Peraí, Luciana...
Eduardo?
Eduardo!

Eduardo, essa
é a Luciana.
Luciana, esse é o
Eduardo.

E aí,
Eduardo?
Tá fazendo o quê
por aqui?

Prazer,
Luciana!

Ah...
história
chata.

Prazer!

E aí,
explica o que
aconteceu...

Perdi minha
licença, cara. Tava com
uns pontos já acumulados
por excesso de velocidade e
ontem fui pego dirigindo
depois de beber dois
copos de cerveja.

Vai pegar

Então... não tô
sabendo direito
qual ônibus pegar
pra ir no pátio do
Detran.

Dois copos de
cerveja, Eduardo?
Só se for dois
daqueles copos de
vikings.

Me pararam,
apreenderam meu
carro e tomaram
minha carteira de
motorista.
Ainda tive que
pagar quase
R$2.000 de multa,
um absurdo!

A pessoa, depois que
bebe, não é a mais indicada
pra dizer se tá bem pra
Por que não
dirigir ou não, por isso
deixou o carro em
existe o teste.
casa antes de ir
pro bar?

Ah,
já tinha parado de
beber fazia um tempo, é
que o limite desses
bafômetros é muito baixo!
Eu tava bem!!

É claro! Vou
pegar ônibus? O
transporte público é
uma droga!

Vão
dizer que o
transporte
público é uma
maravilha?

Não é bem
assim
também...
Cê
não conhece
o Eduardo,
Luciana...

Ui!
Se prepara,
Eduardo! Essa é a
Luciana, de quem já te
falei outras vezes. Aquela
com o raciocínio bem
afiado.

Ele é daqueles que
pega o carro até pra
comprar pão na padaria em
frente à própria casa

Mas não é
verdade que você
usa o carro quase
É claro que eu todas
as vezes que
tô exagerando,
sai de casa?
Eduardo. A Luciana me
conhece tão bem
quanto você,
Sabe disso.

Como você
sabe disso se
não usa?

Não.
Ele tem muito a
melhorar, com certeza.
Mas não vai ser com as
pessoas andando de carro
que isso mudar, não é
mesmo?

falando. Ainda
mais se for em
relação a mobilidade
urbana!

Ui! –
o retorno.
Ra-ra-ra, te falei! Quer
debater um assunto com
ela? É melhor saber
bem do que tá

Por quê?

Hã?

E tenho defendido
que a Lei da Mobilidade
seja aplicada, já que ela vai
melhorar a vida das
pessoas que circulam na
cidade

Vamos pra
parada lá da
frente, que passa
mais linhas.

Vocês
conversam no
caminho, enquanto
eu me divirto com
isso!

Tá
cheio aqui,
né?
A
calçada é
estreita...

Vai se
acostumando,
Eduardo, agora que
você é um
pedestre!

Por
que a calçada é
tão estreita,
Eduardo? E os
pedestres ficam se
amontoando nela?
Porque tem
pouco
espaço.

Sim,
mas você não
acha que tem pouco
espaço pros pedestres
porque tem muito
espaço pros
carros?

Muito
espaço pros
carros?!

Olha
bem pra essa
avenida. Tá cheia de gente
passando, não tá? Mas
observe bem... Não existe um
acúmulo maior em uma parte
dela do que em outra?"

Eu vejo um
acúmulo
generalizado, tá
tudo muito cheio!

Olha o
trânsito que tá
aqui!

Isso
porque você está
vendo os veículos, que de
fato ocupam muito espaço.
Mas qual é o propósito dos
veículos? Não é carregar
as pessoas?

Esquece os veículos
e imagina só as pessoas...
As que tão dentro e as que
tão fora deles. Não tem um
lugar que tá amontoado de
pessoas, e outro que tá
com bastante espaço
vazio?

Pô,
mas com o
trânsito do jeito que tá,
sua proposta é reduzir o
espaço pros carros?
Sério? Isso não faz o
menor sentido!

O grande problema
de mobilidade urbana que
enfrentamos nos dias de hoje
no Brasil é que cerca de 30%
das pessoas se locomovem de
carro, só que por volta de 80%
do espaço público é
ocupado por carros.

O
que a Lei da Política
Nacional de Mobilidade
Urbana diz é que seja
democratizado o uso do
espaço público de circulação:
pedestres, ciclistas e
transportes públicos são
responsáveis pela

circulação de 70%
da população, então 70%
do espaço público deve ser
reservado a eles.
Os 30% restantes ficam
pras pessoas que
estiverem usando

automóveis
particulares e esses se
integrariam aos sistemas
de transportes públicos
através de
estacionamentos nas
periferias das cidades.

