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<p style="text-align: justify;">25 de setembro �celebrado, no Brasil, o�Dia Nacional do Tr�sito,
a mesma data da promulga�o do C�igo Brasileiro de Tr�sito (CTB) no ano de 1997, na lei
9.503 substituindo a lei antiga datada de 1966. O objetivo era diminuir o n�mero de acidentes
no pa�. O Dia do Tr�sito demarca uma importante data utilizada para a conscientiza�o
p�blica, no sentido de promover um maior humanismo nas estradas e ruas por onde se
deslocam autom�eis, motocicletas, caminh�s, �ibus, ciclistas e pedestres. A�semana do dia
25 de setembro, por esse motivo, �demarcada como o�Semana Nacional do Tr�sito
brasileiro.</p> <p style="text-align: justify;">Em�2016, o tema da Semana Nacional de Tr�sito
ser᠓D�ada Mundial de A�es para a Seguran� no Tr�sito � 2011/2020: Eu sou + 1 por um
tr�sito + seguro�. �essencial o ensino de atitudes de respeito, precau�o e responsabilidade
no tr�sito, para que as estat�ticas alarmantes de acidentes nas estradas possam mudar.</p>
<p style="text-align: justify;">
O tr�sito no Brasil �considerado bastante problem�ico,
principalmente pelo elevado n�mero de acidentes e, consequentemente, de v�imas. Um
pol�ico e impactante estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas em Transportes da
Universidade de Michigan, realizado em 193 pa�es com base em dados da OMS (Organiza�o
Mundial de Sa�de), aponta que, no Brasil, morrem mais pessoas no tr�sito do que por outras
causas consideradas graves, como c�cer, doen�s cardiovasculares e at�homic�ios. Em
m�ia, o pa� apresenta 22 mortes por acidente de tr�sito a cada mil pessoas.</p> <p
style="text-align: justify;">Al� da cria�o do novo CTB em 1997, o pode p�blico vem adotando
outras medidas para tentar diminuir esses n�meros, o que inclui a altera�o das pr�rias leis do
CTB e a realiza�o de campanhas de conscientiza�o (t�idas, por�). Recentemente, foi
estabelecida a chamada �Lei Seca�, que apresenta toler�cia zero para condutores que
dirigem sobre o efeito do �cool em qualquer quantidade, al� da proibi�o da venda de bebidas
alco�icas em rodovias federais. Mesmo assim, com a imprud�cia dos motoristas e a aus�cia
de fiscaliza�o nas vias, o n�mero de acidentes causados por motoristas alcoolizados ainda
�muito elevado no pa�.</p> <p style="text-align: justify;">Outro problema relacionado
refere-se �obilidade urbana. O processo de urbaniza�o do pa��foi tardio, acelerado e pouco
planejado, ocorrendo ao longo de algumas poucas d�adas no s�ulo XX. Al� disso, a
urbaniza�o brasileira ocorreu acompanhada de uma�metropoliza�o, ou seja, a concentra�o
da maior parte dos habitantes em metr�oles, fazendo com que elas ficassem demasiadamente
�inchadas�, o que eleva os problemas no tr�sito. Associa-se a isso o aumento do poder de
consumo (maquiado pelo poder federal) nas �ltimas d�adas, que n� foi acompanhado por
uma pol�ica de mobilidade nas cidades, elevando o n�mero de ve�ulos e sobrecarregando as
vias de circula�o.</p> <p style="text-align: justify;">H�leis tamb� que colocam a necessidade
de realizar uma educa�o sobre o tr�sito na educa�o b�ica. Mesmo assim, esses esfor�s
parecem n� apresentar os efeitos desejados, haja vista que a imprud�cia dos motoristas ainda
�muito grande.</p> <p style="text-align: justify;">Ao longo dos �ltimos anos, o aumento do
n�mero total de acidentes colocou o Brasil em quarto lugar no�ranking�de maior n�mero de
mortes em acidentes de tr�sito por ano, atr� somente de China, �dia e Nig�ia. Em 2010,
esse n�mero foi de 42.844 �itos, perfazendo um total de 22 mortes para cada 100 mil
habitantes. J�em 2014, o n�mero pulou para 48.349, segundo estimativas elaboradas pelo
Instituto Avante Brasil.</p> <p style="text-align: justify;">Importante lembrar que sempre que
falamos de tr�sito, pensamos em carros, mas os pedestres tamb� t� seus direitos e suas
responsabilidades na busca por um tr�sito melhor. Assim como os motoristas, os pedestres
tamb� devem respeitar as leis, como por exemplo: ao atravessar a rua, �dever do pedestre
olhar para os lados antes de atravessar, e respeitar a sinaliza�o, pois uma pequena distra�o,
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por menor que pare�, pode causar graves acidentes.</p> <p style="text-align: justify;">S�
poucas as localidades onde os atores que comp� o tr�sito conhecem as leis ou n� t� o
costume de respeit�las, como por exemplo, a faixa para pedestres e as rotat�ias. Isso aliado
�falta de educa�o para o tr�sito que deveria ser implementada maci�mente pelos
DETRAN�s de todo o pais, os problemas tendem a agravar elevando o custo operacional da
sa�de p�blica voltada para os acidentes que j�atingiu a casa dos bilh�s.</p> <p
style="text-align: justify;">www.naganuma.com.br��� �����
mn@naganuma.com.br������ Twitter - @mtnaganuma</p>
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