TR�SITO NOS GRANDES CENTROS
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<p>�</p> <p>Nos chamados grandes centro est�cada vez mais dif�il sair de casa sem antes
planejar o que se deseja fazer.</p> <p>Isto tem uma raz� muito simples. O tr�sito. Chegar ao
destino de �ibus? metr� autom�el? a p� bicicleta? moto?.</p> <p>�</p>
<p>Qualquer
que seja a alternativa escolhida, deparamos com uma dificuldade que se alastra a cada dia. A
mobilidade. Grande parte disso por causa do boom da venda de ve�ulos automotores devido
�facilidade de financiamento e o aumento do poder aquisitivo. O que �muito positivo e v�ido,
afinal todos t� o direito de adquirir bens conforme a sua necessidade e condi�es, facilitar a
sua locomo�o e ter conforto e seguran� para ir e vir ao trabalho ou passeio.</p> <p>�</p>
<p>O grande problema �que o poder p�blico n� consegue acompanhar esse crescimento
desenfreado na organiza�o da infraestrutura vi�ia e de transporte coletivo, isto � o
investimento para a tal infraestrutura n� �proporcional ao crescimento da aglomera�o
populacional.</p> <p>Como j�citei em artigo anterior, a aglomera�o voltou com intensidade
muito grande por causa das dificuldades encontradas nos recantos mais remotos.</p> <p>O
sistema vi�io est�completamente saturado e sem moderniza�es tecnol�icas e de engenharia
o que torna o tr�sito cada dia mais ca�ico e sem civilidade. E falando em civilidade, j�que
lan�ram a campanha �Tr�sito Mais Gentil�, deveriam investir pesado nela para que se fa�
valer de verdade. At�agora, est�tudo muito t�ido e restrito a algumas regi�s. Dificilmente se
ouve falar em gentileza no tr�sito e na pr�ica se v�menos ainda. S�citando uma
curiosidade;</p> <p>Aqui em Bras�ia percebi uma pr�ica h�muito abandonada em, por
exemplo, S� Paulo. Quando sinalizo que vou mudar de faixa, o condutor que est�ao meu
lado, ao inv� de desacelerar para deixar que eu mude, ele acelera impedindo que eu entre na
frente dele.</p> <p>Ora! �uma situa�o que n� presenciava h�pelo menos vinte (20) anos.
Instala-se faixa para pedestre como um exemplo para todo o pa�, mas na condu�o do ve�ulo
em si, zero de civilidade e gentileza.</p> <p>A�volta a velha m�ima de toda e qualquer
situa�o que requer um pouco de educa�o. Campanhas educativas agressivas o ano todo para
n� deixar morrer aquilo que, com muito custo, se conseguiu implantar e n� ficar restrito
somente aos itens que obtiveram sucesso. Precisamos inovar , sair na frente, conscientizar
aqueles que n� percebem ou n� querem perceber que o Sistema est�em mudan� constante
e que por tr� de tudo isso vem muito mais novidades e inova�es.</p> <p>O transporte
coletivo est�sucateado e abandonado em grande parte do pa�. Numa cidade como Bras�ia,
planejada, com muito espa�, pasmem, constru�am faixa segregada para �ibus na EPTG
(Estrada Parque Taguatinga-Guar� e EPNB (Estrada Parque N�cleo Bandeirantes) com
apena uma (01) faixa.</p> <p>Onde foi parar o planejamento?</p> <p>Com tanto espa�,
j�deveriam ter constru�a a dita faixa com duas pistas possibilitando a ultrapassagem dos
coletivos, a exemplo da cidade de Bogot�(Col�bia) diminuindo ainda mais o tempo de viagem,
j�que n� formaria comboios nos pontos mais cr�icos, pois possibilitariam a ultrapassagem
daqueles que s�teriam a necessidade de parar no pr�imo.</p> <p>Assim vamo-nos
arrastando com dificuldades v�ias, principalmente os que residem ou trabalham nas grandes
metr�oles.</p> <p>www.naganuma.com.br</p> <p>mn@naganuma.com.br</p> <p>Twitter
@mtnaganuma</p> <p>�</p>
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