MANIFESTO
18ª JORNADA BRASILEIRA ‘NA CIDADE, SEM CARRO’

RUAS DEMOCRATIZADAS COM MOBILIDADE ATIVA INCLUSIVA (CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E CALÇADAS
ACESSÍVEIS), FAIXAS EXCLUSIVAS, E PAZ NO TRÂNSITO SE TORNEM A CIDADES SUSTENTÁVEIS
É O TRANSPORTE PÚBLICO COMO DIREITO SOCIAL E LEI DA MOBILIDADE NAS CIDADES !
22 DE SETEMBRO DE 2018

Neste sexto ano de vigência da LEI DA MOBILIDADE URBANA, e terceiro ano da conquista do Transporte
Público como Direito Social e nesse ano em que haverá a renovação dos Dirigentes do Governo Federal,
Estaduais, Câmara Federal e Estaduais e do Senado Nacional , a 18ª Jornada Brasileira ‘Na Cidade, Sem
Meu Carro’ convoca os cidadãos a deixarem as ruas repletas de PAZ NO TRÂNSITO, reduzindo as
velocidades das vias urbanas, implantando FAIXAS EXCLUSIVAS, INFRAESTRUTURAS PARA BICICLETAS e
Calçadas Acessíveis para que se tornem o espaço de construção de uma nova urbanidade e de uma nova
vida com paz para os moradores das cidades.
Em tempos de crise política e econômica é necessário que a sociedade lute para a continuidade da
implantação dos projetos estruturantes, para que não sejam paralisados e os implantados não tenham
retrocessos. É preciso manter prioridade aos metrôs e trens urbanos, aos sistemas de VLT e monotrilhos e
aos corredores exclusivos de ônibus, sistemas de BRT e faixas exclusivas e que eles sejam integrados a
redes ciclo viárias e de calçadas acessíveis.
As pessoas começam a vislumbrar uma alternativa à cidade dos automóveis com as bicicletas, os ônibus
fora dos congestionamentos dos carros, as calçadas acessíveis e as reduções de velocidades, as zonas de 30
Km/h as velocidades máximas de 50 e 60 km/h nas áreas urbanas – todos fatores que transformam a
cidade em um lugar mais humanizado e seguro. Em 2014, de acordo com relatório do Seguro DPVAT,
quase oito mil pedestres foram mortos em atropelamentos no Brasil, o que significa 43 mortes de
pedestres por dia; outros quase 116 mil sobreviveram, mas ficaram com lesões permanentes de acordo
com a mesma fonte. Em ocorrências de trânsito, os números são ainda piores: 43 mil mortos por ano e
mais de 250 mil lesionados.
Várias iniciativas internacionais como a Plano Global para a Década de Ação pela Segurança no Trânsito
2011 – 2020 para reduzir em 50% o número de mortos e pessoas com sequelas decorrentes de ferimentos
em ocorrências de trânsito ,onde na 2ª Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no Trânsito,
pela primeira vez, um compromisso internacional enfatiza o transporte público como forma de
aprimorar a segurança no trânsito.
Em novembro de 2016 no Acordo de Paris o Brasil se comprometeu em reduzir até 2025 37% e até 2030
43% dos gases efeitos estufa reduzindo o uso de combustíveis fosseis e substituindo por energia elétrica
,solar, eólica e ressuscitando o programa do uso do etanol. Em 2017 realizou-se o HABITAT II em onde foi
firmada a Agenda 2030 para colocar em pratica os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) com
foco na redução do efeito estufa e da poluição colocando em linha de frente a Mobilidade Sustentável
privilegiando a Mobilidade Ativa Inclusiva, os Transportes Públicos e a Paz no Trânsito.
Com a Lei de Mobilidade Urbana, conquistamos a perspectiva de prioridade para o transporte público
como linha norteadora das políticas de financiamento da mobilidade urbana; e com a transformação do
Transporte Público em Direito Social constitucionalmente reconhecido, abre-se possibilidade de
constituição de um Sistema Único de Mobilidade (SUM) nos moldes do SUS da área de Saúde.

