
A Fundação circule-mais é uma organização social que, desde 1990, trabalha para que 
os direitos de ir e vir dos cidadãos sejam respeitados. O estágio que a organização 
alcançou permitiu que a partir de 2010, firmasse parceria com a maior e mais antiga 
ONG de defesa de direitos da circulação no mundo, a Save mobility Internacional.
Os projetos que ambas desenvolvem na área de proteção da circualção em todo o 
Brasil garantiu ações de redução de rico de desastre e melhoria da circulação urbana.
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Chama pública

Quais soluções simples, 
baratas e rápidas para o 
problema da circulação em 
grandes metrópoles?

 
Os prejuízos causados pela deficiência 

na mobilidade urbana tornarem-se, neste 
início de milênio, um dos principais 
problemas a serem enfrentados pela 
administração pública. O custo pago pela 
sociedade às políticas públicas inadequadas 
à boa circulação de indivíduos não pode ser 
mais subestimada. Os problemas 
relacionados à má-circulação são hoje 
percebidos por todos: cargas que não 
chegam aos destinos, aumento nos custo, 
desperdício de combustível problemas de 
saúde saúde.

Estimativas recentes indicam que os 
congestionamentos em grandes cidades são 

responsáveis por enormes prejuízos 
materiais e morais aos habitantes. 

A Fundação Circulação-Mais torna 
público o concurso aberto a todas a 
sociedade civil organizada para a seleção 
de projetos de melhoria da circulação em 
grandes metrópoles brasileiras. Esta 
chamada pública tem por objetivo oferecer 
aos administradores públicos soluções 
capazes de melhorar a circulação em 
grande cidades. 

De maneira geral, os projetos devem 
ser capazes de oferecer respostas a 
pergunta acima: 

Quais soluções simples, baratas e 
rápidas para o problema da circulação em 
grandes metrópoles?

Os projetos devem ser apresentados 
por associações, universidades, empresas 
ou outras entidades do setor privado ou 
público não diretamente ligado à 
administração na forma de uma cartilha a 
ser utilizada na definição de políticas 
públicas e ações eficazes na melhoria da 

circulação dos habitantes. Cada proposta 
deverá definir uma metrópole com mais de 
2 milhões de habitantes e inscrever apenas 
um único projeto na forma de uma cartilha.

A data limite para a submissão de 
projetos é 07 de novembro de 2012

Em 10 anos
circular mais	 2
respirar mais	 0
ser mais feliz	 2
viver mais	 2
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Quais soluções simples , baratas e rápidas para este problema?
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Trânsito em São Paulo

Estimativas indicam que o prejuízo causado pelos congestionamentos paulistanos é de R$ 33,5 bilhões por ano. 
Para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, o custo é de R$ 4,1 bilhões anuais

Espaço ocupado por 60 pessoas em três tipos de transporte diferentes

Um ano antes das eleições para prefeito de São Paulo, um partido 
político procura uma empresa de consultoria   que possa elaborar um 
PROJETO DE MOBILIDADE URBANA para a cidade de São Paulo 
em um período de 6 semanas para que o projeto possa ser aprovado pelo 
partido e possa ser protocolado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A 
proposta deve ser superficial e abordar os erros (a serem corrigidos 
rapidamente) cometidos durante as várias gestões da cidade: falta de 
investimento em transporte público, falta de vias perimetrais…
A discussão deve gerar em torno dos prejuízos causados pela deficiência 

na mobilidade urbana: cargas que não chegam aos destinos, o custo 

aumenta devido ao combustível gasto no trânsito, o governo gasta com 

saúde… Depois, compara-se este custo ao investimento feito nos últimos 

Espaço ocupado por 60 pessoas em 
três tipos de transporte diferentes


