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PropostasPropostas

�� ÔÔnibusnibus: : metasmetas –– R$ 1bi (500 km) R$ 1bi (500 km) emem 4 4 
anosanos

�� CarroCarro: : desestdesestíímulomulo;;
�� Bike: Bike: EstEstíímulomulo, , expansexpansããoo dada ““ciclociclo rederede””
�� EducaEducaççaoao: : tolertolerâânciancia zero, zero, intervenintervençõçõeses;;
�� IntegraIntegraççaoao + + IntermodalidadeIntermodalidade
�� PolPolííticasticas UrbanUrbaníísticassticas
�� Central Park Central Park PaulistanoPaulistano
�� ……
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Quem somos?

• Existimos desde agosto de 2007, nos reunimos para
fazer alguma Ação no Dia Mundial sem Carro deste ano;

• Um coletivo totalmente aberto com pretensões de 
movimento (social/urbano/de massas);

• Formado fundamentalmente por artistas, estudantes, 
profissionais liberais, trabalhadores de diversas áreas
como educação física, economia, geografia, advocacia, 
sociólogia, gestão ambiental;
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• O que nos Une?
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Objetivos, Premissas e Opções Políticas

NOS ESPAÇOS PÚBLICOS É
QUE NOS ENCONTRAMOS 

COMO IGUAIS, NÃO 
IMPORTANDO O STATUS 

SOCIAL



Ecologia Urbana

Objetivos, Premissas e Opções Políticas

• O problema da mobilidade e trânsito: 
� Um dos principais fatores de degradação da 
qualidade urbanística e de vida do paulistano!

• Expectativa de vida é três anos menor em SP.

• Os prazos de financiamento para a compra de 
carros atingem hoje 99 meses.

• A cada dia são emplacados no município 635 
carros e 235 motos
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Objetivos, Premissas e Opções Políticas

• Não estamos frente a um problema técnico, 
embora ele tenha dimensões técnicas, mas 
essencialmente político.

• O tempo da vida do paulistano consumido pela 
poluição e pelo trânsito;

• A degradação absurda do espaço público e de 
sociabilidade;

• É o reverso da medalha da opção pela política 
do Carro. 
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Objetivos, Premissas e Opções Políticas

• Uma política de alteração radical da matriz de 
transportes de São Paulo para o transporte coletivo é
economicamente viável

• A opção pelo transporte coletivo é também a opção por 
enfrentar os problemas da poluição e da mudança 
climática

• Não há opção ideal. Sempre haverá ganhadores e 
perdedores em qualquer opção.

• Grandes Construtoras, Indústria Automobilística e Máfia 
dos Transportes têm ganhado com as políticas atuais.
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EDUCAÇÃO e TRÂNSITO

• “Rotas seguras para escolas” ;

• Intervenção com motoristas (nova ótica sobre
pedestre/ciclista); 

• Universidades e faculdades: planos de transporte para
minimizar o uso do carro (CARONA SOLIDÁRIA,…);

• Segurança ao pedestre (zebra crossing,...);

•Mudança de paradigma do carro (sonho de consumo = 
pesadelo)
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EducaEducaçãçãoo e e PuniPuniçãçãoo

-Educação por políticas públicas, campanhas e eventos
organizados pela sociedade (caminhadas, bicicletadas,…)

- tolerência zero para infrações de trânsito (a educação deve ser 
do motorista do carro, mas do pedestre também e do ciclista);
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ÔNIBUS

• Prioridade zero: 500 kms de corredores de 
ônibus de qualidade em quatro anos

• Ônibus devem ter autorização para sair da faixa 
exclusiva

• 8 milhões de pessoas/dia usam coletivos. 

• 71% é transporte de ônibus. 

• Só Metrô não é solução!

(fonte Eric Ferreira, 2002).
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Ônibus

“Os Carros são verdadeiras 
máquinas de consumo de
espaço público urbano”.



