
Lombada da 409 é consertada
Com o reparo feito pela empresa responsável, equipamento vai passar por novo aferimento do Inmetro
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Desde o dia 21 de novembro do ano passado, dispositivo não estava funcionando

Novo radar tem alcance de 1,2 quilômetro

Luciana mandLer
redacao1@jornalarauto.com.br

em tempo

Polícia rodoviária terá novo radar para fiscalizar velocidade
NA ReGIÃo

GERAL 07ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2019

Os radares móveis em for-
ma de pistola e os conhecidos 
pardais vão ganhar um aliado 
na fiscalização aos motoristas 
apressadinhos nas rodovias 
do Vale do Rio Pardo. Nos 
próximos dias, policiais da 
2ª Companhia do Coman-
do Rodoviário da Brigada 
Militar (CRBM), com sede 
em Santa Cruz do Sul, vão 
levar às estradas o TruSpeed. 
Semelhante a um binóculo, 
o equipamento foi lançado 
no mês passado para uso no 
litoral gaúcho durante a Ope-
ração Golfinho. O objetivo é 
aumentar a fiscalização.

Dados repassados pela 2ª 
Companhia apontam que 
somente em novembro do 

ano passado, foram aplicadas 
2.311 multas por excesso de 
velocidade nas rodovias da 
região - uma média de 77 
infrações por dia.

O eQuiPamenTO
O novo radar tem alcance 

de 1,2 quilômetro, 400 metros 
a mais do que os radares em 
formato de pistola. Mais fácil 
de manusear, o monóculo, 
como foi apelidado pelos 
policiais, é um sensor a laser 
para medição de velocidade 
e distância com indicação de 
dados em tempo real, display 
com informações embutidas 
no equipamento e modo para 
operação com chuva, diurno 
e noturno.

Conforme o sargento Rai-

lander Negrini, do Pelotão 
Rodoviário da Brigada Mili-
tar de Santa Cruz, diferente-
mente do radar usado hoje, o 
monóculo não registra ima-

gens, obrigando o policial a 
fazer a abordagem ao flagrar 
a infração. A novidade pro-
mete intensificar o trabalho 
de fiscalização nas rodovias. 

Depois de 50 dias sem 
estar funcionando, a lomba-
da eletrônica instalada na 
ERS-409, próximo à Mor, foi 
consertada nesta quinta-feira, 
dia 10. O equipamento parou 
de funcionar depois que um 
caminhão o derrubou ao ma-
nobrar. O incidente ocorreu 
no dia 21 de novembro do 
ano passado. Logo após o 
ocorrido, a lombada eletrô-
nica foi erguida novamente, 
porém, não estava registran-
do a velocidade dos veículos 
que trafegavam por ali. Com 
o reparo feito pela empresa 
responsável, o Instituto Na-
cional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro) 
irá fazer novo aferimento e, 
após, autorizar novamente o 
funcionamento.

nO rincÃO
Apesar do equipamento 

instalado próximo à Mor es-
tivesse com problemas, o pre-
feito Guido Hoff lembra que 
as lombadas eletrônicas ins-
taladas na localidade de Rin-
cão da Serra estão autuando 
normalmente. “Embora hoje 
o Estado arrecade o valor das 
multas, pois ainda não temos 
a municipalização da rodovia, 
é importante frisar que elas 
estão autuando”, salienta.

municiPaLiZaÇÃO
Em outubro de 2017, o 

prefeito Guido Hoff fez um 
ofício para o diretor geral do 
Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem 
(DAER) , solicitando a muni-
cipalização da ERS-409. Este 
processo tramitou e durante 
o período eleitoral ficou pa-
rado. Entretanto, antes disso, 
Hoff conseguiu a outorga 
- que lhe deu poderes de au-
torizar as construções ao lon-
go das margens da rodovia. 

Exceto ao que diz respeito à 
segurança e ao trânsito - que 
são de responsabilidade hoje 
da polícia rodoviária e do 
DAER – a exemplo das lom-
badas eletrônicas. 

O Prefeito conta que o 
processo da municipalização  
terminou e foi para Casa Civil 
ainda no ano passado, mas a 
proibição eleitoral até o dia 
31 de dezembro impediu o 
andamento dos próximos 
passos. Em fevereiro, na 
abertura da Assembleia Le-

gislativa, o processo deve dar 
entrada, ir à votação e assim 
ser autorizada oficialmente 
a municipalização. “Sendo 
aprovado na Assembleia, o 
município de Vera Cruz tem 
todos os poderes sob a rodo-
via”, aguarda Hoff, ansioso. 

A expectativa de Guido 
Hoff é que em março já tenha 
a municipalização. “Quando 
municipalizado, todas as 
multas vêm para o municí-
pio. Assim poderemos inves-
tir”, acredita.

· recuPeraÇÃO
Um Corsa Wind, furtado no 
início desta semana, foi 
recuperado em ação da Dra-
co. O veículo foi localizado 
em diligências por volta 
do meio-dia desta quinta-
feira, dia 10, próximo à 
entrada de Rio Pardinho, 
no interior de Santa Cruz, à 
margem de uma lavoura de 
soja. A investigação está em 
andamento e os policiais já 
trabalham com a identifica-
ção de suspeitos de terem 
cometido o furto. Conforme 
a Polícia Civil, os supostos 
autores já são conhecidos 
do setor policial pela prática 
de furto. No dia do crime, 
a vítima havia deixado o 
Corsa estacionado na ave-
nida Euclides Kliemann, no 
bairro Ana Nery, e só ficou 
sabendo do furto quando 
os criminosos entraram 
em contato pelo WhatsApp 
exigindo o pagamento de 
um resgate para devolução 
do automóvel. A vítima 
procurou a Polícia Civil e foi 
orientada a não pagar. 

· PriSÃO i
Dois moradores de Rio Par-
do foram presos por tráfico 
internacional de armas na 
madrugada desta quinta-
feira, dia 10, na BR-293, 
no município de Bagé. A 
Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu, na caminhone-
te da dupla, emplacada em 
Pantano Grande, dois fuzis 
calibre 5.56 e centenas de 
peças de armas. 

· PriSÃO ii
A Delegacia de Polícia de 
Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas (Draco), 
antiga Defrec, recapturou 
um foragido da justiça com 
extensa ficha criminal na 
manhã de terça-feira, dia 
8. Fábio Rafael Pires, o Fo-
finho, foi preso em diligên-
cias em uma residência no 
bairro Santa Vitória. Ele, que 
cumpria pena no regime 
semiaberto e havia rompido 
a tornozeleira eletrônica no 
dia 9 de novembro, ainda 
tentou fugir, mas logo foi 
capturado pelos policiais. 
Fofinho é figura conhecida 
do setor policial em Santa 
Cruz, com antecedentes por 
roubo, furto, tentativa de 
homicídio e lesão corporal. 
Após a recaptura, ele foi le-
vado à Delegacia de Polícia 
e posteriormente ao Presí-
dio Regional de Santa Cruz.

PLanTÃO de POLÍcia


