TR�SITO OU TR�EGO

<p align="justify">Seja no meio t�nico, jornal�tico e at�mesmo em roda de amigos, o termo
Tr�sito e Tr�ego �muito discutido e controverso. No munic�io de S� Paulo, h�algum tempo,
chegou-se a mudar o nome do setor da Secretaria Municipal de Transportes � SMT que cuida
do tr�sito de �Companhia de Engenharia de Tr�ego - CET� para �Planejamento de Tr�sito PLAT�.</p><p align="justify">A mudan� aconteceu pelo fato das diversas interpreta�es que
os termos Tr�sito e Tr�ego suscitam e tamb� pelo fato do Prefeito da �oca ser um ex�io
entendedor da nossa l�gua. Na maioria dos casos a interpreta�o mais comum �de que o
Tr�sito �o movimento de um conjunto (pessoas, animais, ve�ulos motorizados a�eos,
terrestres ou aqu�icos) por uma via ou espa� aberto e Tr�ego, somente o movimento de
ve�ulos por vias ou rotas a�eas, terrestres (rodovias e ferrovias), aqu�icas (rios e mares) com
tra�o motriz, humana ou animal.</p> <p align="justify">Da�a mudan� do nome j�que a CET
n� cuida somente do movimento dos ve�ulos e vias e sim do conjunto (ve�ulos, pedestres,
vias, sinaliza�o vertical, horizontal, semaf�ica, radares, fiscaliza�o, educa�o e
orienta�o).</p><p align="justify">Na minha concep�o muito particular, acredito que podemos
generalizar o termo como TR�SITO como j�vem sendo feito na m�ia falada, escrita, web etc.
Mas qual a defini�o certa? Primeiro veremos o que diz o nosso C�igo de Tr�sito Brasileiro �
CTB.<br />Art. 1� O tr�sito de qualquer natureza nas vias terrestres do territ�io nacional,
abertas �circula�o, rege-se por este C�igo. <br />� 1� Considera-se tr�sito a utiliza�o das
vias por pessoas, ve�ulos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou n�, para fins de
circula�o, parada, estacionamento e opera�o de carga ou descarga.<br />Coment�io: Al�
desta defini�o, o CTB, em seu Anexo I, define tr�sito como a �movimenta�o e imobiliza�o de
ve�ulos, pessoas e animais nas vias terrestres.�</p><p align="justify">�comum ouvirmos
falar que o �tr�sito estava intenso� ou �o tr�ego estava intenso�.</p><p
align="justify">Reparem que o C�igo de Tr�sito Brasileiro n� define tr�ego, apesar de
utiliz�lo quando faz refer�cia ��Engenharia de Tr�ego�. Podemos dizer, ent�, que n�
h�diferen� substancial entre um e outro. O Dicion�io Aur�io define TR�SITO como: �Ato ou
efeito de caminhar; marcha, fluxo das mercadorias transportadas, por aerovia, ferrovia, hidrovia
ou rodovia� TR�SITO, voc�ulo derivado do latim �transitum�, como uma atividade bem
ampla que engloba a circula�o ou movimento de ve�ulos e deslocamento de pedestre na via
p�blica, bem como todas as atividades ligadas �circula�o de ve�ulos. </p><p
align="justify">TR�EGO, Segundo o Novo Dicion�io da L�gua Portuguesa, do Aur�io,
�tr�ego �o transporte de mercadorias em linhas f�reas ou em rodovias�. O que n�
esclarece ou diferencia da defini�o de Tr�sito do mesmo Aur�io. O Grande Dicion�io
Etmol�ico-Pros�ico da L�gua Portuguesa, a Associa�o Brasileira de Normas T�nicas �
ABNT n� t� defini�es muito diferentes das do Aur�io. O Cambridge International Dictionary of
English define tr�ego (traffic) �como o conjunto de ve�ulos movendo-se por vias ou conjunto
de aeronaves, trens ou navios movendo-se atrav� de rotas. Pessoas ou bens transportados
por estradas, ar, trem ou navio com fins comerciais�.</p><p align="justify">Diante da defini�o
da Cambridge International Dictionary of English, h�quem acredite que o termo Tr�ego surgiu
do abrasileiramento do termo em ingl� �TRAFFIC�.</p><p align="justify">Fazendo uma
compara�o das v�ias defini�es sobre Tr�sito e Tr�ego, fica dif�il diferenciar claramente os
dois termos, podendo ser considerados sin�imos.</p><p align="justify">Embora tenha
participado de muitos f�uns que discutem o assunto, sempre termino num consenso de que o
termo mais apropriado a ser utilizado �TR�SITO. Ent�, n� precisamos ser rigorosos ao
utilizarmos esses termos podendo perfeitamente dizer que o tr�ego est�intenso, por� com
tr�sito livre, Superintend�cia de tr�ego ou mesmo Departamento de Tr�sito.</p><p
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align="justify">Contudo, independentemente da discuss� terminol�ica que tema proposto
levanta, o importante �que o tr�sito de Rio Branco est�melhorando exponencialmente com a
administra�o e empenho da Diretora Geral do Detran � AC Dra. Sawana Carvalho.</p><p
align="justify"><a href="mailto:mn@naganuma.com.br">mn@naganuma.com.br</a></p><p
align="justify">Twitter: mtnaganuma</p>
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