Não
é minha proposta,
Eduardo. É a lei. Mais
precisamente a Lei
nº12.587/2012. Esse
cenário vai mudar,
querendo você ou
não.

Mas
peraí, a Lei diz
que tem que reduzir o
espaço pros carros?
Por que não aumenta o
espaço pra todo
mundo? Não
tenho

Pode demorar,
pode ser mais rápido,
dependendo do
envolvimento das pessoas
em fazer isso acontecer
o quanto antes. Eu
participo do

nada contra
melhorar o transporte
público, mas vamos dar
mais espaço pra tudo.
Vamos também alargar as
pistas, aumentar a
quantidade de

faixas, construir
mais viadutos, túneis...
aumentar os
estacionamentos. Enfim,
melhorar o trânsito de
uma maneira geral!

De que jeito? A
gente dá uma empurradinha nos prédios e abre
mais espaço pra ampliar tudo?
Ou cria uma pista flutuante
acima de todas que já existem?
Tá achando que as cidades
são tipo um jogo de
computador?

movimento
popular que luta para
convencer a sociedade e
os governos de que é
possível acelerar o
processo.

Esse mundo de
carros circulando
prum lado e pro outro
acabou, Eduardo! E
não vai mais
voltar!

O
problema é que todo
ano cresce o número de
carros e tem também E os gastos
Mas
para aumentar o espaço das ruas,
a pista que o
Eduardo. Mesmo que a gente vá
ônibus usa é a mesma
construir uma avenida do zero, quanto
que o carro usa.
você acha que custaria pra aumentar o Aumentando as faixas,
espaço pros carros, e pras pessoas, melhora pra quem anda
e pro transporte público, na
de ônibus também!
proporção da lei? De onde viria
esse dinheiro?

Não exatamente. O problema é
que o ônibus, atualmente, está preso no
congestionamento
provocado pelo
excesso de
carros.

E
vai tirar essa
faixa de onde?
Empurrando os
prédios, Cláudio?

Fazendo
corredores e faixas
exclusivas pra ônibus, como
já é feito em cidades como
São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília... Se os carros
entram na

faixa
do ônibus, é multa
grave com 7 pontos na
carteira. Assim, os ônibus
têm a faixa livre de carros
e chegam mais rápido
nos lugares.

Re-re-re. Acho
que você ainda não
80%
entendeu, Eduardo. Pega
da via pros
uma das faixas que já
carros, e um pouco mais
existem e faz com que pros ônibus, que atualmente
seja só pra ônibus.
ocupam... sabe quanto,
Menos dos
Luciana?

Hoje
os ônibus ocupam
apenas 1% das vias com
exclusividade e perto de 3%
daquelas onde o ônibus circulam no
meio dos carros, quando, segundo a
lei, deveria ter pelo menos 30%, logo
nas cidades deveríamos multiplicar
pelo menos por 10 as pistas
onde só circulam ônibus.

Democratizar o
transporte público é
permitir que todas as
pessoas tenham o direito a
O
Pra
se locomover facilmente
excesso de
resolver, a Lei da
pela cidade, dando
espaço
que os
Mobilidade diz que os
carros devem se restringir a carros ocupam impede acesso à educação,
saúde, lazer...
30% do espaço e não os 80% que esse direito seja
realizado em sua
que ocupa, assim a gente
plenitude.
equilibra o que é ocupado nas
vias, dedicando 30% também
aos ônibus, que é quanto
ele carrega de gente.

vocês não
querem democratizar
o espaço, querem é
complicar a vida das
pessoas que têm
carro.

Gente, tô
adorando a conversa,
mas eu preciso dar uma
passada numa loja
descendo essa rua
aqui.

Eu
preciso dar
uma passada na
Cabo à Cabo.

Olha
bem pra esse ônibus e
esses carros, Eduardo. Pense
na quantidade de pessoas
dentro deles... Imagine se os
carros e os ônibus fossem
transparentes

Me
diga se você
realmente não percebe que
os carros estão ocupando
muito mais espaço e
transportando muito
menos pessoas?

Você acha isso democrático?

O
cara olhou nos
meus olhos e olhou pra
frente, fingindo que não
tinha me visto!
Cê
tá esperando que
os carros parem na
faixa pra você
passar?

Vamos passando
que são eles que têm que
parar. Tá no Código
Nacional de Trânsito.

Quando o pedestre
coloca o pé na faixa, se o
carro não para, é infração
gravíssima, 7 pontos na
carteira.