Neste sentido, o Manifesto da 18ª Jornada Brasileira ‘Na Cidade, Sem Carro’ o Instituto RUAVIVA e o
Instituto do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos – MDT
propõe que os candidatos a Presidente da República, Governadores, Senadores, Deputados Federais e
Estaduais se comprometam a cumprir o estabelecido na Política Nacional de Mobilidade Urbana e na
Constituição, incluindo as seguintes propostas em seus programas de governo:

1. Criar o Sistema Único da Mobilidade Urbana Sustentável (SUM) que estruture a gestão operacional e
financeira abrangendo os três níveis de Governo e da sociedade civil, integrada com as políticas de
desenvolvimento urbano, com objetivo de assegurar aos cidadãos que o TRANSPORTE PÚBLICO seja,
de fato, um DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL;
2. Cumprir a Política Nacional da Mobilidade Urbana (PNMU), de forma a garantir que os investimentos
em mobilidade urbana e nas vias públicas, sejam, prioritariamente, destinados aos pedestres, metrôs,
trens, sistemas de VLT, monotrilhos, sistemas de BRT, ônibus e bicicletas e que estes sejam os eixos
principais de investimento nos Planos de Mobilidade, reservando 70% das vias para implantar faixas e
corredores exclusivos de ônibus e de Veículos leves sobre Trilhos;
3. Que haja a integração dos sistemas estruturais de transporte – como metrôs, ferrovias urbanas, VLTs,
monotrilhos, barcos e ônibus (BRT e faixas exclusivas), e que tenham garantias de acessibilidade para
pessoas com deficiência e integração com as bicicletas (públicas e privadas), calçadas acessíveis e
bilhetagem eletrônica temporal (“bilhete único”) e que o serviço de ônibus seja racionalizado;
4. Que o espaço destinado ao estacionamento nas vias sirva para aumentar calçadas, criar ciclovias,
faixas exclusivas de ônibus e ‘parklets' (áreas de repouso e recreação para pessoas) e onde houver
grande fluxo de pedestres, as calçadas sejam de responsabilidade do poder público e acessível às
pessoas portadoras de deficiência (implantadas e fiscalizadas pelo poder público);
5. Que se estabeleçam políticas de estacionamento de automóveis com regulação pública; proibindo
estacionamento em todas as vias de circulação dos transportes públicos ; incentivando
estacionamentos nas junto aos corredores estruturais, estimulando o uso do carro como alimentador
do transporte público; e que as taxas para estacionamentos formem um fundo público para
investimentos exclusivos em obras de transportes públicos, calçadas e ciclovias;
6. Garantir qualidade nos serviços convencionais de ônibus, com o apoio de recursos federais e
estaduais, para que a frota tenha piso baixo, câmbio automático e usem fontes de energia que não
emitam poluentes que prejudiquem a qualidade do ar ou gases de efeito estufa;
7. Apoiar, com recursos extras tarifários, as experiências de barateamento das tarifas, passe livre e
outras ações que promovam a sustentabilidade econômica e conquista de qualidade para o serviço, a
universalização do acesso à mobilidade urbana e o direito à cidade;
8. Que as recomendações do Acordo de Paris para o Clima, a Agenda 2030, e os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentáveis integrem as agendas de lutas das Organizações da Sociedade Civil e dos
Governos para que promovam a prosperidade humana com a proteção ambiental, onde as reduções
do uso dos automóveis e dos combustíveis fósseis são medidas estruturais;
9. Promover o controle social dos investimentos em sistemas estruturais de transportes públicos,
integrados, racionalizados, com calçadas acessíveis, rede cicloviária e estacionamentos,
acompanhados do barateamento das tarifas em todo território nacional, para finalmente
transformar a “rua dos carros” em “rua das pessoas”, com a Mobilidade da Paz.