Ecologia Urbana

Zona de interdição total de circulação   de 
carros particulares no Centro Velho  

(rótula e contra-rótula) �� ��
Anhangabú sem Carros

CARRO 
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• Proibir estacionamento de Carros no centro 
expandido onde circulam ônibus

• Inspeção veicular rígida. Cerca de 1 milhão de 
veículos irregulares

Expansão, alargamento e garantia de qualidade 
nas calçadas das zonas comerciais e de 
convivência e entretenimento

CARRO 
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Cidades Sem carro:

� Veneza (quase toda a cidade) �� ��
� Florença (cidade velha) �� ��
� Freiburg (centro) �� ��
� La Rochelle – França – (toda a cidade) �� ��
� Lyon (várias ruas importantes) �� ��
� Conpenhagen ( centro comercial) �� ��
� Gent  - Bélgica (Todo o Coração da Cidade) �� ��
� Vienna (centro velho e áreas residenciais) �� ��
� Centro de Atenas (parcialmente ignorado) �� ��
� Ilha de Margaret, Budapeste
� Málaga (3900 m2 de área livre de carros)�� ��
� York (ruas estreitas demais para carros)�� ��
� Leeds, Yorkshire (grande parte da cidade) �� ��
� San Antonio, Texas (Ao longo do River Walk, como Veneza) �� ��
� Curitiba (24 quadras no centro) �� ��
� Bogotá (Ciclovia, 110 km ao longo da cidade) �� ��

CARRO 
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BICICLETA

• “Ciclo-rede“ (ligar vias segregadas para ciclistas)
* aliar aos corredores de ônibus.

• Bicicletários em áreas públicas/comerciais; (pressão pela Lei)
* parques, shoppings, mercados,…

• Campanhas (mudar concepção: de obstáculo a meio de transporte);

“A metade dos transportes motorizados efetua percursos
inferiores a 5 km, distâncias curtas que 

poderiam sem feitas de bicicleta”
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BICICLETA - Políticas

• Orçamentos anuais para financiar projetos de incentivo ao uso de 
bikes;

• Estímulo ao uso de bikes por servidores públicos, oferecendo 
bicilcletarios seguros, chuveiros, armários;

•Pesquisa de monitoramento do uso de bikes: contagem de tráfego, 
colisões, rotas mais acessadas,…

• Redução da velocidade urbana.
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BICICLETA

“O número de bicicletas triplicou no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos
(implantação das ciclovias)”

Bogotá
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INTEGRAINTEGRAÇÃÇÃO DO TRANPORTE PO DO TRANPORTE PÚÚBLICOBLICO

•• Grande SGrande Sãão Paulo: 39 governos municipais o Paulo: 39 governos municipais 
diferentesdiferentes
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INTEGRAINTEGRAÇÃÇÃO DO TRANPORTE PO DO TRANPORTE PÚÚBLICOBLICO

•• Grande SGrande Sãão Paulo: Milho Paulo: Milhõões de pessoas se deslocando es de pessoas se deslocando 
entre os municentre os municíípios diariamentepios diariamente
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INTEGRAINTEGRAÇÃÇÃO DO TRANPORTE PO DO TRANPORTE PÚÚBLICO BLICO 

•• ExistExistêência de 3 empresas pncia de 3 empresas púúblicas estaduais para blicas estaduais para 
fazer o transporte pfazer o transporte púúblico metropolitano (EMTU blico metropolitano (EMTU ––
veveíículos, METRculos, METRÔÔ e CPTM e CPTM –– trem), com integratrem), com integraçãção o 
parcial entre elas parcial entre elas 

X X
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INTEGRAINTEGRAÇÃÇÃO DO TRANPORTE PO DO TRANPORTE PÚÚBLICOBLICO

•• FusFusãão total, dos servio total, dos serviçços e juros e juríídica, do METRdica, do METRÔÔ e da e da 
CPTM, com padrCPTM, com padrãão de qualidade de servio de qualidade de serviçço do METRo do METRÔÔ
em toda a rede, em seis anos, com metas escalonadas em toda a rede, em seis anos, com metas escalonadas 
ano a ano.ano a ano.
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INTEGRAINTEGRAÇÃÇÃO DO TRANPORTE PO DO TRANPORTE PÚÚBLICOBLICO

•• UtilizaUtilizaçãção do malha ferrovio do malha ferroviáária jria jáá existente (tanto as existente (tanto as 
desativadas quanto a da CPTM)desativadas quanto a da CPTM)

•• QualidadeQualidade do do serviserviççosos: METRO (: METRO (centrocentro) x CPTM ) x CPTM 
((periferiaperiferia))

