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Kassab anuncia queda de 71% em mortes por atropelamento
O prefeito lançou o programa para diminuir os atropelamentos na cidade Para ele, os objetivos do programa estão
sendo atingidos e a mudança de comportamento tem se espalhado por toda a cidade. &ldquo;O mais importante a ser
destacado é o entusiasmo que temos com os resultados desse programa, que tem cunho educativo e capacidade de
mudar os hábitos na cidade de São Paulo. A adesão da população é cada vez maior, assim como a consciência da
importância de respeito ao pedestre. Com certeza, é uma campanha que veio para ficar&rdquo;, disse Kassab. As
informações foram cruzadas pela CET com base nos registros do Instituto Médico-Legal (IML), e boletins de ocorrência
de acidentes de trânsito registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. &ldquo;Nós
mostramos hoje uma redução muito significativa de atropelamentos e mortes na Zona de Máxima Proteção ao Pedestre.
Esses números já se refletiram na cidade como um todo, com uma redução em torno de 8% no número de acidentes
de trânsito&rdquo;, ressaltou Marcelo Cardinale Branco, secretário municipal de Transportes e presidente da CET. O
Programa de Proteção ao Pedestre &ndash; cuja meta principal é reduzir até 50% o número de mortes por
atropelamentos na Capital até o fim de 2012 &ndash; foi implantado na região central e avenida Paulista no dia 11 de
maio, com ações educativas para provocar uma mudança de comportamento de motoristas e pedestres com relação à
travessia de vias. A ideia é que todos passem pelo processo contínuo de educação para o trânsito e cidadania. Parabéns
prefeito Gilberto Kassab, por mais uma iniciativa que transforma a sociedade em democracia e bem para todos. Na
foto, pedagoga Kênia Mota, prefeito Gilberto Kassab e o sociólogo Emerson Mota.
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