Amostra – Redação dissertativa-argumentativa – acadêmica

Tema proposto: "Problemas no trânsito (acidentes, estresse, poluição,
congestionamentos) interferem na vida, e sobretudo na saúde, de muitas pessoas? A
gestão pública vem combatendo esses problemas? A sociedade tem contribuído?"

O impacto da gestão pública na saúde da população

É característica comum de diversas cidades encontrar grande dificuldade ao transitar
em determinadas regiões. Um dos problemas mais relevantes é o congestionamento que
traz uma série de prejuízos não só para os motoristas, mas também para os pedestres e
seguidamente os acidentes que envolvem uma série de danos à saúde da população.
Atualmente os congestionamentos podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de
diversos problemas psicológicos e físicos, como por exemplo, má circulação, danos
auditivos, problemas respiratórios e muitos outros. A chance de ser atingido por um desses
problemas é alta visto que estabelecimentos rotineiros como as zonas comerciais,
empresas, locais de trabalho, escolas e etc costumam estar localizadas nos centros das
cidades, onde ocorrem os congestionamentos.
Os acidentes demonstram interferência direta na saúde dos indivíduos que o sofrem
e comumente estão ligados a situações de excesso de velocidade, ingestão de bebidas
alcóolicas, imprudência dos condutores e afins. Apesar do número de acidentes
gradualmente cair no decorrer dos anos, ainda se trata de um problema alarmante.
Baseando-se no caso da cidade São de Paulo é possível afirmar que o combate aos
problemas citados varia de acordo com a gestão pública vigente. Por exemplo, quando o exprefeito Fernando Haddad foi eleito em 2013, ele passou a adotar medidas de redução de
velocidade, gerando acentuada queda no número de acidentes e abrindo possíveis espaços
para campanhas de cunho educacional a respeito do trânsito. Enquanto que, com a cidade
sob a gestão do prefeito João Doria, eliminaram-se as medidas de Haddad, o que levou ao
crescimento dos números de acidentes, gerando um retrocesso que se reflete na vida e
sobretudo na saúde de muitas pessoas.
Em relação à contribuição da sociedade, observou-se grande apoio à eleição do
prefeito Doria. As eleições foram decididas logo no primeiro turno demonstrando forte apoio
popular às suas medidas. Dessa forma, torna-se árduo afirmar que a sociedade tem
contribuído para a diminuição dos problemas abordados. O resultado dessa eleição

demonstrou que a sociedade ainda não possui acesso às informações necessárias para
reconhecer medidas que proporcionam melhorias coletivas, como por exemplo a
implementação de faixas exclusivas de ônibus e de ciclovias, e a diminuição dos limites de
velocidade.
É importante ressaltar que medidas individuais possuem relevância, entretanto, as
medidas gerais e abrangentes são as mais efetivas e devem ser estabelecidas por meio de
políticas públicas. Dessa forma verifica-se que a atuação do indivíduo determina a gestão
que, por sua vez, tem impacto direto na qualidade do trânsito e na saúde das pessoas, o
que torna necessário o exercício do pensamento coletivo e da avaliação crítica na escolha
do voto.
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