E se
o motorista for visto
por um agente ou policial
ameaçando um pedestre
com o carro, é multado
na hora!

Peraí, vamos
voltar!

Vai
uma
ajudinha?

Ah,
sim, por favor!
Não tô
conseguindo
subir...

Com a rampa
desse jeito,
também!

Vocês viram isso?
O motorista saiu bravo!
Como se ter um carro
fizesse com que a rua
fosse dele! Como se
os pedestres,

É que a
preferência, na cabeça
de muitas pessoas, tá
invertida. O mais forte acha
pode mais! “Mim, ogro grande
e burro, vai passar pela
ponte! Sai da frente ou
sentir o peso do meu
porrete!”

ônibus e bicicletas
estivessem usurpando
um espaço que é por
direito dele!

Ra-ra-ra!

Quando, na verdade,
a preferência é primeiro do
pedestre e ciclista, depois dos
transportes públicos motorizados, e
depois dos veículos particulares. Isso
é o que determina a Lei da Mobilidade.
E a Lei da acessibilidade universal
determina que a cidade tem de ser
adaptada para atender atender
pessoas com deficiência, com
mobilidade reduzida, idosos,
crianças, obesos...
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Eu
te levo até
o ônibus.
Essas calçadas
também são
complicadas! Não são
bem cuidadas, têm
falhas, às vezes até
obstáculos no
caminho.

Não... não
mesmo.
Que foi? Só
porque eu ando
de carro isso faz
de mim uma
pessoa ruim?

Mas às vezes
parece que esquecem que
eu também sou pedestre. A
rampa do meio-fio é mal feita,
não tem manutenção... Isso
porque nem sempre tem
rampa.

É
um descaso
total! Vai pra
onde?

Pra
avenida.
Preciso pegar o
ônibus.

Quer que eu
continue
empurrando?

Se
não for
incômodo... Pode ser
só nessa rua, subida é
mais difícil.

Tudo bem.
Minha avó anda de
cadeira de rodas,
sei como é.

Você é uma boa
pessoa, Eduardo. Eu
não seria seu amigo se
você não fosse alguém
correto, honesto,
preocupado. Só que
você se

acostumou a
andar de automóvel
pra tudo quanto é lugar
desde que ganhou seu
primeiro carro, aos 18
anos. Eu tava lá,
lembra? Tem que
se

livrar desse
vício porque as
coisas tão mudando.
Esse período que
você vai ficar
sem poder

dirigir vai ser
bom pra você ver
as coisas de uma
nova
perspectiva.
Liga
muito pra
irritação dele, não,
Luciana. É a crise de
abstinência falando!
Os primeiros dias
são os piores,
re-re-re!

Pode ser
esse o ônibus.
Deixa que
eu te levo...

Motorista,
cadê o
elevador?

Tá
estragado!

A
gente pode
te levar lá em
cima...

Eduardo?

Pode ir,
motorista! Eu
pego o próximo.

Eu
agradeço, mas não
precisa. A cadeira de rodas
com uma pessoa dentro é mais
pesada do que parece. Além disso,
eu posso não ter a mesma sorte
quando for descer e ninguém
quiser me ajudar.

Eduardo?

Hum?

Me
diz onde fica
o local que
você quer ir...?

Não sei onde
fica. Anotei o
endereço aqui no
celular.

Sabe onde
fica isso aqui,
Luciana?

Não sei...

Cê
não se
informou pra
saber onde era,
não, espertão?

Eu não tô dirigindo.
Quem tem que saber é
o motorista, né?

Pô,
sei lá! De
repente eu pego
um táxi, então.

Fala,
Cláudio!

E aí,
Rafael, tranquilo?
Passou aqui em boa
hora! Você que roda tudo
por aí de bicicleta, sabe
onde fica esse lugar
aqui?

É um
estacionamento
do Detran, onde os
carros ficam
apreendidos.

Ahh,
tô ligado. Sabe o
supermercado? É só
descer duas ruas na
Avenida Nazareno e vocês
chegam lá. Mas por que tu
não troca teu carro
pela bike?

Não é meu,
não.

É meu. Ficar
arriscando a
vida numa
bicicleta?!

Aí que tá, né? É
que o governo tem
feito tudo pras pessoas
terem carro e sempre
pensou que sua função é
atender os carros, mas
era pra ter uma

ciclofaixa aqui, já que
a velocidade é 50km/h. Nas
vias em que a velocidade é maior,
tem que ter uma ciclovia segregada.
Mas o ideal mesmo era diminuir a
velocidade das vias, pra diminuir as
chances de acidentes. A velocidade
de 50 km/h é a melhor para fluidez
no transito e ainda evita
acidentes. Aí fica bom pra
ti, cara?

