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<p style="text-align: justify;">Hoje dia 25/07/2015 �o Dia: Nacional da Agricultura, dos
Viajantes, Internacional da Mulher Negra, do Colono, do Escritor, de S� Crist��, do Motorista,
de S� Tiago.</p> <p style="text-align: justify;">O CTB (C�igo de Tr�sito Brasileiro) dedica os
Artigos 68, 69, 70 e 71 aos pedestres e condutores de ve�ulos n� motorizados que
asseguram direitos e deveres para os mesmos.</p> <p style="text-align: justify;">
Verificamos que em determinados locais ou localidades, o passeio (cal�da) �utilizado para
diversos fins, principalmente onde aglomeram estabelecimentos comerciais, para expor seus
produtos ou mesmo cavalete com banner para indicar o tipo de trabalho executado por ele.</p>
<p style="text-align: justify;">O que quase ningu� sabe, tamb� acho que ningu� tem culpa
em n� saber cada item da legisla�o, �que o Art. 68 do CTB assegura que a entidade
competente pode permitir a utiliza�o de parte da cal�da para outros fins, desde que n� seja
prejudicial ao fluxo de pedestres. Vejam, desde que n� seja prejudicial ao fluxo de pedestres.
Valendo-se disso, e acredito que nesses casos o propriet�io do estabelecimento comercial
conhece a Lei, alguns exageram na exposi�o de seus produtos tomando quase que a
totalidade do espa� destinado aos pedestres quando n� obstruem totalmente a passagem
obrigando o transeunte a se locomover pela pista de rolamento.</p> <p style="text-align:
justify;">Ainda o Art. 68 do CTB no seu � 1� diz que o ciclista desmontado e empurrando a
bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. J�o � 2� prev� nas �eas urbanas,
que na falta do passeio ou na impossibilidade de utiliz�lo, a circula�o do pedestre deve ser
feita pela pista de rolamento, com prioridade sobre os ve�ulos motorizados, pelos bordos da
pista, em fila �nica, exceto em locais proibidos pela sinaliza�o e nas situa�es em que a
seguran� ficar comprometida. No seu � 5� d�instru�es de como as obras de arte (pontes e
viadutos) devem ser constru�as, isto � prever passeio destinado �circula�o de
pedestres.</p> <p style="text-align: justify;">Sendo assim, fica mesmo dif�il fiscalizar j�que o
CTB n� define a medida do espa� que deveria deixar para a circula�o confort�el do pedestre
at�porque a largura do passeio n� �padr� e pode mudar de bairro a bairro dependendo como
foi projetado ou ocupado. Caso o espa� deixado seja de meio metro, n� tem como autuar ou
exigir que o comerciante deixe um espa� maior.</p> <p style="text-align: justify;">O Art. 69
legisla sobre como deve ser feita a travessia das vias urbanas, rurais e rodovi�ias e o Art. 70
diz que o pedestre que estiver atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim
ter�prioridade de passagem, EXCETO NOS LOCAIS COM SINALIZA�O SEMAF�ICA, onde
dever� ser respeitadas as disposi�es do CTB, isto � respeitar o sem�oro que est�destinado
a esse fim.</p> <p style="text-align: justify;">Vivenciei em S� Paulo o que aconteceu quando
come�ram a campanha para que os condutores dessem prioridade aos pedestres que
estivessem atravessando sobre a faixa. Sem nenhuma educa�o (m�ia falada, escrita,
televisiva ou web), os pr�rios gestores da �ea foram � ruas testar, na ra�, qual seria a rea�o
dos motoristas. Levantando o bra�, como no DF, foram atravessando sobre a faixa. S�n�
aconteceu uma trag�ia porque isso foi feito no centro onde a densidade, tanto de pedestre
quanto de autom�el, �grande e n� �poss�el imprimir velocidade maior. Mas a not�ia se
espalhou e alguns motoristas passaram a parar no sem�oro aberto para ele e dar passagem
ao pedestre. Acidentes n� aconteceram porque logo perceberam que alguma coisa deveria ser
feita antes de tentar colocar em pr�ica uma a�o dessa natureza numa cidade como S� Paulo.
A Educa�o Para o Tr�sito �o cerne da quest�.</p> <p style="text-align: justify;">Essa
educa�o que foi brilhantemente incutida nos brasilienses, hoje est�se evaporando. N� deram
continuidade e com a chegada de pessoas de todas as partes do Brasil, est�se tornando
perigosa a travessia mesmo levantando o bra�.</p> <p style="text-align: justify;">Digo tamb�
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que o pedestre precisa ter bom senso, precisa tamb� ser educado. Vejo com frequ�cia o
transeunte levantar o bra� para o �nico autom�el que est�transitando num espa� de 200
metros. Ora! O bom senso, nesse caso, seria esperar o �nico da via naquele momento passar
e atravessa-la com seguran� e n� pedir para que o carro pare para que ele possa
atravessa-la. D�a impress� que o pedestre est�de goza�o ou que est�tendo o prazer de
v�lo parar para dar passagem. Repito a brilhante frase de Paulo Freire �A educa�o n� �a
solu�o, mas n� h�solu�o sem educa�o�.</p> <p style="text-align:
justify;">www.naganuma.com.br��� mn@naganuma.com.br��� Twitter @mtnaganuma</p>
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