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01 de fevereiro de  2013 

Agenda 

 Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Iemanjá: 02 de fevereiro 

 Carnaval: 12 de fevereiro 

 Dia de São Valentim e da Amizade: 14 de fevereiro 

 Dia da Conquista de Monte Castelo (1945): 21 de fevereiro 

 Dia do Rotaryano: 23 de fevereiro 

 Dia da Promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891): 24 de fevereiro 

 Dia Nacional do Livro Didático: 27 de fevereiro 
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 A irresponsabilidade dos usuários das 
vias seja ele condutor ou não, seja motorizado 
ou não, assim como o desrespeito das regras que 
regem o trânsito, são os principais fatores causadores de desastres. Neste Carnaval, como em 
outras datas comemorativas com feriados prolongados, enfrentaremos lentidão nas estradas e 
rodovias, superlotação dos locais mais procurados, falta de paciência e, infelizmente, muitos 
conflitos e desastres com feridos e mortos. 

 Como se não bastasse todo esse cenário, teremos um agravante que é o uso e o abuso 
de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, típico nessa época do ano. O uso dessas 
substâncias psicoativas já trazem transtornos no convívio social cotidiano, quando falamos 
em trânsito, as consequências costumam ser maiores. 

 Essa clássica e mortal mistura de drogas/álcool e direção já nos trouxe tanta tristeza 
ao longo dos anos e, mesmo assim, as pessoas insistem em continuar a fazer. A total falta de 
noção de risco e o completo descontrole das pessoas que pensam que são invencíveis e que a 
vida dos outros não significam nada, acarreta na perpetuação dessa prática egoísta e imbecil. 

 O poder público reagiu fortalecendo a famosa “lei seca”, facilitando o enquadramento 
dos infratores, devido as possibilidade de apresentação e aceitação de provas, e aumentando o 
valor da multa. A detenção do infrator/criminoso também está prevista, tornando a medida 
um pouco mais “rígida”. Infelizmente nós sabemos que tais medidas são paliativas. A educa-
ção, a cultura e a organização da sociedade é a única forma de obtermos resultados definiti-
vos. 

 Enquanto não acordarmos para a realidade e continuarmos esperando que as soluções 
venham apenas do poder público ou “caiam do céu”, usando a má postura dos políticos co-
mo desculpa para não mudar, certamente ficaremos nesse círculo vicioso, como se estivésse-
mos dentro do vórtice de um tornado sem fim. Esperar pelos outros e depois usar da dema-
gogia para exigir mudanças e reclamar da situação é a preferência da maioria, porque é mais 
fácil ficar em sua zona de conforto e deixar que os outros façam por nós. 

 Neste, no próximo e em qualquer carnaval ou  qualquer situação de trânsito, use o 
bom senso, seja educado, seja paciente, use da empatia e siga as normas. Com certeza, essas 
simples atitudes, irão contribuir para que possamos conviver melhor e, consequentemente, 
diminuir os acidentes e desastres. 

 Seja consciente e dirija com respeito. Fique vivo e não mate. 

   

          

          

Não transforme a festa em 
tragédia! 
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Um em cada três condutores flagrados embriagados 
era profissional 

 
22/1/2013 - Estado de Minas - Não bastasse o risco de dirigir embriagado, as blitzes 
mais rigorosas que prendem motoristas alcoolizados nas estradas mineiras – sem depen-
der exclusivamente dos bafômetros – revelam uma realidade ainda mais perigosa pelas 
curvas das Gerais: de cada três presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
um era motorista de carreta ou caminhão ou pilotava uma motocicleta. 

O balanço leva em conta o primeiro mês da nova Lei Seca, que permite o uso de vídeos, 
testemunhos e exames clínicos para enquadrar quem dirige com sinais de embriaguez em crime de trânsito. Nes-
se período, foram 14.081 testes nas rodovias federais e 88 presos, 32,9% deles caminhoneiros e motociclistas. Os 
condutores de caminhões e carretas representaram 13% do total. Dados da PRF mostram ainda que 247 condu-
tores foram autuados por infração de trânsito, com limite de 0,33 miligrama de álcool no sangue por litro de ar 
expelido. 