Pô,
já querem reduzir a
quantidade de faixas
pros carros, você ainda
quer diminuir a velocidade
da pista?

Tu
não falou que
falta segurança pra
quem anda de bicicleta,
cara? Se a velocidade
aqui ficasse entre 30 e
50km/h., a bicicleta
podia

compartilhar a
via, usando a faixa da
direita. Aí os veículos
poderiam ultrapassar
mantendo uma distância
de 1 metro e meio, ou
seja, mudando de
faixa.
É
uma forma de
integrar a bicicleta no
trânsito de forma mais
barata pra população e de
reduzir os riscos de morte
no trânsito. São Paulo já tá
fazendo isso pra todo
mundo.

É, mas... às
vezes a
distância é
grande.

Pô,
depende da tua
disposição, cara. Daqui até o
Detran você chegava rápido de
bicicleta. Mas tudo bem! Usa a bicicleta
então quando for percorrer até 7km de
distância, é o meio de transporte mais rápido
para essas curtas distâncias. Também tu
pode ir até uma estação de ônibus ou metrô,
deixar sua bike lá e percorrer distâncias
maiores. Com as bicicletas
compartilhadas hoje em dia, tu
nem precisa comprar uma.
Bota fé?

É
perto da
tua casa?

Vai
de bike, cara! Não
é um veículo que pesa
mais de 1 tonelada movido a
um combustível poluente. É
você que gasta sua energia
pra se mover. Tu malha, não
malha? Vai pra
academia?

Vou, sim.
Por quê?

Não
muito...

Vai de
carro, né? Se vacilar, quando
chega lá, tu ainda faz bicicleta... Re-re-re-re.
Por que tu não vai de bicicleta até a tua
academia e, quando chegar lá, volta? Nem precisa
pagar mensalidade, re-re!

Vou
indo nessa.
Satisfação ver
vocês, viu? Fiquem
na paz!
O
145 passa
por lá,
certeza.
Mas ele dá uma
volta grande, pode
demorar. E o 187,
será que não
passa?

Não
sei... Passa mais
do 187, né?A gente
pode perguntar pro
motorista se passar
primeiro. O 145 é
garantido!

Por
isso eu não sabia
como chegar. Não tem
uma informação
nenhuma na parada dos
horários e trajetos
dos ônibus!

O que é um
absurdo, porque é
proibido estacionar
onde tem ponto de
ônibus e todo mundo
sabe disso!

Era
pra ter! A Lei da
Mobilidade também
exige informação nas
paradas de ônibus e
terminais e agora os
governos podem

Fazer o quê?
Não tem
estacionamento!
Onde mais as pessoas
podem parar os
carros?

disponibilizar
também para celular.
Se isso já estivesse
acontecendo, não
teríamos esse
transtorno todo.

Mas
pra valer mesmo a
Lei, as pessoas têm que
exigir seus direitos. Assim
como o respeito ao espaço que
o ônibus tem pra deixar e pegar
os passageiros. Mas, como
vocês podem ver, tá tudo
tomado por carros
estacionados.

Na garagem das
casas delas? Ou em
terrenos ou prédios de
estacionamento junto de
um corredor de ônibus
ou do metrô.

Não é impedir de
andar de carro, é
democratizar o espaço
público. Falta muito mais
calçada e ciclovia e o
estacionamento ocupa de
forma ociosa o espaço da
via. A lei diz que os
estacionamentos
podem

Quanto é?

É por aí, mesmo.
Usar menos o carro,
Eduardo. Tinha era que
reduzir os estacionamentos ou
torná-los pagos. Mesmo
quando a pessoa estaciona
em espaço público, deveria
pagar por isso.

ser
cobrados e esse
dinheiro poder ser
direcionado pra melhorar o
transporte público, as rampas de
acesso e elevadores pra pessoas
com deficiência nos ônibus, fazer
ciclovias e ciclofaixas, faixas
exclusivas de ônibus e melhorar as
informações sobre os itinerários
nos pontos de ônibus... Tudo
isso envolve custo. Se os
motoristas pagam

Três
reais.

Aí,
Eduardo, já que
você tá pagando caro
pelas multas, pra liberar
teu carro e tudo, aproveita
pra dar uma economizada
agora, com o preço da
passagem.

