
09/04/2019 Paço volta a discutir escalonamento de horários em Goiânia

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/paço-volta-a-discutir-escalonamento-de-horários-em-goiânia-1.1771844 1/20

Vandré Abreu
vandre.abreu  
@opopular.com.b
r

VIDA URBANA

Paço volta a discutir
escalonamento de horários em
Goiânia
Proposta de realizar �exibilização na abertura de estabelecimentos comerciais
será analisada; Expectativa da Prefeitura é de iniciar mudança já a partir do
segundo semestre para aliviar o trânsito

08/04/2019 - 21:50

A promessa de campanha do prefeito Iris Rezende (MDB) de modi�car
os horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais em
Goiânia, em razão de uma melhoria no �uxo de veículos, deve começar
a tomar forma ainda neste mês. A minuta do projeto de lei que atualiza
o Plano Diretor, e que passa por trâmites �nais no Paço antes de chegar
à Câmara, já abre a possibilidade de variar as horas de abertura e
fechamento de comércios, indústrias e até mesmo escolas. Agora, os
técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação
(Seplanh) começam a mexer na minuta do novo Código de Posturas,
onde devem ser estabelecidos os horários alternativos.

A minuta da atualização do código, feito em 1992, já está de�nida, mas
há ainda trabalhos quanto aos anexos, justamente onde vai conter os
possíveis novos horários de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais. A expectativa do Paço Municipal é que algumas atividades
possam atuar em horários diferenciados ainda no segundo semestre
deste ano. Para o trabalho, os técnicos pretendem realizar audiências
públicas com entidades civis para avaliar qual será a coesão necessária
para o novo funcionamento da cidade. A premissa para a proposta é

Transtorno: debaixo de chuva, trânsito praticamente parado no início da noite de ontem na
Avenida T-63 (Foto: Douglas Schinatto)
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que a capital tem problemas graves de congestionamentos nos
horários de pico, no começo das manhãs e �ns de tardes.

Assim sendo, uma medida para minimizar a quantidade de veículos nas
ruas ao mesmo tempo seria fazer com que os motoristas possam ser
divididos em atividades comerciais, de modo que eles não precisassem
estar nas vias públicas no mesmo horário. Isso porque a maior parte
dos estabelecimentos comerciais abre das 8 às 18 horas e, por isso, a
ideia é fazer com que cada atividade comercial, industrial ou de
serviços tenha um horário diferente para funcionar. “Vamos começar a
discutir com as entidades para chegar a um consenso. Sabemos que
não vamos agradar todo mundo, mas é uma tentativa”, diz o secretário
municipal de Planejamento e Habitação, Henrique Alves.

Segundo explica Alves, já foi pensado em realizar o escalonamento a
partir das regiões da cidade, mas a conclusão é de que seria injusto,
pela concorrência entre os estabelecimentos e, por isso, a melhor
maneira seria a classi�cação pelas atividades. “O que queremos
estabelecer são horários diferentes para a abertura, mas não para o
fechamento. A ideia não é prejudicar a venda de ninguém, mas todos
concordam que temos um problema de mobilidade”, avalia. Ele reforça
que a medida não resolve todo o problema de trânsito da capital, mas
é uma tentativa de ajudar e sem custo algum para os cofres públicos.

Cautela

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO),
em nota, informa que “vê com cautela o assunto e entende que os
debates precisam ser aprofundados antes de qualquer mudança”.
Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino
de Goiânia (Sepe-GO), Flávio Roberto de Castro a�rma que, no caso das
escolas, a medida só poderia ser realizada para o próximo ano letivo, já
que todo planejamento de 2019 já está em vigor. Ele, que é vice-
presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e
Estratégico de Goiânia (Codese), a�rma que a entidade deve discutir a
proposta de escalonamento em uma câmara temática ainda nesta
semana.

 

“Sozinha, medida não resolve problema”

Conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-
GO), Fernanda Mendonça, especialista em mobilidade, a�rma que o
fato de a Prefeitura de Goiânia propor mudanças e discussões sobre o
trânsito na capital é algo positivo e que não deve ser desincentivado.
De todo modo, ela acredita que o escalonamento quanto os horários
de abertura de estabelecimentos comerciais é uma medida que,
sozinha, de nada resolve ao tráfego de veículos intenso de Goiânia.

“Resolver é se tiver 100% de resposta ao problema e isso não vai
conseguir. Tem respostas, mas não tão efetivas quanto imagina. Não
adianta, trânsito não se resolve mantendo os carros nas ruas, o único
jeito é migrar para novas alternativas, para o transporte coletivo. Teria
que ser uma diretriz conjunta”, explica a urbanista. Fernanda
argumenta que o único modo de minimizar a quantidade de tráfego
com o escalonamento seria o envolvimento de toda a sociedade e
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todas as atividades, que fariam esse acordo. Ela considera necessário
que se tenha pesquisas para estabelecer critérios de escalonamento e
lembra que a capital não possui ainda um Plano de Mobilidade.

Embora sejam medidas diferentes, a urbanista acredita que a
capacidade de resolução do escalonamento é semelhante ao que se
teria com o rodízio de placas. Isso porque as pessoas buscam soluções
próprias. No rodízio, elas compraram mais um veículo com placas
diferentes para não �car sem o carro. No escalonamento, os motoristas
buscariam alternativas na própria rua. Como exemplo, ela cita que
após deixar �lhos na escola, os pais fariam compras ou iam à academia
antes do trabalho, com mais um deslocamento sendo feito.
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