
SUA BIKE É BEM-VINDA
NO METRÔ DE FORTALEZA

BIKE NO METROFOR
O embarque e desembarque de bicicletas se dará pelo portão de acesso
ao usuário de cadeiras de rodas. Se necessário, esse último terá prioridade.
Procedimentos de embarque de bicicletas: 
1º) Estacione a bicicleta próximo ao portão de acesso sinalizado.*
2º) Dirija-se às catracas com bilhete em mãos e embarque.*
3º) Retorne ao portão sinalizado, pegue sua bicicleta e siga empurrando-a
até a plataforma de embarque no trem.*
Nas estações, para subir ou descer com sua bicicleta, utilize apenas as escadas
fixas ou rampas. As escadas possuem suporte que facilitam o transporte da sua
bike. Não é permitido utilizar escadas rolantes e elevadores com bicicletas.
Nas plataformas, os ciclistas devem se concentrar na região sinalizada no chão
para o embarque com bicicletas, mantendo-se atrás da faixa amarela. Dentro do
trem, se posicione na área destinada as bicicletas e permaneça neste local até
o desembarque. Em todas as viagens, está mantido um espaço dedicado aos
ciclistas e outro aos usuários de cadeiras de rodas.

São permitidas até 4 bicicletas por viagem. Acima desse limite, o ciclista deverá
esperar o próximo trem para embarcar com sua bike. As bicicletas do tipo
dobráveis, na condição de dobrada e dentro de sua bolsa de transporte, não
serão contabilizadas nessa cota.

Verifique se sua bicicleta está limpa para não causar transtornos aos outros passageiros.

Evite ficar parado na frente de escadas e portões de acesso para não interromper o fluxo
de pessoas.

Para segurança de todos, não suba na bike ou pedale dentro de estações, trens ou nas
rampas de acesso. 

O METROFOR não se responsabiliza por sua bicicleta.

Durante os percursos, lembre-se que nos momentos de frenagem, a bike será impulsionada
para frente. Segure-a firme para prevenir problemas. 

Bicicletas cargueiras, motorizadas ou bikes comuns com cargas acopladas não podem
circular dentro do Metrô.

Em casos de anormalidade no sistema metroferroviário ou situações de grande fluxo de
pessoas, em quaisquer horários, o acesso de bicicletas poderá ser restrito
emergencialmente, de forma temporária.
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SUA BIKE É BEM-VINDA
NO METRÔ DE FORTALEZA

Com o bilhete em mãos, deixe sua
bicicleta próximo ao portão sinalizado
para embarque com bikes.*

Depois, vá até uma catraca e embarque
normalmente, validando seu cartão.
Retorne ao portão, pegue sua bicicleta.*

Dirija-se à plataforma de embarque
pelas escadas comuns. Elas possuem
suporte que facilitam o transporte
da bicicleta.

Na plataforma, vá até a área sinalizada
para ciclistas e aguarde o trem. Dentro
do vagão, permaneça na área livre de
assentos até o desembarque.

Ao desembarcar, siga as placas de
sinalização até a saída, empurrando a
sua bike e respeitando os demais
passageiros.
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HoráriosSegunda a Sexta - de 09h às 15h e a partir das 20h.Sábado - a partir das 15h.


