DIA MUNDIAL EM MEM�IA DAS V�IMAS DE TR�SITO RODOVI�IO
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<p style="text-align: justify;">�um dia para lembrarmos dos mortos e incapacitados no tr�sito
rodovi�io e de suas fam�ias e manifestarmos nossa solidariedade por meio de boa conduta
no tr�sito e apoio a medidas que melhorem a sua seguran�</p> <p style="text-align:
justify;">Dada a situa�o calamitosa do tr�sito rodovi�io no mundo, que mata cerca de 1,2
milh�s de pessoas por ano e fere e incapacita milh�s de outras mais, al� de propor medidas
que visem prevenir isso, a Assembl�a Geral da ONU convidou os pa�es membros da
organiza�o a reconhecer o terceiro domingo de novembro de cada ano como dia dedicado
�mem�ia de suas v�imas. Neste domingo, devemos nos lembrar das v�imas do tr�sito
rodovi�io e de suas fam�ias, especialmente as de nosso pa�, e pensar sobre o que cada um
de n� pode fazer para reduzir esse verdadeiro flagelo humano que nos assola.</p>
<p
style="text-align: justify;">Gra�s ao trabalho da Organiza�o Mundial de Sa�de e do Banco
Mundial, que reuniram e coordenaram mais de cem especialistas de diferentes setores e
pa�es, foi produzido um excelente relat�io que deve servir como refer�cia para a formula�o
de pol�icas, programas, planos e projetos visando a melhorar a seguran� rodovi�ia em nosso
Pa�. �bom lembrar o que �dito j�no in�io do resumo desse relat�io: �a seguran� rodovi�ia
n� �acidental; ela requer uma vontade pol�ica firme e atividades pactuadas e desenvolvidas
por diversos setores�</p> <p style="text-align: justify;">A Associa�o Brasileira de Pedestres
� ABRASPE apesar das limita�es naturais de uma organiza�o n�-governamental de poucos
recursos, tem alertado as autoridades sobre certas prioridades que deveriam ser adotadas.
Infelizmente, os resultados pr�icos disso n� podem ser aferidos; e os que poderiam, como,
por exemplo, a insist�cia exercida para que o Departamento Nacional de Tr�sito
�DENATRAN atualize seu Manual de Seguran� do Pedestre, editado e publicado em 1979,
resultaram at�agora quase em nada. Tampouco a melhoria do sistema de dados e informa�es
sobre acidentes de tr�sito, fundamental para a formula�o de pol�icas e de aferi�o de
resultados de sua execu�o, alcan�u um n�el adequado de confian�. Hoje, o n�mero de
mortes em acidentes de tr�sito no Brasil varia exageradamente segundo dados apresentados
pelas seguintes fontes: em 2.005, por exemplo, o DENATRAN registra 25.427; o Minist�io da
Sa�de, 34.381 e, por meio de avalia�o dos dados registrados pelo DPVAT, pode-se chegar,
aproximadamente, a 43.000 pessoas por ano.</p> <p style="text-align: justify;">Recentemente
o Governo Federal criou o Comit�Nacional de Mobiliza�o pela Sa�de, Seguran� e Paz no
Tr�sito, por meio do Decreto de 19 de setembro de 2007. Ele dever��diagnosticar a situa�o
do tr�sito e definir estrat�ias inter-setoriais para a melhoria da seguran�, promo�o da sa�de
e da cultura de paz no tr�sito�. Contrariando, por�, recomenda�o do Movimento Nacional de
Democratiza�o do Tr�sito � MNDT, que re�ne mais de uma dezena de institui�es civis que
se dedicam a melhorar a sua seguran�, a coordena�o da nova entidade n� foi entregue ao
Minist�io da Sa�de, por� ao Minist�io das Cidades, que recentemente adotou medidas
altamente question�eis em rela�o ao controle de velocidade em nosso Pa�, cujos excessos
matam e incapacitam pessoas em caso de acidentes. (Ref: Not�ias da ABRASPE �
Associa�o Brasileira de Pedestres)</p> <p style="text-align: justify;">Twitter:
@mtnaganuma</p>
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