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<p style="text-align: justify;">Dia 14/11/2015 �o Dia: Nacional da Alfabetiza�o, Mundial da
Diabetes, do Bandeirante e amanh�dia 15/11/2015 �o Dia Mundial em Mem�ia das V�imas
do Tr�sito em 2015.</p> <p style="text-align: justify;">A Assembleia-Geral da ONU instituiu o
terceiro domingo de novembro como o Dia Mundial em Mem�ia das V�imas de Tr�sito atrav�
da Resolu�o A/60/5/2005 e em 2 de mar� de 2010, a mesma Assembleia da ONU proclamou
oficialmente o per�do de 2011 a 2020 como a D�ada Mundial de A�o pela Seguran� no
Tr�sito, a fim de estimular o Mundo para iniciar o processo para conter e reverter a tend�cia
crescente de� graves acidentes no tr�sito causando fatalidades e deixando sequelas.</p> <p
style="text-align: justify;">
Isso foi uma grande vit�ia para um movimento mundial que
come�u em 1993 sob a coordena�o da Federa�o Europeia das V�imas de Acidentes de
Tr�sito � FEVR.<br />Mensagem do Secret�io-Geral da ONU, Ban Ki-moon.</p> <p
style="text-align: justify;">�Todos os dias, cerca de 3,5 mil pessoas morrem nas estradas.
Outras dezenas de milhares de pessoas ficam feridas. Fam�ias s� desfeitas. O futuro de
jovens �interrompido. Acidentes em estradas se tornaram a principal causa de morte entre
pessoas de 15 e 29 anos. Esse �um pre� inaceit�el a ser pago pela mobilidade.</p> <p
style="text-align: justify;">A D�ada de A�o pelo Tr�sito Seguro 2011-2020, que come�u em
maio desse ano, estabeleceu como meta salvar cinco milh�s de vidas. Um plano global para a
d�ada fornece um quadro para governos, sociedade civil e o setor privado trabalharem juntos
para melhorar a administra�o das estradas, aprimorar a seguran� das estradas e de ve�ulos;
e educar motoristas, passageiros e pedestres em comportamento seguro.</p> <p
style="text-align: justify;">O plano foca nos grandes riscos, como o excesso de velocidade,
bebidas alco�icas e dire�o, desaten�o ao usar dispositivos m�eis e a falta de uso de cinto de
seguran�, de capacetes e da reten�o de crian�s. O plano pede uma melhor infraestrutura e
inova�o. O plano global tamb� inclui cuidado para v�imas, incluindo seu resgate, tratamento
e reabilita�o a longo prazo. Tamb� pede uma minuciosa investiga�o de acidentes para
prevenir futuras mortes e feridos. A pr�ria ONU deve fazer sua parte para implementar o plano.
No in�io do m�, um sistema de pol�ica abrangente foi introduzido para promover a seguran�
nas estradas e a opera�o segura de ve�ulos da ONU. Globalmente, estima-se que a posse de
ve�ulos possa dobrar em 2020. Dada a expans� r�ida do uso dos ve�ulos, especialmente
nas economias emergentes mundiais, o refor� da capacita�o para a seguran� das estradas
�crucial. Neste Dia Mundial em Mem�ia das V�imas de Acidentes de Tr�sito e seus
Familiares, vamos mobilizar todas as contribui�es poss�eis para melhorar a seguran� nas
estradas � de urbanistas a designers de ve�ulos, de formuladores de pol�icas a usu�ios das
estradas. Vamos honrar aqueles que perderam suas vidas nas estradas mundiais agindo para
salvar a vida dos outros�.</p> <p style="text-align: justify;">Estamos na D�ada Mundial de
A�es para a Seguran� no Tr�sito: 2011 � 2020. Nesta d�ada, os governos de todo o mundo
se comprometem a tomar novas medidas para prevenir os desastres de tr�sito, com o objetivo
de diminu�los em at�50%.</p> <p style="text-align: justify;">Segundo o Portal�The World
Day of Remembrance for Road Traffic Victims�(WDR), o Portal�Oficial sobre o Dia Mundial
em Mem�ia das V�imas de Tr�sito , as seis maiores causas de morte na viol�cia vi�ia
s�:<br />���� Excesso de velocidade<br />���� Mistura entre bebidas alco�icas e
dire�o<br />���� Falta de cinto de seguran�<br />���� Falta de equipamento de
seguran� para as crian�s, como a cadeirinha e o assento de eleva�o.<br />���� Falta do
capacete aos usu�ios de motocicleta<br />���� Uso do celular<br />���� O tema do Dia
Mundial de 2015,�escolhido pela�The World Day of Remembrance for Road Traffic
Victims�(WDR):���hora de lembrar � Diga N� �Viol�cia Vi�ia�. <br />���� E o tema
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da�d�ada�頓Juntos, podemos salvar milh�s de vidas!�</p> <p style="text-align:
justify;">www.naganuma.com.br �� mn@naganuma.com.br �� Twitter - @mtnaganuma</p>
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