Porque o
motorista é o grande
vilão do trânsito, né?
Então a gente tem que
fazer de tudo pra
impedir ele de andar
de carro!

por
estacionar, é uma
forma de quem usa o
automóvel devolver um pouco
do que ganhou subsidiado pelos
governos. Ou você acha que com
os tributos que o carro paga,
cobre todos os custos de
construir as vias, colocar as
placas de sinalização, os
salários dos fiscais...?

Olha só, o 145
chegou antes! A
gente nunca
sabe...

Não
compensa, cara.
Desculpe a
franqueza! A gente mal
consegue passar aqui,
duvido que a gente
consiga sentar. Não vale
o preço da
passagem.

É por isso que as
pessoas precisam
exigir seus direitos. É
direito das pessoas ter um
transporte público de
qualidade. E é dever do
cidadão cobrar do poder
público esse direito.

Tá
achando o ônibus
muito cheio? Também
acho. São poucos ônibus
circulando para a quantidade de
pessoas que precisam dele. Mais
ônibus podem transportar mais
pessoas, e atender melhor a
necessidade de horários
diferentes. Cobre seu
direito.

Licença
aqui?

Tá
achando as
cadeiras
desconfortáveis? Falta o
cinto de segurança? Cobre
seu direito! As pessoas devem
exigir veículos melhores, mais
confortáveis, mais modernos,
com motor traseiro, cambio
automático para não
dar esses

Opa,
claro!

solavancos, e ser
acessível as pessoas com
deficiência. Menos poluentes,
inclusive! No Brasil temos as
melhores fábricas de ônibus do
mundo e usamos ainda motor
dianteiro. Os os ônibus são altos
para as pessoas subirem. Mas isso
pode aumentar a tarifa, por isso
que os carros devem contribuir
para diminuir o custo para
os usuários.

As
mulheres que são
desrespeitadas nos
ônibus devem denunciar,
existem empresas que têm
câmeras internas e devem verificar
a denúncia. Se o atendimento dos
cobradores não está bom, se os
motoristas dirigem correndo e
freiando, correndo e freiando... Às
vezes até derruba os
passageiros. Tudo isso, pra
melhorar, tem que exigir
seus direitos!

Tá
faltando o espaço
pra pessoas em cadeiras
de rodas? E ônibus equipados
com elevadores na escada e
outros itens que deixem a viagem
confortável para pessoas com
deficiência? Já tá na lei, cobre seu
direito! Exija que os ônibus sejam
preparados para atender bem
todas as pessoas.

O ônibus tá
demorando muito pra chegar
aos locais? Cobre seu direito! E é
aí que entram os corredores e faixas
exclusivas para ônibus, porque se for
parar pra pensar, a gente paga o preço
do ônibus ficar preso no congestionamento
dos carros também: quanto mais o ônibus
fica parado, quanto mais tempo ele demora
pra chegar ao destino, mais consome
combustível. Precisa de mais ônibus,
pagar mais salário dos cobradores e
motoristas. A gente chega mais
tarde e ainda paga pelo menos
20% a mais de tarifa por
isso!
Esse jogo não é
legal, não. Não tem
vantagem e
desvantagem pra
escolher, é
desvantagem e
desvantagem!

Cobrando seus
direitos, a população
pressiona o Governo a nos
dar uma nova mobilidade
urbana. Aí o preço da passagem
compensaria mais. E olha que
dava pra ser ainda mais barato.
Não só porque o ônibus
demoraria menos pra chegar
nos lugares... Você sabe o
que compõe o preço
da tarifa
Não...

Por
exemplo, você sabia
que é o usuário que paga
todas as gratuidades? Acho justo
que idosos e pessoas com deficiência
tenham acesso gratuito ao uso de
Não
transportes públicos, e que estudantes
é culpa sua. Não é
paguem meia, mas isso gera em média um
uma informação de fácil
acréscimo de 20% nas tarifas! Por que é o
acesso. Da mesma forma que
usuário que tem que pagar por isso? Sabia que
os itinerários deviam estar
visíveis nas paradas e nos locais também são os usuários que pagam todos os
tributos e que eles aumentam em mais 20% as
onde se compra a passagem ou
tarifas? Só quem não paga são os que têm
mesmo próximo à própria catraca.
Vale Transporte, que pagam 3% do seu
O mesmo vale para a
salário, aliás uma conquista dos
composição do preço da
movimentos populares após fazerem
tarifa, que é uma exigência
manifestações em todo o país
da Lei de Mobilidade.
desde de 1985.

O capítulo II da Lei
da Mobilidade é voltado
exatamente para a política
tarifária, que inclui a
transparência no cálculo das tarifas.
Mas não só isso! Também estimula o
poder público a buscar formas de
trazer um preço mais justo e
acessível, por exemplo aumentando a
contribuição dos que ganham com
a melhoria e existência dos
transportes, os chamados
beneficiários indiretos.

