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TERCEIRA IDADE
PRODUTO: CONTAÇÃO DE ‘‘CAUSO’’
Transeunte cidadão. Todo dia logo cedo, me exercito em
caminhada, vislumbrando o arvoredo e o calor da alvorada.Sou
pedestre sempre atento, meu transporte é a passada. Muitos
carros circulando na cidade arquitetada. Dou sinal na faixa evito,
a travessia arriscada. Passarelas e semáforos, fazem parte da
jornada. Sigo adiante, norte e sul, no percurso da calçada que da
gosto de andar quando está bem conservada. Urbanismo
consciente da cidade planejada. Ao ciclista a ciclovia e mais vias
adaptada. Obstáculo nem pensar e até ser repensada. A
acessibilidade que por toda essa cidade deve ser valorizada.

1º LUGAR
Antonio Alves de Souza
Sou motorista de ônibus a 34 anos. Numa viagem que eu fazia, certo
dia um cadeirante pediu pra parar no centro de Taguatinga. Eu peguei
ele, coloquei dentro do ônibus. Não existia elevador. Ele ﬁcava mais
chateado do que a gente, sendo conduzido na mão de outras pessoas
que nem conhece. Aí prossegui a viagem. Chega mais na frente, pela
comercial em Taguatinga, aparece outro. Peguei ele também. Aí a
briga começou feia entre os passageiros e os cadeirantes. Porque só
cabe um cadeirante. Mas mesmo assim, o que sai do elevador não
tem espaço pra ele dentro do próprio ônibus. Eu espero que cada dia
que passa, cada ano as coisas vão se renovando. Os elevadores vem
agora fabricado, numa fabricação mais ﬁxa, mais normal, com mais
facilidade para vc descer o elevador. Segurança para o passageiro
que mesmo hoje, com o elevador está sendo muito difícil. Que eles
coloque bastante carros. Porque é muito complicado, encontrar um
lugar vago pra ele guardar e ter segurança com a cadeira dele.
Porque as pessoas com deﬁciência física esteja próxima de um
tempo com mobilidade urbana.

2º LUGAR
Eneas Dias Reis

3º LUGAR
Neni Francisca de S. Santos

Deixa essa moça de idade contar um caso sobre mobilidade.
Sonhei com tantos ônibus circulando que até estranhei. Dei com
a mão, olha só! Motorista parou. Ônibus vazio, viagem tranquila.
Observei que o trânsito ﬂuía sem engarrafar. Cada pista larga,
que sonho! Desci. Atravessei na faixa de pedestre, bem
sinalizada e todos respeitaram. Entrei no metrô. Eta sonho bom!
Tinha trem para todo lugar, calçadas, rampas e ciclovia. Mas a
melhor parte do sonho foi sentir que, mesmo velhinha e com
diﬁculdades, graças à mobilidade urbana eu podia curtir minha
liberdade.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PRODUTO: PARÓDIA MUSICAL
1º LUGAR
Atenção o motorista que está na direção, olhe bem para o sinal
pra não ter violação. Olhe bem pra o sinal pra não ter violação.
Com educação no trânsito, convivendo como irmão, faz com que
nós dirijamos conscientes de uma nação, faz com que nós
dirijamos conscientes de uma nação.
Paródia da música Asa Branca de Luís Ganzaga
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