A OUTRA PANDEMIA
1,35 milhões de vítimas
mortais ao ano em todo o mundo.

155.000 mortes por ano
na Região das Américas.

2ª causa de morte de pessoas entre 5 e 29 anos e
3ª de pessoas entre 30 e 44 anos nos países da
América Latina e do Caribe.

E mais:
Os pedestres, os motociclistas e os ciclistas são
as principais vítimas fatais na região, representando

23%, 15% e 3% das mortes,
respectivamente.

*Informação da OMS sobre o estado mundial da segurança no trânsito (2018).

POR QUE FIZEMOS ISSO?
Os acidentes de trânsito são eventos violentos e inesperados que causam imensas tragédias familiares
quando um ente querido morre ou fica gravemente ferido para o resto da vida.
É uma pandemia global, que representa um custo social, econômico e, sobretudo, humano inaceitável,
porque PODE SER EVITADO. Acreditamos firmemente que a formação profissional dos educadores
e instrutores de trânsito, bem como a inclusão do testemunho das vítimas tanto nestes
programas como nas salas de formação, em todos os países onde AICEFOV,
FICVI e Fundação MAPFRE estão representadas indistintamente, contribuirão para um melhor
entendimento da percepção do risco e das implicações do drama humano que os
acidentes de trânsito representam para a sociedade como um todo.
Porque #TodaVidaConta #TodaVidaCuenta #EveryLifeCounts

Organização sem fins lucrativos constituída por entidades
representativas de centros de educação, capacitação e formação
de condutores, com representação em 13 países iberoamericanos.

Rede que reúne 15 organizações da sociedade civil ligadas às vítimas e
pessoas afetadas por acidentes de trânsito, presentes em 13 países da
Iberoamérica, que trabalha para ajudar os atingidos e prevenir
a violência no trânsito.

FFundação global de referência para o compromisso com o bem-estar
e o progresso social. Como instituição sem fins lucrativos criada pela
MAPFRE, contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e
para o progresso da sociedade.

http://aicefov.org/

https://contralaviolenciavial.org/

https://www.fundacionmapfre.org/conocenos/quienes-somos/

