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O projeto se chama “Se Essa Parada Fosse Minha” e temos a proposta de incentivar pessoas para adotarem 

paradas de ônibus, como se fossem a sua parada, e colocar uma placa ou uma folha informando quais as 

linhas que atendem a parada, quais os horários dos ônibus e quais horários são adaptados para 

cadeirantes. Nossa iniciativa se baseia nas premissas de ser simples, de baixo custo e com alto impacto 

social. 

Ressaltamos ainda que o propósito do nosso projeto não é apenas adotar uma parada colocando os 

horários, mas sim incentivar mais pessoas para que ajudem na mobilidade urbana, busquem ajudar a 

sociedade e de fato se engajem com o social.  

 

Hoje nós já temos 15 paradas adotadas, em 4 bairros de Porto Alegre. Recentemente ganhamos 

repercussão sendo compartilhados por uma página relevante de Porto Alegre e também possivelmente 

sairá uma reportagem no jornal Diário Gaúcho nesta semana sobre nossos projeto. 

 

Me senti muito representado na descrição do desafio “Os trabalhos focam os usuários do sistema de 

circulação como protagonistas na construção de um novo cenário para a mobilidade nas cidades, propondo 

soluções simples e viáveis para problemas cotidianos de mobilidade urbana.”. 

Acredito que o tema que se enquadra o nossos projeto é o : Espaços Públicos e Mobilidade: abrangendo os 

conceitos de cidade para pessoas, de direito à cidade, mobilidade sustentável 

 

Segue anexo algumas fotos do nosso projeto. A página do Facebook se chama “Se Essa Parada Fosse 

Minha”. 

 

 

 

Novamente agradeço sua disponibilidade em conversarmos por e mail. Fiquei com esta dúvida também. 

Hoje, o Lucas e eu somos graduados e somos vinculados ao projeto Geração DUX, da Fundação Gerações. 

Como é necessário estar vinculado a uma instituição de Ensino Superior, estou validando com a 

coordenadora do projeto, que é vinculada a Uniritter, para que ela participe como integrante da equipe, 

visando concorrermos ao desafio. 

 

Dessa forma acredito que atenderíamos os critérios, assim espero.  
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Quanto a presença na EPTC, fomos convidados pela assessoria de imprensa para na próxima semana, 

acredito que quarta-feira, conversar com o sr. Diretor-presidente Marcelo Soletti. Acredito que, após o 

encontro, podemos conversar sobre a inscrição no desafio, o que acha? 

 

Meu número para contato e whats é (51) 992276189. Fique à disposição para contatar-me. Abraço e bom 

resto de semana! 