•• EExpandirxpandir rapidamente os servirapidamente os serviçços de METRos de METRÔÔ
completando as atuais linhas Amarela e Lilcompletando as atuais linhas Amarela e Lilááss
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INTEGRAÇÃO DO TRANPORTE 
PÚBLICO

• Melhor articulação entre os poderes no setor 
de transporte

� Integração plena entre as várias 
modalidades de transportes sobre trilhos 
(integrados no sistema de metrô) e ônibus

• Bilhete universal
• Bicicletários em todas as estações de metrô e 
terminais de ônibus.
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• Revalorização do Comércio de Rua

• Desenvolvimento de ferramentas de impacto 
ambiental de Grande Porte.

• Moratória do mecanismo de operações urbanas, 
tal como vem sendo aplicado com venda de 
CEPACs.

Política Municipal 
Urbanística e de 

Mobilidade 
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• Possível reforma do Estatuto da Cidade (lei 
federal).

• “Criar dificuldade para vender facilidade”

• Reversão do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento do Trânsito (Decreto nº 49.399 
da Lei nº 14.488): todo dinheiro arrecadado com 
multas deve ser destinado para transporte público

Política Municipal 
Urbanística e de 

Mobilidade 
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Empresas
Compraram
o direito de 
Construir Prédios 
mais altos que 
o permitido e 
financiaram 
o Estilingão!

Política Municipal 
Urbanística e de 

Mobilidade 
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MORATÓRIA

• Moratória a Grandes Shoppings
• Ex.: Bourbon Shopping: “De seus nove andares, cinco 
são reservados para estacionamento, com 3.000 vagas”.
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MORATÓRIA

• Moratória a Expansão de vias para carros

• Ex.: Viadutos, Túneis, Pontes, Avenidas, 
RODOANEL

• “Nos últimos 80 anos construímos cidades mais 
para a mobilidade dos veículos do que para a 
felicidade humana”
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MORATÓRIA

Patrimônimo investido na mobilidade 

(valores de equipamentos novos) 

(Valor total = R$1,08 trilhão)
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Patrimônio investido na mobilidade 
R$ 1 Trilhão (Valores de equipamentos novos)�, 
Fonte ANTP, 2003, cidades 60.000 hab. ou mais.
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Central Park Paulistano

•• Parque ligando o Campo de Marte ao Horto Florestal;Parque ligando o Campo de Marte ao Horto Florestal;

•• FormaFormaçãção de um lago pelas o de um lago pelas ááguas do tietguas do tietêê;;

•• Um trecho de 6 Km da marginal, entre as pontes do LimUm trecho de 6 Km da marginal, entre as pontes do Limãão e o e 
das Bandeiras, seria subterrdas Bandeiras, seria subterrââneo.neo.

•• (Rog(Rogéério Batagliesi e Antonio Malicia) rio Batagliesi e Antonio Malicia) 

Associado Associado àà::

•• Gradativa desativaGradativa desativaçãção dos aeroportos de Congonhas e Campo o dos aeroportos de Congonhas e Campo 
de Marte de Marte –– reapropriareapropriaçãçãoo do espado espaçço com o com ááreas verdes e de reas verdes e de 
lazer;lazer;

•• Deslocamento trDeslocamento trááfego para Cumbica e fego para Cumbica e ViracoposViracopos
•• (Mario (Mario BiselliBiselli))
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Central Park – Nova York

Hyde Park - Londres

Campo de Marte 
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Propostas Propostas p/ p/ FFóórumrum

�� ÔÔnibusnibus: : metasmetas –– R$ 1bi (500 km) R$ 1bi (500 km) emem 4 4 anosanos
�� CarroCarro: : desestdesestíímulomulo;;
�� Bike: Bike: EstEstíímulomulo, , expansexpansããoo dada ““ciclociclo rederede””
�� EducaEducaççaoao: : tolertolerâânciancia zero, zero, intervenintervençõçõeses;;
�� IntegraIntegraççaoao + + IntermodalidadeIntermodalidade
�� PolPolííticasticas UrbanUrbaníísticassticas
�� Central Park Central Park PaulistanoPaulistano
�� ……
��

��
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