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<p style="text-align: justify;">Hoje dia 15/08/2015 �o Dia: Mundial do Fot�rafo, do Solteiro, da
Inform�ica, da Gestante, da Assun�o de Nossa Senhora, de S� Tarc�io, da Assun�o da
Bem-Aventurada Virgem Maria, de Santa Raimunda do Bonsucesso (Assis Brasil-AC), de
Nossa Senhora da Gl�ia (Cruzeiro do Sul-AC).</p> <p style="text-align: justify;">A prolifera�o
das motocicletas fugiu ao controle das autoridades e o que presenciamos �um n�mero cada
vez maior de acidentes fatais e com sequelas, principalmente entres a popula�o mais jovem.
72% das indeniza�es pagas pelo seguro social no per�do de janeiro a setembro de 2013
foram para v�imas de acidentes com motocicletas segundo n�meros apresentados pelo
DPVAT.</p> <p style="text-align: justify;">
A principal causa desse aumento desenfreado
�a facilidade de cr�ito aliada a prec�ia ou inexistente fiscaliza�o por parte dos �g�s
controladores da maioria dos munic�ios, principalmente da regi� norte e nordeste. Como
exemplo, a grande maioria dos munic�ios das regi�s citadas n� municipalizaram o tr�sito, o
que deveria ter sido feita desde 1988.</p> <p style="text-align: justify;">Em muitos dos
munic�ios do norte e nordeste, a grande maioria das motos n� t� registo de propriedade e t�
pouco de proced�cia. Naturalmente que s� ve�ulos roubados, adulterados e que rodam
livremente sem serem importunados pelo poder p�blico e contam com a toler�cia e coniv�cia
da sociedade local.</p> <p style="text-align: justify;">Coniv�cia da sociedade �gritante, pois
segundo levantamento efetuado no munic�io de Cururupu no estado do Maranh�-MA,
revelam uma realidade cada vez mais frequente no interior do pa�. Segundo dados do
DETRAN-MA, a cidade de 40 mil habitante, tem apenas 1.662 ve�ulos registrados, sendo
1.166 motocicletas. Curiosamente, somente 410 condutores tem habilita�o e apenas 161 est�
habilitados para conduzir motocicleta, dos quais 7 mulheres. Nas ruas da cidade menores
pilotam motos, inclusive sem capacete, muitas vezes sem placa.</p> <p style="text-align:
justify;">Para tentar amenizar tais abusos, o juiz Celso Serafim, titular da Comarca de
Cururupu, est�realizando a�es de conscientiza�o obrigando o prefeito a tomar provid�cias
quanto a municipaliza�o do tr�sito para poder zaovid Cururupu, nte sem serem importunados
pelas autoridades locais. para poder efetuar a fiscaliza�o e tomar as provid�cias
necess�ias.</p> <p style="text-align: justify;">Na sua decis�, al� de obrigar as autoridades a
fazer cumprir a lei, o juiz determina que postos de combust�el da cidade n� abaste�m
motocicletas pilotadas por menores ou que estejam sem placa.</p> <p style="text-align:
justify;">Determinados tipos de problemas n� est� restritos somente aos pequenos
munic�ios. H�mais de dois anos existe a legisla�o que regulamenta o motofrete e os
profissionais do ramo h�mais um ano est� obrigados a fazer curso de especializa�o de trinta
horas, com aulas pr�icas, de �ica, seguran� no tr�sito e cidadania. Apesar disso, como
demonstrado em mat�ia recente do jornal O Estado de S� Paulo, as autoridades est�
omissas e n� sabem o que fazer. No ano passado, quando os motoboys j�deveriam estar
cumprindo as regras, apenas 7% tinham feito o curso obrigat�io na cidade de S� Paulo. A
grande verdade �que o �g� respons�el pela fiscaliza�o dentro do munic�io de S� Paulo,
n� tem estrutura e nem pessoal treinado e qualificado em quantidade suficiente para efetuar
esse tipo de fiscaliza�o.</p> <p style="text-align: justify;">Presenciamos �empresas� de
motofrete usando Vans estacionadas sendo usadas como escrit�io e recebendo chamadas via
celular com v�ios motoqueiros, na sua grande maioria irregular quanto a sua documenta�o
pessoal e do ve�ulo e tamb� da autoriza�o para exercer tal atividade.<br />O mau uso de
motocicletas no Brasil tornou-se uma quest� de sa�de p�blica como j�demonstrado em
mat�ia anterior a respeito dos gastos, que coloca em risco o futuro do pa� e pode inviabilizar
de vez a previd�cia social e o sistema de sa�de. �preciso medidas dr�ticas que passam, em
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primeiro lugar, pela aplica�o da lei. N� h�democracia num pa� que n� consegue sequer
fazer cumprir a lei de tr�sito. (Dados: Estradas)</p> <p style="text-align:
justify;">www.naganuma.com.br����� mn@naganuma.com.br����� Twitter @mtnaganuma</p>
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