IDH x MORTES NO TR�SITO

<p style="text-align: justify;">12/03/2016 �o Dia: do Bibliotec�io, de Santo Inoc�cio I, de S�
Bernardo de C�ua, de S� Greg�io I (Papa).</p> <p style="text-align: justify;">Este �um tema
bastante delicado e controverso, tendo em vista a n� veracidade dos dados encontrados nas
estat�ticas apresentadas pelos �g�s competentes. N� por culpa deles (�g�s), e sim pelos
que prestam servi� de socorro.</p> <p style="text-align: justify;">
Direto aos fatos, digo que
presenciei, por ter trabalhado em concession�ia de rodovias, que quando de um acidente
grave com �ito, dentro do poss�el, os socorristas que s� de empresas terceirizadas,
chegando ao local do acidente, removem a v�ima para o Hospital mais pr�imo fazendo tudo
como se ela (v�ima) ainda estivesse viva para n� inclu�lo como �ito na rodovia. No relat�io
vai constar que morreu ao dar entrada no Hospital, assim n� entrar�na estat�tica da rodovia.
Sim. N� deixa de ser uma morte no tr�sito, mas n� vai fazer parte da morte daquela rodovia
para dar a impress� de que ali o trabalho est�sendo bem feito e �uma rodovia segura, pois o
n�mero de mortes �pequeno.</p> <p style="text-align: justify;">Pequenos detalhes que
�enganam� a fiscaliza�o e que contribuem para que os acidentes continuem acontecendo.
Pesquisando para essa mat�ia, encontrei esse artigo bastante interessante e completo, pois
est�relacionado, inclusive, com o IDH (�dice de Desenvolvimento Humano), dado dif�il de ser
encontrado, pois todos t� receio de relacionar os acidentes e crimes ao fator s�io econ�ico e
educacional.</p> <p style="text-align: justify;">�O Instituto Avante Brasil realizou um
levantamento mundial sobre mortes no tr�sito em 2010, estruturando um ranking comparativo
dos dez pa�es mais violentos. O levantamento, in�ito, teve por base o relat�io �Global Status
Report on Road Safety 2013�, da Organiza�o das Na�es Unidas, que mostra o n�mero de
mortes de 183 pa�es. Em rela�o aos que n� disponibilizaram dados recentes, o total de
mortos foi estimado por meio de uma an�ise regressiva, o que viabilizou com confian� a
compara�o entre eles.</p> <p style="text-align: justify;">Em termos absolutos, o Brasil �4�
pa� do mundo com maior n�mero de mortes no tr�sito, ficando atr� somente da China, �dia
e Nig�ia. �poss�el notar que essas mortes tamb� est� intimamente conectadas ao IDH
(�dice de desenvolvimento humano), que, por sua vez, tem por base a educa�o, a
longevidade e a renda per capita. Dentre os 10 pa�es mais violentos do planeta n� aparece
nenhum do grupo do capitalismo evolu�o e distributivo, fundado na educa�o de qualidade
para todos, na difus� da �ica e no imp�io da lei e do devido processo legal e proporcional
(Dinamarca, Su�ia, Su�a, Coreia do Sul, Jap�, Cingapura, �stria etc.).</p> <p
style="text-align: justify;">Nenhum dos 10 pa�es comparados est�no grupo dos que contam
com mais elevado IDH (47, no total), com exce�o dos Estados Unidos, que �respons�el pela
maior frota de ve�ulos do grupo e do mundo. Apresenta, de qualquer modo, o menor n�mero
de mortes por 100 mil pessoas (11,4, contra 22 do Brasil).</p> <p style="text-align:
justify;">Segundo o Datasus, em 2010, foram registradas 42.844 mortes no tr�sito do Brasil.
Esse n�mero, atualizado em 2011, chegou a 43.256 mortes (o ranking, no entanto, foi feito
com base nos n�meros de 2010 de todos os pa�es). Em 2014, de acordo com proje�o feita
pelo Instituto Avante Brasil, o n�mero de mortes no tr�sito estimado �de 48.349. Sendo
assim, este ano, estima-se que ocorram 4.029 mortes por m�, 132 mortes por dia e 6 mortes
por hora, ou seja, uma a cada 10 minutos. Pr�imo a datas festivas esse n�mero pode ser
ainda maior. Em 2013, s�nas estradas federais, ocorreram 157 mortes no per�do do carnaval.
Com o aumento da frota assim como do fluxo vi�io, os acidentes e mortes podem ter
incremento.</p> <p style="text-align: justify;">O Brasil somente deixar�de ser um pa� pobre,
ignorante, corrupto e violento (tamb� no tr�sito) quando suas institui�es essenciais
(Estado/democracia, sistema capitalista, imp�io da lei e do devido processo e a sociedade
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civil) deixarem de seguir a l�ica do capitalismo selvagem, extrativista e concentrador, para se
alinhar aos pa�es do capitalismo evolu�o e distributivo (�stria, Austr�ia, Nova Zel�dia,
Isl�dia, Canad� Alemanha, Coreia do Sul etc.), que contam em m�ia com 5/6 mortes para
cada 100 mil habitantes.� (Instituto Avante Brasil, PNDU, OMS, Datasus).</p> <p
style="text-align: justify;">www.naganuma.com.br����� mn@naganumacom.br�����
Twitter - @mtnaganuma</p>
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