Acontece nesse domingo (3/4), a partir das 9h da manhã, a primeira
edição da Caminhada #CalçadaCilada Goiânia. A iniciativa, promovida
pelo estúdio Sobreurbana e pela Corrida Amiga, alerta para a
necessidade de cuidar melhor das calçadas brasileiras.
Durante o percurso, de cerca de 2 km, serão mapeados os buracos,
desníveis e outras armadilhas que forem encontrados e que tornam o
caminhar pela cidade uma verdadeira aventura. Uma oportunidade para
uma conversa franca sobre a questão da mobilidade a pé.
O ponto de encontro será na Praça T-19 (Praça do IPE), no Setor Bueno.
O passeio é gratuito e não requer inscrição prévia. Na oportunidade, será
apresentado ao público o Cidadera, um aplicativo que permite ao cidadão
denunciar as deficiências dos serviços públicos. No caso das calçadas,
ele torna possível um mapeamento dos locais críticos, podendo contar
com fotos e textos.
O Cidadera está disponível nas plataformas Android e iOS e pelo
site cidadera.com.

SERVIÇO
Caminhada #CalçadaCilada 2016
Ponto de encontro: Praça T-19 (Praça do IPE)
Horário de concentração: 9h00

> Organização: Estúdio Sobreurbana
info@sobreurbana.com
> Imprensa: Mardem Costa Jr.
mardemcostajr@gmail.com | (62) 9246-0808

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sobre a Sobreurbana
A Sobreurbana é um estúdio de intervenções urbanas e culturais. Desde
2013 que organiza em Goiânia os Jane’s Walks (passeios a pé para
explorar e discutir os bairros da cidade). Construiu os primeiros parklets
de Goiânia (mini-praças instaladas no lugar de vagas de estacionamento)
e realiza a Semana da Ecologia Urbana de Goiânia (evento que reúne
especialistas para debates, palestras, workshops e outras atividades em
torno do tema). Além disso, realiza palestras e cursos de formação na
área do urbanismo tático.
Website: http://sobreurbana.com
Facebook: http://facebook.com/sobreurbana
Email: info@sobreurbana.com
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sobre a campanha #CalçadaCilada
A #CalçadaCilada é uma campanha de conscientização da opinião
pública e de mapeamento das calçadas brasileiras em mau estado, como
forma de pressionar o poder público a fiscalizar os passeios públicos e a
fazer cumprir a legislação que prevê acessibilidade universal e inclusão
(Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015).
A iniciativa é organizada pelo grupo Corrida Amiga e ocorre em várias
cidades do Brasil durante os meses de março e abril. A iniciativa, em sua
segunda edição, teve os seguintes resultados no ano passado:





Mais de 291 ocorrências levantadas em 41 municípios de 16
estados da federação e mais de 30 parceiros.
Mais de 40 reportagens na imprensa (O Globo, Catraca Livre, Abril)
Todas as irregularidades denunciadas foram encaminhadas aos
responsáveis (prefeituras e subprefeituras).
Três prefeituras retornaram, querendo saber mais sobre o uso do
app para auxiliar na gestão pública e interface com cidadãos.

Facebook Calçada Cilada: https://facebook.com/groups/calcadacilada/
Facebook Corrida Amiga: http://facebook.com/Corridaamiga/
Links:





https://www.youtube.com/watch?v=fv1ZkCg6xUE
http://oglobo.globo.com/brasil/paulistanos-sao-os-maisinsatisfeitos-com-suas-calcadas-revela-pesquisa-15955112
https://catracalivre.com.br/geral/mobilidade/indicacao/mapadenuncia-ciladas-em-calcadas-para-corredores-e-pedestres/
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/maratona-calcadacilada-mobiliza-brasileiros-denunciar-condicoes-calcadas-pelopais-851577.shtml

