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Sinalização incompleta

Travessia difícil no corredor

◆ Texto enviado por Mariana
Baierle Soares

“S empre que
preciso atravessar
a Avenida Protásio
Alves – uma das
maiores e mais
m ov i m e nt a d a s
vias da Capital
–, na altura da
Rua João Abbott,
em Petrópolis, fico
revoltada com a si-
tuação que deparo.
Existe uma sinalei-
ra para a travessia
de pedestres na

Protásio Alves, quase em frente à
loja Kandiero, que faz parar o trân-
sito apenas nas pistas em que pas-
sam carros. No corredor de ônibus,
que fica no meio da Protásio Alves
(onde passam ônibus nos dois sen-
tidos), não existe sinaleira.

Ou seja, eu espero os carros para-
rem na sinaleira e vou até o meio da
rua, onde fica o corredor de ônibus.
La chegando, posso ficar esperando
eternamente, mas os ônibus não pa-
ram porque não há sinaleira. Existe
faixa de segurança, mas nunca vi ne-
nhum ônibus parar para mim ou pa-
ra qualquer outro pedestre. O trecho
é uma descida,então eles passam em
alta velocidade, o que aumenta ainda
mais o risco em atravessar ali.

Isso que nem estou entrando na
questão das sinaleiras sonoras, pra-
ticamente uma peça de museu em
Porto Alegre, algo realmente muito
raro, quase coisa de outro mundo.
Estou falando em coerência no trân-

Moradora com
deficiência visual
questiona a falta de
sinaleira das pistas de
ônibus da Protásio

repór ter
L e i t o r

sito. Não entendo como a prefeitura
e os técnicos de trânsito colocam
uma sinaleira para pedestres passa-
rem apenas nas pistas dos carros e
não no corredor de ônibus. O pedes-
tre não tem o direito de atravessar a
Protásio Alves por completo? Pode ir
apenas até o meio?

Circulo por aquela região cerca
de duas vezes por semana e a difi-
culdade é imensa. Não apenas para
quem não enxerga bem, mas para
qualquer pedestre. De que adianta ir
ate o meio da rua se não é possível
seguir até o outro lado? Cansei de
esperar. Quero um resultado. Quero
uma sinaleira. Quero meus direitos
respeitados. Isso pode parecer uma
reivindicação pequena para alguns,
mas é uma questão fundamental
para quem tem deficiência visual e
precisa lidar diariamente com essa e
outras situações lamentáveis.”

Contrapontos
O que diz a Empresa Pública de
Tranporte e Circulação (EPTC),
por meio de sua assessoria de
imprensa

Existem 56 pontos com botoeiras
sonoras na Capital. O objetivo é
facilitar a travessia para cegos e
pessoas com deficiência visual.
Os pedidos para a instalação
desse tipo de sinalização devem
ser encaminhados à Secretaria
de Acessibilidade, que avalia
tecnicamente as demandas.
A EPTC ressalta à leitora que a
travessia em vias de grande fluxo
devem são realizadas em dois ou
mais tempos (da calçada até um
refúgio) por motivos de segurança

dos próprios pedestres. Outras
informações no fone 156, no site
www.eptc.com.br ou no Atendimento
ao Cidadão (Av. Erico Verissimo, 100).

> O que diz a Secretaria de
Acessibilidade (Seacis), por meio
de sua assessoria de imprensa

Informamos que a Seacis tem,
em parceria com a EPTC, no
que compete às questões de
acessibilidade, indicado locais para
implementação de botoeiras sonoras
no município, as quais totalizam
ate o momento 36 indicações. Até
o final do ano de 2004, tínhamos
apenas três locais instalados com
este tipo de sistema semaforizado.

Daquele ano até a data atual,
mais 17 locais da Capital foram
contemplados e outros se encontram
em fase de avaliação pela EPTC.
Sabemos que estamos avançando
e, em conjunto com a EPTC,
continuaremos a dar subsídios ao
Programa de Segurança Viária do
Município, no qual estão incluídas
novas instalações de semáforos
sonoros. Já solicitamos providencias
à EPTC, que, certamente, promoverá
análise técnica no local e posterior
atendimento da demanda, dentro
de seus critérios próprios para
viabilização da solicitação da senhora
Mariana. Estaremos acompanhando
os trâmites e encaminhando novas
informações.

Perto da Rua
João Abbott,
leitora aponta
perigo para os
cegos na hora
de atravessar a
faixa reservada
aos ônibus
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