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Estimativas indicam que o prejuízo causado pelos congestionamentos paulistanos é de R$ 33,5 bilh
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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

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
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A discussão deve gerar em torno dos prejuízos causados pela defic
na mobilidade urbana: cargas que não chegam aos destinos, o
Fundação Circule-mais
A Fundação circule-mais é uma organização social que, desde 1990, trabalha para que
!
os direitos
ir e vir dos cidadãos sejam
respeitados.
estágio que a organização
aumenta
devido
aodecombustível
gasto
no Otrânsito,
o governo gast
Escritório São Paulo: Av Santo Amaro, 1386 alcançou permitiu que a partir de 2010, firmasse parceria com a maior e mais antiga
1º Andar Vila Nova Conceição 04506-001 ONG compara-se
de defesa de direitos da
circulação
no mundo,
Save mobility Internacional.
saúde… Depois,
este
custo
aoa investimento
feito nos ú
São Paulo - SP 55 11 3848-8799
Os projetos que ambas desenvolvem na área de proteção da circualção em todo o
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Brasil garantiu ações de redução de rico de desastre e melhoria da circulação urbana.
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