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Sobre o Instituto Corrida Amiga 

Corrida Amiga (Transporte a Pé) é uma organização da sociedade civil que promove a mobilidade a                

pé nos centros urbanos, por meio de sua rede de voluntárias/os. Incentivamos e inspiramos que mais                

pessoas adotem o transporte a pé no seu dia a dia. Nesse sentido, realizamos várias ações e                 

campanhas para dar visibilidade a esse modo ativo. Fazemos, em parceria com a Cidade Ativa, a                

pesquisa Como Anda. Anualmente, são realizadas as seguintes campanhas: a) Calçada Cilada com             

foco em engajar a população na defesa de cidades caminháveis e acessíveis fiscalizando as              

condições de mobilidade a pé em sua cidade; b) A Pé ao Trabalho — a fim de mobilizar que mais                    

pessoas adotem ou reconheçam o modo a pé como meio de deslocamento; c) Semana Multimodal —                

promover a multi ou intermodalidade por meio do desafio de usar modos de transporte diferentes ao                

longo da semana incentivando que as pessoas descubram várias possibilidades de se deslocar             

priorizando os transportes sustentáveis. 

 
  

 



 

Campanha Calçada Cilada 2017  
 
As calçadas são o nosso primeiro contato com o espaço público, são as vias por onde caminhamos e 

acessamos quaisquer serviços na cidade. Em algum momento do dia, todos somos pedestres e 
acessaremos as calçadas. Portanto, calçadas sem ciladas são a garantia inicial do acesso à cidade 

perpassando a garantia de direito à cidade. 
 

 

Dia 03 de Abril, começou a Campanha Calçada Cilada, idealizada pelo Instituto Corrida Amiga, com               

o apoio de organizações parceiras. A Campanha ocorreu durante todo o mês de abril com o objetivo                 

central de engajar a população em favor de cidades caminháveis e acessíveis fiscalizando as              

calçadas por meio do aplicativo Colab com a hashtag #Cilada. Prioridade é dada ao mapeamento               

de passeios com grande fluxo de pedestres.  

 

Histórico da Campanha 
 
Em 2014 - O processo começou com 33 imagens de pessoas fazendo careta numa cilada em                

calçadas e postando nas redes sociais. As voluntários e os voluntários da Corrida Amiga              

mobilizaram-se em rede para reportar as ciladas que encontravam em seus caminhos. 

  

 
 
Em 2015 - A convite do app Cidadera, a Campanha difundiu-se e passamos a reportar as más                 

condições dos pavimentos utilizando o aplicativo e a plataforma online. Nesta ocasião, foram             

mapeadas cerca de 300 ocorrências em 41 municípios de 16 estados da federação; 

 



 

Tivemos o retorno de 3 prefeituras, querendo saber mais sobre o uso do aplicativo para auxiliar na                 

gestão pública e interface com cidadãos.  

 
Fig.2 Adesivo “Eu cuido da minha calçada! E você?” 

Fonte: Corrida Amiga (elaboração, Cidade Ativa). 
 

Além disso, foi realizada uma Campanha "positiva" colando os adesivos com os dizeres: "Eu cuido da                

minha calçada! E você?" nos estabelecimentos que estavam com as calçadas conservadas. 

Foi bem legal! Os comerciantes se sentiram parte da campanha e fizeram questão de divulgar para                

que mais pessoas sigam o bom exemplo. 

 

Em 2016 - Continuando com o apoio do app Cidadera, foram fiscalizadas mais de duas mil                

ocorrências em cerca de 80 municípios de 17 Estados contando com o apoio e participação de cerca                 

de 40 organizações parceiras ajudando na divulgação da Campanha. Mais de 300 matérias na              

imprensa divulgando a Calçada Cilada colocaram luz sobre a questão focando no debate da              

acessibilidade universal e inclusão. Vale ressaltar que ocorreram eventos importantes em diversas            

localidades do Brasil com destaque para Painel Calçada Cilada 2016 - Caminhos para as Calçadas               

do Brasil e  cerca de 30 expedições calçadas cilada em diversas cidades diferentes. 

 



 

 

 

E Em 2017 - A Campanha ganhou novo fôlego e a partir da parceria com o app Colab.re                  

mostra-se cada vez mais efetiva. A participação de cidadãs e cidadãos em todo Brasil é notória; em                 

apenas 4 semanas, realizamos cerca de 30 eventos de mobilização em diversas cidades do Brasil               

levando a campanha às ruas. Com isso, fiscalizamos mais de 1600 pontos de calçadas irregulares,               

inexistentes, obstruídas ou inacessíveis. Os principais apontamentos são: calçada irregular, falta de            

acessibilidade e calçada inexistente.  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Participação  
A participação ocorreu de diferentes formas, contemplando crianças, idosos, pessoas  

com deficiência… Bastava baixar o app Colab.re e iniciar sua participação cidadã: 

Como participar? 

 

E quem participa? 
Em relação ao perfil dos participantes, 43% possuem idade entre 30-39 anos; 24% entre 20-29 anos.                

Destaca-se a participação das pessoas com 50 anos ou mais, em 15%. Sobre a questão de gênero,                 

53% se declaram mulheres e 45% homens, conforme o gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Além do monitoramento constante feito pela população, ao longo do mês de abril, várias atividades               

foram organizados por todo o Brasil.  