De acordo com a chefe de Comunicação da PRF de Minas, Fabrizia Nicolai, apesar dos novos recursos aceitos 
como prova, a maioria dos motoristas continua flagrada pelo bafômetro. “Como a multa está mais cara e a bebi-
da atua diferentemente em cada organismo, eles preferem arriscar”, diz ela. A inspetora chama atenção para o 
teor alcoólico dos condutores presos, que, de acordo com os resultados, varia entre 0,40 mg/l e 0,70 mg/l. “Mas 
ainda encontramos gente que com índice de mais de 1.” 

Motociclistas e caminhoneiros são os dois extremos desse perigo. Do total de presos, 17 pilotavam motocicletas 
e 12, carretas. “Os motoristas de caminhões e carretas potencialmente causam mais danos do que os demais. 
Eles acabam em vantagem de força porque são muito maiores e mais pesados do que os carros de passeio. 
Quando se conduz um veículo assim embriagado, com sono, reflexos alterados e até excesso de confiança, o ris-
co é maior para os outros. No caso dos motociclistas, ele põe em risco a própria vida. Como estão fragilizados, 
sem estrutura de proteção do veículo, a maioria dos acidentes por embriaguez são fatais”, afirma a inspetora. 

Especialista em trânsito, o advogado Carlos Cateb diz que a fiscalização deve ser maior, considerando o grande 
fluxo de caminhões e motocicletas nas estradas, além do número de acidentes em que se envolvem esses tipos de 
veículos. Cateb participou da elaboração do Código de Trânsito, representando a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) de Minas, e considera o percentual um absurdo. Por isso, defende que o motorista profissional, ao ser 
preso por embriaguez, não tenha direito à fiança. “Dificilmente um motorista que está sobre oito ou 10 pneus 
tem consciência de que está correndo risco, porque para ele, ele passa por cima de todo mundo. Eu defendo que, 
para os transportadores, não deveria haver fiança, uma vez que esses motoristas precisam ser profissionais. As 
empresas, que têm obrigação, como contratante, de vigiar o trabalho do motorista e de escolher quem vai empre-
gar, também deveriam responder criminalmente”, afirma. 

Ranking Segundo o ranking elaborado pela PRF nacional, Minas Gerais foi o terceiro de cinco estados com mai-
or número de multas e prisões por embriaguez, durante as festas de fim de ano, mas o quarto em testes aplicados 
nas estradas, à frente apenas do Espírito Santo. Entre o Natal e o réveillon, foram 6.485 exames realizados nas 
rodovias mineiras, uma média de um exame a cada dois minutos. Ainda assim, o número representa pouco mais 
da metade do primeiro colocado, o Paraná, com 12.022 testes. Em segundo e terceiro lugares na lista estão Santa 
Catarina e Rio de Janeiro, com 7.513 e 7.013 testes, respectivamente. 

Vale lembrar, porém, que, dos cinco estados, Minas tem o maior número de bafômetros: 150. O Paraná tem 136 
equipamentos e Santa Catarina, o segundo em testes, apenas 68. Rio de Janeiro, estado modelo no combate à 
embriaguez no trânsito, tem 133 bafômetros, e o Espírito Santo somente 30. “Nossa malha é a maior, mas deve-
ríamos, justamente por isso, ter mais fiscalização, mais testes realizados, já que temos também o maior número 
de equipamentos. Ou o pessoal que rodou nas estradas nesse período estava “melhorzinho”, ou a PRF devia ter 
parado mais motoristas e feito mais exames”, opina o advogado Carlos Cateb. 

 

 

Fonte: ABTLP 
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 Obras do Rodoanel Norte devem começar depois do carnaval 
 
O estatal Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) publicou nesta terça-feira, 15, o resultado da licitação para a 

construção do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas. A obra deve começar depois do carnaval. 

O trecho norte do Rodoanel estava prometido para novembro de 2011. Mas uma série de questionamentos do 

processo de licitação na Justiça atrasaram a obra, somados a falhas encontradas pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) no processo licitatório. A promessa agora é que as pistas sejam abertas ao tráfego em 

janeiro de 2016. 

