Construir uma cidade acessível é indispensável para que todos os
cidadãos possam exercer plenamente a cidadania. E esse exercício
começa pela calçada, o espaço mais democrático de qualquer
município. Em Aracaju, mesmo com a existência de normas e leis
específicas, as calçadas são repletas de buracos, pisos
desnivelados, construções inadequadas, entulhos, objetos e até
veículos colocados sobre os passeios, além de outras barreiras que
impedem o direito de ir e vir de cada cidadão.

Fotografia de calçada com desníveis e entulho

Para chamar atenção sobre a necessidade de respeito ao direito
daqueles que andam a pé na cidade, a campanha Calçadas: A
caminhada começa com sua atitude visa unir esforços dos
munícipes no sentido de retirar das calçadas, nesse primeiro
momento, as barreiras móveis, ou seja, aquelas que podem ser
removidas sem necessidade de reformas ou alterações na
infraestrutura.

#guardiaodascalcadas

O QUE É UMA
CALÇADA LEGAL
COMO?

A calçada que respeita a NBR 9050/2015, tendo no mínimo 1,20m
de largura para a livre circulação dos pedestres, rampa de acesso,
pisos táteis, piso antiderrapante, entre outros.

Ilustração de calçada acessível dentro dos padrões estabelecidos
pela NBR 9050/2015
Crédito: Sustentarqui.com.br/como-fazer-uma-calcada-para-todos/

#guardiaodascalcadas

A CAMPANHA
NA PRÁTICA
Convidar a população a colocar em prática atitudes simples que eliminarão as
barreiras do cotidiano materializadas nos passeios públicos e a assumir o papel
de guardiã da acessibilidade, disseminando essas práticas.

COMO?
Saindo pelas ruas de Aracaju com observatório de práticas comprometedoras da
mobilidade urbana e orientando “in loco” atitudes simples que modificam a realidade
e garantem o exercício do direito de ir e vir das pessoas. A atitude cidadã vai eliminar
as barreiras e mobilizar todos a disseminarem a ideia.

#guardiaodascalcadas

QUAIS PRÁTICAS SERÃO
DESTACADAS?
Veículos em cima do passeio
Materiais de construção, entulho e lixo jogados no passeio
Produtos de lojas em exposição na área de circulação de
pedestres
Bancas de revistas e carros de lanches sobre as calçadas
Mesas e cadeiras espalhadas nas calçadas
Raízes expostas de árvores
Cavaletes e propagandas
Fotografia de calçada com materiais de construção

Divulgar as atitudes modificadoras exercidas pelos
cidadãos visitados, na perspectiva de fazer com que a
população agencie o movimento de acessibilidade nas
calçadas, mobilize geral e viralize a campanha.
#guardiaodascalcadas

#

COMO?
Fazendo o registro fotográfico da ocorrência e da atitude do
cidadão para modificar aquela realidade, podendo, inclusive,
fazer um pequeno vídeo mostrando a ação, caso haja anuência
do proprietário.
Postando tais ações em cards e vídeos com hashtag da
Campanha, e pedindo que os internautas aracajuanos
comentem e façam fotos mostrando as condições das calçadas
nas localidades onde residem.
Todos os registros serão consolidados em arquivo virtual, que
estará disponível para consulta pública, e subsidiarão a
elaboração de proposituras do mandato.

Ilustração de mãos segurando celular,
com dedo indicador tocando na tela

#guardiaodascalcadas

DETALHES CONSTRUTIVOS
Denúncias de ocorrências comprometedoras da
mobilidade urbana podem ser formuladas através
deste gabinete parlamentar ou diretamente com os
órgãos competentes. Para tanto, eis alguns contatos:

Apoio para a execução de serviços de remoção de
barreiras nas calçadas e informações específicas sobre a
mesma temática podem ser acessados através dos
seguintes contatos:

Gabinete Parlamentar
do Vereador Lucas Aribé

Para a remoção de árvores e raízes Departamento de Controle Ambiental da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - Sema
(79) 3225-4178

(79) 3222-0852
(79) 99180-0852
ou pelo e-mail
guardiaodascalcadasaju@gmail.com
Empresa Municipal de Obras
e Urbanização - Emurb
(79) 3179-1619

Para obter informações ou buscar orientações
quanto à construção de calçadas, Departamentos
de Fiscalização de Obras e Departamento de
Licenciamento de Acessibilidade - Emurb
(79) 3179-1624 / (79) 3179-1632

#guardiaodascalcadas

Dê o primeiro passo na direção de uma cidade
caminhável, segura e confortável para todos.
Coloque o pé no chão e venha caminhar conosco rumo a
uma Aracaju Acessível.

Seja um guardião das calçadas da nossa capital.

Cinco pessoas em uma calçada:
sendo um cego, uma mulher,
um casal de idosos e um cadeirante

