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Menos acidentes e mais leitos livres para coronavírus
Por causa da pandemia, não poderemos realizar as atividades presenciais como as que foram feitas em 2019
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M

aio nos remete à conscientização. Em vários
países do mundo, o
mês é marcado por campanhas
educativas e ações que buscam
alertar a sociedade para a importância da redução do número de acidentes e das mortes no
trânsito. O poder público tem
papel relevante nesse alerta. O
assunto merece destaque o ano
inteiro, todos os anos, afinal,
cada vida importa, e nenhum
número, mesmo que pequeno,
deve ser aceitável.
Em 2020, quando milhares de
pessoas estão sendo atingidas
pela Covid-19, o tema tornouse ainda mais urgente. Menos
acidentes de trânsito significam
menos leitos hospitalares ocupados, médicos, enfermeiros e
UTIs disponíveis para atender
as vítimas dessa terrível pandemia. Neste sentido, todos os
esforços do Governo de São
Paulo têm sido feitos com o objetivo de salvar vidas dos que
precisam de atendimento médico nos leitos de UTI por causa
do vírus e diminuir o número de
acidentes no trânsito.
A segurança viária é uma das

prioridades do Governo Paulista. Vale reforçar que são inúmeras as ações realizadas o ano
inteiro pela Secretaria de Logística e Transportes, em parceira
com Departamento de Estradas
de Rodagem (DER), Polícia Militar Rodoviária, Artesp e concessionárias de rodovias com
foco na redução de acidentes
e fatalidades. Além de investimentos na infraestrutura e nos
esforços para a implantação da
nova Matriz Logística do Estado
de São Paulo, também estamos
trazendo para o Estado o programa Visão Zero, que mobiliza
toda a sociedade, empresas privadas e órgãos públicos na prevenção de acidentes.
É preciso manter esforços e
investimentos para combater a
violência no trânsito. Para isso,
contamos ainda com o programa Respeito à Vida, sob o comando da Secretaria Estadual
de Governo, que tem a finalidade de viabilizar projetos efetivos
para salvar vidas. Atualmente,
304 cidades são parceiras do
programa, responsável por quase 9 mil projetos em andamento
que incluem obras em vias ur-

Divulgação

Maio
amarelo. A
importância
da segurança
no trânsito

banas e rodovias, além de ações
educativas e de fiscalização.
A campanha Maio Amarelo
deste ano chama a atenção
para o momento especial pelo
qual passa o mundo, o Brasil
e, em particular, o nosso Estado. Com o tema “não feche
os olhos para a sua segurança”
queremos redobrar a força da
mensagem: menos acidentes
de trânsito, mais leitos livres

CORONAVÍRUS OS APELOS SURGEM QUANDO AS TENSÕES ENTRE ESTADOS UNIDOS E CHINA TÊM AUMENTADO

para atender pacientes do coronavírus.
Por causa da pandemia, não
poderemos realizar as atividades presenciais como as que
foram feitas no ano passado,
quando mais de duzentas ações
aconteceram em todo Estado. A
campanha será toda pela internet e nos painéis de mensagens
variáveis, espalhados pelas
principais rodovias do nosso
Estado.
Com diversos posts educativos e um filtro interativo no
Instagram, vamos reforçar
mensagens importantes e fundamentais, como, por exemplo,
respeitar os limites de velocidade, não dirigir após beber, não
ultrapassar o semáforo vermelho. Essas ações, que deveriam
ser corriqueiras, têm enorme
potencial para mudar as estatísticas e, o mais importante, preservar vidas.
A atitude correta é fundamental para um trânsito mais seguro. Respeitar as leis de trânsito
é uma decisão consciente e que
faz toda a diferença quando o
assunto é salvar a sua vida ou
de outras pessoas.
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ONU alerta contra xenofobia
e ódio durante a pandemia
Reuters

“Sentimento contra estrangeiros cresceu”, diz secretário-geral das Nações Unidas;
entidade pede esforços globais para acabar com o discurso que vem sustentando a crise
EUROPA
Da Agência Brasil
@jornalovale

O secretário-geral da ONU
(Organização das Nações
Unidas), António Guterres,
pediu nesta sexta-feira que

se fortaleça a “imunidade das
sociedades ao vírus do ódio”.
Ele considera que, com a pandemia da covid-19, tem sido
desencadeado um “tsunami
de ódio e xenofobia”.
As Nações Unidas pedem
esforços globais “para acabar
com o discurso de ódio”, que
tem aumentado com a crise

pandêmica. “O sentimento
contra estrangeiros aumentou
online e nas ruas, as teorias
de conspiração antissemitas
se espalharam, e ocorreram
ataques contra muçulmanos
relacionados com a pandemia”, lamentou Guterres, nas
redes sociais. O novo coronavírus “não se importa com
quem somos, onde vivemos
ou no que acreditamos”, disse o secretário-geral da ONU,
lembrando ainda que, “no entanto, a pandemia continua a
desencadear um tsunami de
ódio e xenofobia, bodes expiatórios e medo”.
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Ajuda. Hospitais ganham UTIs

Ministério da
Saúde habilita
116 novos leitos
de UTI no país
DADOS. O Ministério da Saú-

Mark Garten/ONU

Alerta. O secretário-geral da
ONU, Antonio Guterres

de habilitou 116 novos leitos
de UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) adulto e pediátrico
para o atendimento exclusivo
de pacientes com covid-19.
As portarias com as habilitações em quatro estados foram publicadas na sexta (8)
no Diário Oficial da União.
Foram beneficiados os estados do Amapá (22 leitos),
Mato Grosso do Sul (10 leitos), Rio de Janeiro (42 leitos) e Tocantins (42 leitos).
De acordo com dados do
ministério, no total, mais
de 3,3 mil leitos de UTI para
pacientes com covid-19 em
estado grave já foram habilitados em 24 estados e no
Distrito Federal.
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