Falou bonito
agora, Luciana. Eu
não cheguei a
entender o que é isso,
mas que impressionou,
impressionou.

Ah,
é não fazer
com que o usuário
pague todos os
custos mais o lucro
da empresa de
transporte.

Pra
mim, qualquer um
desses tá valendo. Mas
honestamente? Acho que as
melhores ações são aquelas que
oneram quem usa o carro em grande
quantidade e reverte esse dinheiro para
a redução das tarifas. Por que eu digo
isso? Porque não tem outra forma de
melhorar a mobilidade urbana se não for
reduzindo a quantidade de carros nas
ruas! Medidas que estimulem as
pessoas a usar menos carros e, ao
mesmo tempo, mais transporte
público são as mais
eficientes.

Não
adianta, Eduardo.
Sério! Ou as pessoas
fazem a lei valer e vão ter
transporte público eficiente,
ciclovias e calçadas de qualidade, e o
trânsito vai ficar pior pros carros. Ou
vai continuar esse incentivo às pessoas
comprarem carro, a quantidade vai
aumentar ainda mais, ocupando mais
as vias, e o trânsito vai ficar pior
não só para os carros, mas pra
todo mundo. Qual que é
melhor?

Aí podem ter vários
mecanismos para os
beneficiários diretos e indiretos
contribuírem, como (1) usar o recurso da
CIDE, uma contribuição que o Governo cobra
na gasolina, para veículos pessoais (2) usar a
cobrança por uso de estacionamentos para
diminuir a tarifa ou melhorar a qualidade da
mobilidade urbana, (3) ampliar a participação dos
empregadores no Vale Transporte, (4) taxar o lucro
dos imóveis que são valorizados pelos transportes (5)
usar o lucro da publicidade nos terminais, nas
paradas e nos próprios ônibus para reduzir o preço
da passagem para o usuário também. (6) Além
disso, a tarifa é responsabilidade dos Governos.
Em alguns países, os Governos e os
empregadores pagam mais de 50% dos
custos para reduzir o preço que o
cidadão paga.

Eu acho uma
posição radical
essa de vocês. Não
precisa taxar os carros,
basta melhorar o
transporte público que
as pessoas vão usar
mais ele.

Éo
que muita gente fala,
mas não faz. Na França, por
exemplo, as pessoas usam muito o
transporte público, mas também usam
muito os carros. Sabe quando as pessoas vão
deixar de andar de carro o tempo inteiro?
Quando ficar mais caro usar carro, com o preço da
gasolina não subsidiado. Quando o estacionamento
for taxado e o carro levar mais tempo pra chegar no
destino do que o ônibus ou metrô. O que vai acontecer
é que menos gente vai ficar no congestionamento. E
aqueles que insistirem em usar o carro vão circular em
vias com mais congestionamento, já que não para de
crescer a frota, que hoje ocupa 80% das vias, mas
vai ficar restrito a 30%, que é a porcentagem de
pessoas que os carros carregam. E essa
diferença do espaço que ele ocupava antes
vai ser disponibilizado pras calçadas,
ciclovias e ônibus, que a Lei da
Mobilidade exige que ocupem
70% das vias.

É...
tô pensando
em comprar
uma moto.

Pra
evitar o trânsito
costurando entre os
carros? Você que vive dando
batidinha aqui e ali? Olha, pra
você se machucar gravemente ou
até morrer num acidente de moto
só precisa de uma colisão, e
ela nem precisa ser tão
forte.

Bom... valeu pela
ajuda! Daqui eu vou
andando até lá. Luciana, eu
sei que nós estávamos em
lados diferentes de uma
discussão, mas foi um
prazer conhecer
você.

Foi
um prazer
conhecer você
também! E deixa eu
perguntar... como você vai
tirar seu carro daqui se
está sem carteira?

Putz! É
mesmo...

Eu
posso dirigir
pra você, se
quiser.

Você dirige?
Achei que com todo
esse engajamento,
você não dirigisse até
mesmo por
ideologia.

Não
tenho nada contra
carros. Eu só acho que eles
devem ser uma forma auxiliar de
transporte, não a principal, muito menos
a única. Eu uso carro pra fazer um passeio
com toda a família no fim de semana, pra
viajar aqui pra perto, pra fazer as compras
no supermercado, para levar alguém ao
hospital em uma emergência... Mas, de
uma maneira geral, acho o trânsito
muito estressante pra mim!

