Calçadas acessíveis
Mais qualidade de vida a todos os cidadãos

Calçadas planejadas
A sua cidade mais bonita, a sua cidade mais cidadã
A calçada é o tapete de boas vindas que permite que,

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

de modo seguro, se aprecie as características e belezas

(IBGE) indicam que 14,5% da população brasileira é

de uma cidade. É nela que ocorre toda a movimentação

portadora de deficiência*. Um cenário que deixa ainda

cotidiana dos pedestres.

mais evidente a importância de um projeto de acessibilida-

Construir e reformar calçadas seguindo um projeto

de. Calçadas planejadas garantem o direito de ir e vir com

de acessibilidade, além de deixar a cidade muito mais

autonomia e segurança, estendem as oportunidades de

bonita, garante a toda população um acesso seguro

acesso, e proporcionam maior qualidade de vida, não só

aos espaços urbanos.

aos portadores de deficiência, mas a todos os cidadãos.
* Fonte: Censo IBGE

Exemplos de calçadas acessíveis

Rua XV de Novembro
Blumenau - SC

Rua Imp. Tereza Cristina
Recife - PE

Av. Souza Naves
Londrina - PR

Orla de São Conrado
Rio de Janeiro - RJ

Rua Oscar Freire
São Paulo - SP

A sua cidade e a ABCP podem caminhar juntas
A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP)
tem contribuído em projetos de acessibilidade de
várias cidades, prestando assessoria técnica para
elaboração de cartilhas que descrevem as
melhores práticas e os materiais adequados para se construir, recuperar e manter
calçadas.

Além disso, tem auxiliado, atendendo a convite,
diversos órgãos públicos e administrações
municipais, na elaboração e coordenação de seminários pelo Brasil para
discutir o tema. A ABCP está à disposição para colaborar no projeto
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de acessibilidade da sua cidade.

Social

Acessibilidade caminha a passos largos pelo Brasil
Em outubro de 2003, na cidade de Curitiba, ocorreu

sociedade, traduzido pelo slogan "Calçadas seguras,

o 1° Seminário Paranaense de Calçadas, promovido

responsabilidade de todos". Entre os resultados encontrados,

por: Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), Conselho

a adequação de produtos à base de cimento como

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do

soluções para as calçadas fez com que políticos, poderes

Estado do Paraná (Crea-PR), Associação dos Condomínios

constituídos e entidades de classe passassem a convidar

Garantidos do Brasil (ACGB) e Departamento de Trânsito

a ABCP para auxiliá-los na realização de novos seminários.

do Paraná (Detran-PR), apoiado por Federação das In-

Atualmente, cerca de 17 cidades estão desenvolven-

dústrias do Estado do Paraná (Fiep), Fundacentro, ABCP

do seus projetos de acessibilidade, entre elas podemos

além de várias universidades.

destacar a cidade de São Paulo, com o projeto Passeio

A importância e responsabilidade social do tema, con-

Livre (www.prefeitura.sp.gov.br/passeiolivre). Devido ao

tou com expressiva adesão institucional, privada e públi-

crescimento da consciência de responsabilidade social,

ca. Foi o marco nacional na discussão juntamente com a

este número deve ser ampliado significativamente.
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Cidades que desenvolvem o Projeto
1

Alfenas - MG

8

Curitiba - PR

2

Belo Horizonte - MG

9

Foz do Iguaçu - PR

3

Blumenau - SC

10

Londrina - PR

4

Brasília - DF

11

Maringá - PR

5

Canela - RS

12

Montes Claros - MG

15

Rio de Janeiro - RJ

6

Canoas - RS

13

Porto Alegre - RS

16

São Paulo - SP

7

Cuiabá - MT
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Recife - PE
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Vitória - ES
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Cartilhas orientativas, frutos dos Projetos
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Torne a sua cidade mais cidadã.
Realize um projeto de acessibilidade.

Sede e Escritórios Regionais
Sede - São Paulo (SP)
Recife (PE)
Belo Horizonte (MG)
Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo (SP)
Curitiba (PR)
Brasília (DF)

(11)
(81)
(31)
(21)
(11)
(41)
(61)

www.abcp.org.br

3760-5300
3222-4410
3223-0721
2531-1990
3760-5374
3353-7426
3327-8768

dcc@abcp.org.br
/ 3423-5565 abcpnne@abcp.org.br
abcpmg@abcp.org.br
/ 2531-2729 abcprj@abcp.org.br
abcpsp@abcp.org.br
/ 3353-4707 abcpsul@abcp.org.br
/ 3328-7776 abcpco@abcp.org.br

0800-0555 776

dcc@abcp.org.br

