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BI-BI
Broomm...BIII...



4 5

BI-BI

BI-BI

Pai, assim vou 
chegar atrasado!!

É, filho, mas não 
tenho como ir mais 

rápido...



6 7

Uma hora depois…

Rafael, atrasado de novo????

Então, professora 
Helena...

Viu, pessoal, como a 
mobilidade urbana é 

importante?

Todo dia a mesma história!
Atrasadão! 

Perdeu metade da aula!

o engarrafamento 
outra vez!



8 9

Vamos formar grupos e fazer um 
trabalho sobre os meios de 

transporte de nossa cidade, seus 
problemas e possíveis soluções.



10 11

TRIIIMM...

assim, a turma passou a observar com atenção como as 
pessoas podem se locomover na cidade.

Na próxima aula teremos a 
presença de um promotor de 

justiça que nos ajudará a 
compreender melhor esse assunto.

Agora vocês estão 
dispensados. Tenham uma 

ótima tarde!



12 13

Hum... ainda bem que moro perto e meu bairro possui boas calçadas, faixas 
de pedestre e semáforos. Posso ir para a escola tranquilo e sempre 

chego no horário. Seria excelente se a cidade toda fosse assim... sem a 
necessidade de grandes deslocamentos no dia a dia.

Mas as ruas e calçadas devem estar 
adaptadas para pessoas com capacidade 

de locomoção reduzida, sem 
obstáculos e bem sinalizadas.



14 15

Quanto caaarro!!! Se a galera 
toda usasse o transporte 
público, como eu, haveria 
menos carros nas ruas e 

menos poluição!

Como seria bom se 
todos tivessem acesso a 
um transporte público 

de qualidade... 



16 17

Que legal ver que as pessoas 
estão acordando para o mundo 
das bikes! Assim aproveitam para 
fazer exercícios físicos e se 
divertir enquanto vão para a 

escola ou para o trabalho. De 
bicicleta, a gente vê a cidade de 
um modo diferente, mas claro 

que é preciso andar com 
segurança.

Deveria haver mais 
bicicletários nas escolas, 
nas estações de ônibus e 
de metrô, nos hospitais e 
em todos os locais de 
grande circulação de 

pessoas.



18 19

ah, também são assegurados 
bicicletários nos locais de 

grande circulação, calçadas e
ciclovias de boa qualidade, 
informações sobre linhas e 

horários e a integração 
dos diferentes modos 

de transporte.

Vocês querem 
fazer mais alguma 

pergunta ao 
Promotor Alfredo?

ASSIM, AS PESSOAS PODERÃO 
FAZER PARTE DE SEUS TRAJETOS A 
PÉ OU DE BICICLETA E PARTE DE 
METRÔ, ÔNIBUS OU TREM, POR 

EXEMPLO.

E o transporte público, 
promotor? Também não 

deveria ser melhor?

No dia seguinte, ao final da palestra do membro do Ministério Público...

Sim, caro Gabriel. Todos têm direito 
a um transporte público eficiente, 

seguro, confortável,
acessível e ecologicamente 

sustentável. 

Os veículos, estações e 
calçadas devem estar

adaptados para pessoas idosas, 
com deficiência ou com a 

mobilidade reduzida...



20 21

Não só pode, como deve, Vivi! A 
lei garante a participação 

popular tanto na fiscalização
das políticas de 

desenvolvimento urbano e de 
mobilidade quanto na 

elaboração e na execução
dessas políticas.

Sem dúvida, Zeca, precisamos 
entender que as 

consequências do bom ou mau
funcionamento da cidade 
recaem sobre todos nós.

Claro! todos nós temos uma 
parcela de responsabilidade 

pelo bom funcionamento do
sistema de MOBILIDADE, como 
motoristas, ciclistas, pedestres 
ou mesmo como usuários do 

transporte público.

QUALQUER PESSOA PODE AJUDAR?
Se todo mundo fizer sua parte, 

fica mais fácil, Não é?

Com certeza, Zeca. A 
cidade é o resultado de 
nossas atitudes. Se cada 
um ajudar a fiscalizar o
sistema de transporte 

público, poderemos ter 
um transporte mais 
limpo, confiável e 

atrativo.

Ah, e antes que eu esqueça: lembrem 
seus pais ou responsáveis que bebida 
alcoólica e direção não combinam! 

celular também não!

Cidadania é isso: o exercício de direitos e 
deveres. Podemos começar mudando nossos

próprios hábitos, dando preferência ao 
transporte coletivo ou não motorizado.

SR. ALFREDO, e a gente pode exigir isso?

É, VOU CONVERSAR SOBRE ISSO 
COM MEU PAI. QUEM SABE A GENTE 

ENCONTRA UMA SOLUÇÃO? NÃO 
AGUENTO MAIS CHEGAR ATRASADO 

à ESCOLA!

AH, PROMOTOR, MAS PARA ISSO É 
PRECISO EDUCAÇÃO. NÃO É VERDADE?



22

Senhor Alfredo, muito 
obrigada por sua 

presença!

Gostaram?

FIM

Que experiência 
proveitosa! Vou 

incluir esta palestra 
no próximo 

semestre para todas 
as turmas.

Siiiiiiimmmmm!

É isso mesmo, turma. Vamos nos 
unir pela mobilidade urbana e 
passar as informações para

todos a nosso redor. 

Até a próxima aula!

Eu que agradeço, 
professora Helena, pela 

oportunidade de 
conversar com esta 

galera. 

Tenho certeza de 
que, se depender 
desta turma, o 

Distrito Federal 
será uma 

referência em 
mobilidade

urbana, assim como 
já é em relação à 
faixa de pedestres.
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