Bom... Eu vejo aqui
como vou fazer. Vocês
também devem ter seus
compromissos, eu dou um
jeito! Até mais,
pessoal!

Tchau!

Falou!

Aqui a gente
até que tá perto
da Prefeitura, né?
Me acompanha?

Anram! Você vai
lá pra ver
justamente essa
questão da
Mobilidade, né?

Isso.
A ONG que eu faço
parte marcou com a
prefeitura e outros órgãos
para um debate sobre a
implantação da Lei da
Mobilidade aqui na cidade.
Vamos comigo?

Vamos
nessa!

Às
vezes eu fico
pensando como seria
uma cidade que priorize a
Mobilidade Urbana
Sustentável em vez de
carros e mais carros. É
até difícil imaginar...

Ah,
mas existem
diversas cidades que
já adotaram medidas de
redução de carros e um
sistema que priorize
outras formas de
locomoção.

Em Madri já existe uma zona livre de carros, e ela só cresce. O plano é, em 5 anos,
pedestrianizar por completo a área central da cidade. E os modelos de carros mais
poluentes pagam mais caro pra estacionar.

t

Mais da metade da população de Copenhague tem o hábito de ir para o trabalho de
bicicleta. A cidade tem mais de 300Km de ciclovias, e rodovias exclusivas para
bicicletas estão em trabalho

Para reduzir os acidentes, a velocidade máxima na maioria das ruas de Nova Iorque
é 40km/h. Rodovias e zonas arborizadas têm um limite um pouco maior, enquanto
áreas escolares a velocidade é ainda menor. Câmeras e policiais fazem a
fiscalização.

No anel viário de Paris, a velocidade também foi reduzida, de 80 pra 70km/h. E pra surpresa de muita gente, as
pessoas passaram a chegar mais rápido aos lugares nos horários de pico! Até o fim do ano, muitas ruas dentro
da cidade vão reduzir de 50 pra 30km/h, para desestimular as pessoas a usarem carros, melhorar as condições
pras bicicletas e reduzir a poluição.

Vancouver fez mais de 500km de ciclovias que
inclusive conectam a cidade com cidades vizinhas.

Puxa! Na
Europa e na
América do norte é
bem diferente,
né?

Não é só
nesses lugares,
não.

Em Bogatá, na Colômbia, as pessoas usam o ônibus BRT como um sistema de transporte rápido e acessível. O
ônibus circula em corredores exclusivos, como em Curitiba, e tem lugar que utilizam duas faixas das vias e tem
muitas calçadas e ciclovias. Associado à restrição de carros particulares no centro da cidade, o tempo de
viagem reduziu, a emissão de poluentes também e as taxas de acidentes despencaram.

Curitiba
também usa
BRT?

Usa.
E não é a única
cidade brasileira que
adota medidas para
uma nova mobilidade
urbana...

O
Município de Joinvile
tem utilizado os
estacionamentos dos carros
nas vias para fazer ciclofaixas. Já
implantaram mais de 100km e vem
integrando as ciclovias a outros
meios de transporte, pra
interligar os diferentes
tipos de modais.

Em
Itirapina, em São
Paulo, 7 em cada 10
moradores usam a bicicleta
como principal meio de
transporte. Na Capital do Acre
implan
taram inúmeros
quilômetros de ciclovias e
fizeram até uma ponte só
para pedestres.

Na
capital Paulista,
quem optou pelo ônibus,
ganhou cerca de 35 minutos por
dia depois dos mais de 500km de
faixas exclusivas de ônibus. O
transporte ficou quase 70% mais
rápido de 2011 para 2015. E o
Governo do estado tá
construindo mais 70
quilômetros de Metrô.

No
Rio de Janeiro
fizeram uma extensa
implantação de calçadas
acessíveis junto com uma rede de
cicloviária. Além disso, construíram
vários quilômetros de faixas
exclusivas e agora está em obra
um Veiculo Leve sobre Trilhos, o
bonde moderno.