 

Data Localidade 

11|abr 
SP - São Paulo - Bonde a pé e Calçada cilada ao 

Curso de Desenvolvimento Esportivo ao longo da vida- USP 

11|abr GO - Goiânia 

12|abr MG - Belo Horizonte 

19|abr GO - Goiânia 

20|abr SP - São Carlos 

21|abr CE - Juazeiro do Norte 

21|abr DF - Brasília 

21|abr SE - Aracaju 

21|abr PR - Curitiba 

22|abr SP- São Paulo - Barra Funda 

22|abr SP- São Paulo 

23|abr BA - Salvador 

28|abr SP - São Carlos 

 29|abr RJ - Rio de Janeiro 

29|abr SP - São Paulo Brigadeiro Parte II 

29|abr SP - São Paulo ZN 

29|abr GO - Goiânia 

30|abr RJ - Rio de Janeiro (Botafogo) 

30|abr SP -  Liberdade 

30|abr SP - São Paulo ZN 

 
Resultados 

 



 

 
Mobilizamos várias cidades nas cinco regiões      

do país com destaque para o Distrito Federal,        

os estados de São Paulo, Rio de Janeiro,        

Minas Gerais, Ceará, Paraná e Goiás.  

Foram 1642 fiscalizações em todo território      

nacional contando com a participação e o       

engajamento da população favor de cidades      

caminháveis e acessíveis. Por um meio fácil e        

acessível é possível reunir dados relevantes      

sobre as condições das calçadas catalisadores      

de possíveis transformações.  

 

E as cidades que aparecem no mapa? 
As cidades dos quatro cantos do país aparecem no mapa. Por meio do aplicativo é possível fiscalizar                 

e avaliar as condições das calçadas mantendo o poder público ciente a respeito das #ciladas que                

detectamos diariamente em nossos caminhos.  

 

Esta é uma ferramenta simples para monitorarmos as condições das vias que nos possibilitam e               

 



 

garantem acesso à cidade. 

Fiscalize: #Cilada; a Cidade agradece! 

 

ESTADO CIDADE Total 

São Paulo São Paulo 537 

São Paulo São Carlos 378 

Distrito Federal Brasília 251 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 195 

Ceará Juazeiro do Norte 101 

Bahia Salvador 64 

Paraná Curitiba 45 

Minas Gerais Belo Horizonte 38 

Goiás Goiânia 10 

Rio de Janeiro Angra dos Reis 9 

Pernambuco Recife 5 

São Paulo São Sebastião 2 

Sergipe Aracaju 2 

Amazonas Manaus 1 

Pernambuco Jaboatão dos Guararapes 1 

Rio Grande do Norte Natal 1 

São Paulo Caieiras 1 

São Paulo 
 Engenheiro Coelho 

1 

Total   1642 

 

 



 

Cases positivos 

 

“Oi, Enio! Recebemos sua publicação e encaminhamos para o time responsável. Você receberá um              

e-mail e/ou notificação no celular se tivermos alguma novidade a respeito da sua demanda. Se quiser                

acompanhar a qualquer momento, basta verificar no seu perfil aqui no Colab, lá tem todas as suas                 

publicações. Para essa demanda, foi gerado o protocolo 79854” 

 

Goiânia  

A campanha foi apresentada na Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. A Secretaria de              

Planejamento Urbano vai incorporar todas as fiscalizações realizadas em seu sistema oficial. Foi             

registrado que um conjunto de faixas de pedestres inexistentes foram pintadas durante a campanha              

após a fiscalização feita por uma articuladora goianiense. 
 

São Carlos 
Após matéria de divulgação na mídia, a prefeitura declarou que aguarda os dados da campanha para                

que as providências sejam tomadas. Articuladores locais protocolarão o documento com todas as             

fiscalizações na cidade.  
 

São Paulo 
Foram realizadas apresentações da campanha e dos dados preliminares para o vice-prefeito da             

cidade, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria das Prefeituras Regionais, Secretaria de            

Transportes e Mobilidade e Prefeitura Regional de Pinheiros.  

 

Parceiros 

 

A Campanha Calçada Cilada tem como parceiros as organizações: ANTP, Bike Anjo, Brasília para              

Pessoas, Mobilize Brasil, Pé de Igualdade, Soluções para Cidades/ABCP, UCB, Colab, CidadeaPé,            

CaminhaRio, Giro Inclusivo/Biomob; Giro Urbano, Genos, Grupo de Estudos em Transportes/UFPR;           

Desvelocidades; BH em Ciclo; Milalá; MobiRio; Casa fluminense; aPezito; Articulação Goiânia;           

Articulação Juazeiro do Norte; Canto Cidadão; programa EVV UEG. 

 

 



 

Calçada #Cilada na Mídia 
Monitoramos as notícias veiculadas na mídia digital entre os dias 27 de Março e 8 de Maio,                 

compreendendo o período pré-campanha (semana 0), durante as 4 semanas de campanha e o              

pós-campanha (semana 5). Esse monitoramento foi realizado através de buscas com as            

palavras-chaves: Calçada Cilada; Calçada #Cilada e #Cilada. 

 

A Calçada #Cilada foi notícia em 16 cidades de 12 estados, com 36 veiculações de diferentes meios                 

como rádio, TV, websites e YouTube. 

 

 

 



Aguardamos seu contato!

Contatos:   Silvia Stuchi (11) 9 4155 5993
                     Renato Mello (11) 9 9101 8266
Endereço: Rua Prof. Rubião meira, 59
                     Pinheiros, São Paulo/SP
email: contato@corridaamiga.org
www.corridaamiga.org


