
música Bicycle, do grupo Queen, in-
crementam a seção.

“Espero sinceramente que as mu-
lheres que frequentarem o blog se ins-
pirem. Que busquem o auto perdão, a 
compaixão e o amor incondicional por 
si mesmas”, finaliza Claudia.

O projeto CicloFemini é contempo-
râneo a um momento em que as mu-
lheres se destacam não só no pedal, 
mas também no poder, já que temos 
em Brasília a presidente da República, 
uma ministra-chefe da Casa Civil e ou-
tras nove ministras de Estado. 

Claudia Franco criou o CicloFemini, partindo 
de sua experiência com o universo da bike 

Exclusivo para as ciclistas , o curso de mecânica de 
bicicleta é uma das boas dicas do projeto

A iniciativa tem como objetivo inspirar as mulheres para obterem 
uma melhor qualidade de vida através da prática esportiva
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