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A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou seis aci-
dentes graves e uma mor-

te nas rodovias federais do Pará 
da última sexta-feira até a Quar-
ta-Feira de Cinzas. O balanço 
da Operação Carnaval 2018 foi 
divulgado ontem pelo órgão. No 
trecho crítico da rodovia BR-316 
que vai do Entroncamento até o 
trevo de Salinas com a antiga PA-
Maranhão não houve nenhuma 
ocorrência grave. 

De acordo com a PRF, os re-
gistros apontam no feriadão de 
carnaval deste ano a diminui-
ção de 66,6% no número mortes 
em decorrência de acidentes de 
trânsito nas rodovias federais de 
maior movimento do Pará, na 
comparação com 2017. O núme-
ro de acidentes graves também 
caiu: este ano, seis acidentes 
graves foram registrados, um a 
menos do que no ano anterior, o 
que representa uma redução de 
14,28%. 

De acordo com o assessor de 
comunicação da PRF, Adriano 
Ferreira, os índices positivos são 
resultado do reforço no policia-
mento em trechos e horários 
críticos das rodovias. “A grande 
estratégia deste ano foi a união. 
Realizamos uma grande força 

tarefa unindo governo federal, 
estadual e dos municípios, que 
trouxeram seus diversos órgãos 
para trabalhar em conjunto e 
com isso atingimos esse ótimo 
resultado”, destaca. 

“Em 2017 registramos três 
óbitos e desta vez apenas um. 
É válido destacar que a única 
morte que ocorreu foi na BR-
222, em Marabá, na madrugada, 
em um posto de gasolina, com o 
atropelamento de um pedestre 
que tentava pegar carona em 
um caminhão. Assim, é impor-
tante suscitar que no trecho crí-
tico da BR-316, onde foi montada 
a operação, do Entroncamento 
até o trevo de Salinas, não houve 
registro de morte, sequer de aci-
dentes graves. Isso mostra que a 
nossa operação foi, de fato, posi-
tiva”, completa Ferreira. 

fiscalização
A operação se iniciou a meia-

noite de sexta-feira (9) e se esten-
deu até as 23h59 da Quarta-Fei-
ra de Cinzas (13). Nesse período, 
4.645 veículos e 4.738 pessoas 
foram fiscalizados no Pará, além 
da realização de 1.574 testes de 
etilômetro, com a detenção de 
quatro pessoas. Foram feitas, 
ainda, 2.466 autuações, sendo as 

mais expressivas por excesso de 
velocidade (805), condução com 
faróis apagados (334), ultrapas-
sagem proibida (328), condução 
de motocicleta sem capacete 
(76), condução de veículo sem 
cinto de segurança (50) e dire-
ção sob efeito de álcool (31).

“Os números demonstram 
que os comportamentos peri-
gosos ainda persistem. A nossa 
fala é recorrente e sempre toca 
nesses pontos, porque a expe-
riência da PRF mostra que são 
essas imprudências que causam 

os piores acidentes. Verificamos 
velocidades de até 170 quilôme-
tros por hora na BR-316, muita 
ultrapassagem irregular, que é 
a infração que mais causa coli-
são frontal. Então, infelizmente, 
o nosso condutor insiste em ser 
imprudente”, lamenta. 

Ainda segundo a PRF, o en-
garrafamento nas rodovias fede-
rais do Estado, no dia de maior 
fluxo de veículos por conta do 
retorno do feriado prolongado, 
foi consideravelmente menor 
em virtude de uma estratégia 

montada pelo órgão. 
“Nós decidimos, desta vez, 

implementar na terça-feira (12), 
que é quando sempre se en-
contra o maior fluxo de retorno, 
uma operação de inversão. Nós 
usamos uma das faixas da pis-
ta de saída da capital e a trans-
formamos em faixa de entrada 
também. Então, quem chegava 
encontrava mais uma faixa dis-
ponível para entrar na cidade. 
No geral, a gente entende como 
muito útil o que foi feito nesse re-
torno”, observa Ferreira.

Menos acidentes no Pará
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OperaçãO 

  A PRF realizou no Pará 2,4 mil autuações durante a Operação Carnaval, sendo 805 delas por excesso de velocidade 
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Votorantim Cimentos N/NE S.A.
CNPJ/MF nº 10.656.452/0081-64

Aviso de Licença de Operação
A Votorantim Cimentos N/NE S/A, torna público a Licença 
de Operação nº 11026 concedida pela SEMAS – Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade/PA, 
referente a atividade de Extração de Minerais Não Metá-
licos para calcário e argila, com validade até 01/02/2023. 
A extração está autorizada dentro das poligonais outorga-
das pelo DNPM sob os processos nº 850.280/2005 (432,00 
ha), nº 850.359/2007 (507,85 ha) e nº 850.740/2008 
(965,32 ha) no Município de Primavera/PA.
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