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Site contabiliza vítimas em acidentes de trânsito no Brasil 

Por RADAR64 - Notícias automotivas  

 

O CESVI BRASIL, a ABRAMET (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego) e a 
ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) lançam site propondo a 
implantação de um Plano Nacional de Segurança Viária (PNSV) no Brasil. O “Chega 

de Acidentes” faz parte de um movimento que pretende chamar a atenção para o grave 
quadro de acidentes de trânsito com metodologia, que segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), já provou ser eficiente em outros países. 
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Logo na página inicial do site há um contador de vítimas fatais e de feridos no trânsito. Também há um contador que estima qual o prejuízo 
financeiro causado por esses acidentes. 
 

 

O site inclui um contador que estima a quantidade de vítimas do trânsito brasileiro, que 
é atualizado automaticamente a partir de dados recentes. Esse contador também estima 
o impacto econômico causado por esses acidentes e quantas casas populares poderiam 
ser construídas com esse montante. 

O lançamento do site, ocorrido em 18 de setembro, também marcou o início da 
contagem que só terminará quando o Plano Nacional de Segurança Viária for 
implantado no país. Essa data foi escolhida para coincidir justamente com a Semana 
Nacional do Trânsito que aconteceu entre os dias 18 e 25 de setembro. 

Segundo a OMS, 1,2 milhão de pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito 
no mundo e entre 20 e 50 milhões ficam feridos, transformando-se na maior causa de 
mortes na faixa etária de 15 a 29 anos. Países em desenvolvimento, como Índia, China e 
Brasil são os que registram o maior crescimento no número de acidentes. 

O Plano Nacional de Segurança Viária, segundo os idealizadores do movimento, só será 
possível se houver participação e apoio de órgãos públicos e da sociedade em geral. O 
site “Chega de Acidentes” convoca o maior número de pessoas a preencher um abaixo-
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assinado que será enviado a 
órgãos públicos relacionados com trânsito e segurança e ao Congresso Nacional, junto 
com um documento sobre o movimento e suas propostas. 

Para participar e/ou obter maiores informações, acesse: 
http://www.chegadeacidentes.com.br/ 

 