Antes que as ordens de serviço para começo das obras sejam emitidas, a Dersa terá de dar prazo para que os 14 

consórcios que também participaram da licitação possam recorrer do resultado. 

O trecho norte é a última etapa do Rodoanel. Os trechos oeste e sul já funcionam e o leste está com as obras em 

andamento. 

Segue abaixo a ilustração do novo traçado, destacado em vermelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fonte: Estadão 

DETRAN/CE exige Autorização Especial de Trânsito (AET), no Estado do 
Ceará  
 
O Estado do Ceará, por meio do DETRAN-CE, vem estabelecer que os veículos de cargas com Peso Bruto To-

tal - PBT ou Peso Bruto Total Combinado – PBTC, entre 6,7 toneladas e 45 toneladas, devam portar uma Auto-

rização Especial de Trânsito - AET, para circularem nas rodovias estaduais. 

A AET é gratuita e pode ser obtida pelo site (http://aet.detran.ce.gov.br./) após a realização do Cadastro, ou na 

sede do DETRAN-CE que se localiza na Av. Godofredo Maciel, nº 2900, Maraponga, Fortaleza-CE. 

Os veículos de cargas, cujos PBT ou PBTC sejam superiores a 45 toneladas, sofrerão análise prévia de aprovação 

para obtenção de AET diferenciado. 

Uma vez emitida a AET, a mesma terá validade por 30 dias. Caso o veiculo não porte a AET, o Agente Fiscaliza-

dor aplicará multa, sem que o veículo ou a CNH do motorista fiquem retidos. Se o veiculo estiver transportando 

com o PBT ou o PBTC acima do peso permitido, ele só será liberado após a regularização do peso da carga 

(transbordo). 

Atualmente, 23 Postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atuam na fiscalização em todo o Estado. 

Para maiores informações, o telefone do DETRAN-CE é (85) 3101-5843 ou (85) 3101-7730. O 

DETRAN-CE disponibilizou o email, aet@detran.ce.gov.br, para sanar todas as duvidas e 

questionamentos. 

Fonte: DETRAN/CE 
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“Me diga com quem tu andas, que 
eu digo quantos são!”  

“Lei Seca é que nem isqueiro de 
contrabando: só funciona no início!” 

“Me corrige se eu estiver errado. 
Mas seja carinhosa!” 
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Multas para caminhões são as que mais crescem em São Paulo 

Enquanto as multas mais comuns aos carros e motos caíram em 2012 em São Paulo, os caminhões puxaram a alta de 4,7% 

do total de autuações em relação ao ano anterior. 

Esse total de multas no ano passado chegou a quase 10 milhões. Dessas, 400 mil são referentes a infrações exclusivamente 

praticadas por caminhões -como o desrespeito às restrições a esses veículos. 

Apesar do crescimento total, apenas 3 dos 12 tipos de multas divulgados pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) 

tiveram alta. 

Dois deles estão relacionados aos caminhões: veículos de carga em horário ou local proibidos (aumento de 38,6%) e deixar 

de conservar o veículo na faixa a ele destinada (acréscimo de 25%). 

A CET não detalha em seu balanço o tipo de veículo multado, mas no desrespeito à faixa estão incluídos principalmente 

caminhões que violam a sinalização exigindo que se mantenha à direita. 

 

Fonte: Folha de São Paulo 

INDICADORES SSMAQ GERAL jan/13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  32.063 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 654.742 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,873  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Humor 

CONTRAN suspende efeitos da Reso-
lução 417/12 

O Conselho Nacional de Trânsito emitiu a Resolução 

431/13, suspendendo os efeitos a Resolução 417/12 

que sugeria um prazo de 180 dias para a fiscalização 

do tempo de direção previsto na Lei 12.619/12.. 

Isso quer dizer que a fiscalização nas vias públicas 

voltam a valer imediatamente, respeitando os precei-

tos da Resolução 405/12. 

Essa alteração foi provocada por força de uma liminar 

concedida pela Justiça Federal, movida por ação do 

Ministério Público do Trabalho. 

Fonte: DENATRAN 