Em
Brasília, implantaram
muitos quilômetros de
ciclovias, algumas vias também
possuem faixas exclusivas para
ônibus e construíram uma via de BRT
ligando as cidades ao Plano Piloto. E
decisões de
o eixão, que é uma via que corta a
melhoria da mobilidade.
cidade de fora a fora, fecha aos
Agora precisamos fazer esses
domingos e feriados, ficando
documentos valerem na prática.
disponível para o lazer dos
Uma das coisas que tá bem clara
Tudo
habitantes.
na Lei de Mobilidade é que ela deve
isso é conquistado,
ter controle social, ou seja, as
nada vem de graça.
pessoas precisam fiscalizar o
Conseguimos aprovar a Lei de
poder público na adoção das
Por
Mobilidade Urbana. Fizemos um
medidas que estão na lei.
isso pedi que
Pacto pela Mobilidade, um mapa de
você me acomnavegação da Lei, e existem muitas
panhasse. Quanto mais
propostas para baratear as
pessoas reivindicarem
tarifas, melhorar a qualidade
seus direitos, mais
dos transportes e aumentar
força a gente tem.
a participação da
população nas

Mas como
acontece de fato
esse controle
social?

Ele é
exercido pelo
Conselho Nacional das
Cidades. E pelos Conselhos
das Cidades estaduais e
municipais, em que deve ter um
Comitê de Mobilidade ou
Conselhos específicos só
de mobilidade.

Isso quer
dizer que...?
Que
todos esses
direitos que falamos,
como o direito a transporte
de qualidade, informações nos
pontos de embarque e ações de
restrição ao uso do automóvel que
gerem recursos para financiar uma
nova Mobilidade Urbana,
sustentável, devem ser
cobrados nesses
conselhos.

E
quem
participa
deles?

Dá
uma boa
olhada...

Ainda tem
gente demais lá
fora! Mas vamos
ver se mudamos
esse quadro...

Puxa! Tem
bastante
gente aqui,
né?

Os
conselhos se
reúnem aqui para
s da
discutir os plano
a
ra
pa
a
prefeitur
devem
e
qu
de
ida
bil
mo
no Plano
estar contidos
nos de
Diretor e nos Pla
Mobilidade da
Cidade.

A Lei da
e
Mobilidade diz qu
deve haver um
ra os
Observatório pa
m
Conselhos atuare
no controle
social.

Observatório?
Adoro telescópio!
Re-re-re
E quem participa
deles?
participam
representantes de ONGs,
como eu... movimentos sociais
de bairro, movimentos sociais
temáticos, como os de transporte
público, dos ciclistas, os defensores
da paz no trânsito... E tem também
empresários do setor dos ônibus,
comerciantes, industriais... sindicato
de trabalhadores de transporte, de
arquitetos, de engenheiros...

...e
sim de um
acesso aos projetos
ligados à Mobilidade
Urbana, para
monitoramento, dos custos
Aí
do serviço que determinam
os conselhos
as tarifas para os
podem discutir, por
usuários... coisas como a
exemplo, os aumentos
planilha tarifária.
tarifários. Ou cobrar de outros
beneficiários do transporte,
como os carros, os polos
geradores de tráfego e a gasolina,
que são estratégias para reduzir
a tarifa e estabelecer maior
integração das diferentes
formas de se locomover
na cidade.

Mas
tudo sobre a
mobilidade urbana
entra em pauta aqui,
como a ocupação da via
pública, hoje ocupada em
80% pelos carros, que só
merecem 30%, mas dá para
ver que a realidade ainda
está longe do ideal
nesse assunto.

Eu
vim exigir que se
faça pesquisa de
opinião com os usuários
dos transportes públicos
sobre a qualidade do
serviço. Você alguma vez
foi consultado?

Pois
é.
E também para exigir
que divulguem amplamente
as propostas que surgem
nessas reuniões e as
realizações feitas a partir
delas. Você alguma vez
ficou sabendo delas?
Então... é
por aí.

Uma
forma é se filiando a
uma ONG , outra é
participando de uma reunião de
moradores que reivindicam
melhorias no transporte de seu bairro:
se eles um dia te elegerem como
representante, você vai. Mas se você
pertence a um sindicato de arquitetos,
engenheiros, trabalhadores de
transporte ou outra profissão,
também poderá reivindicar que eles
postulem um lugar no Conselho
de sua Prefeitura. E por aí
vai...

E
você veio
aqui pra falar
alguma coisa,
como é que
é?

Nunca em
toda a
minha vida!

Não
mesmo!

Ok.
Como eu faço
pra participar?
Tenho que me filiar a
uma ONG ou algo
assim para atuar
nos Conselhos?

Além
disso, acompanhe
o MDT, que é o Movimento
Nacional pelo Direito ao
Transporte. Eles têm página
blog, canal no youtube... e alguns
materiais interessante, tipo a Lei e
o Pacto de Mobilidade,
experiências de sucesso no
Brasil e no exterior e uma
cartilha sobre Mobilidade
Urbana.

Eu vou
participar,
com certeza!

E aí? Vamos
lutar pela
mobilidade
sustentável?

