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 Gesto Concreto.  

   

O Fórum Paulista de Acompanhamento da Campanha da Fraternidade 2006 

formado no início deste ano tem se reunido desde então com o objetivo de não 

deixar esmorecer a mobilização em torno dessa Campanha assim como colaborar 

para que os propósitos contidos em seu Texto Base tenham continuidade 

possibilitando que essa iniciativa da Igreja Católica e da CNBB continue sendo um 

elemento vivo no seio da Sociedade Brasileira.  

Um dos temas recorrentemente debatido nesse Fórum, e sabidamente 

presente em todos os debates e reivindicações do movimento de pessoas com 

deficiência no Brasil, é o Direito ao Transporte Público.  

A legislação específica sobre o assunto na grande maioria dos municípios e 

estados brasileiros é farta, temos ainda o Decreto Federal 5296, sem contar o já 

consagrado, na Declaração Internacional dos Direitos Humanos Direito de Ir e vir.  

Mesmo com a existência de todo esse embasamento legal na prática e 

objetivamente muito pouco tem sido feito e raríssimas políticas públicas municipais 

tem sido implementadas no sentido de conferir às pessoas com deficiência o 

inalienável direito ao transporte público.  

Nesse sentido, com o propósito de colaborar para a definitiva solução desse 

problema que atinge milhões de brasileiros vimos apresentar a seguinte proposta:  

Realização de uma MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELO DIREITO AO TRASPORTE 

PÚBLICO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.  

A operacionalização dessa proposta se dará com através de um abaixo 

assinado com pelo menos 100.000 assinaturas que terá como objetivos: 1) Tornar-

se uma ferramenta de pressão para o cumprimento da legislação existente, e, 2) 

Tornar público, dar visibilidade e procurar o envolvimento para essa causa de todos 

o que lutam  por um Brasil para Todos os brasileiros.  

Esse abaixo assinado pode ser encontrado e reproduzido em 

www.cnbb.org.br link Fraternidade e Pessoas com Deficiência. Ou procure nas 

Igrejas Católicas próximas de sua residência.  

São Paulo, Julho de 2006.  
 


