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BR-163: 50% dos acidentes
envolvem motocicletas
Quedas lideram o ranking de registros da Rota do Oeste
Com pouca proteção e muita exposição,
os motociclistas precisam tomar cuidado
extra no trânsito, o que inclui trafegar em
rodovias. Quando se fala em BR-163, onde
o fluxo de veículos de carga é intenso, a
atenção deve ser ainda maior, tanto por
parte do condutor da motocicleta, quando
por parte dos motoristas. Afinal, ninguém
sai de casa para se envolver em acidentes.
Um levantamento da Concessionária
Rota do Oeste, demonstra que as
motocicletas estão envolvidas em 50%
dos acidentes com vítimas registrados
no trecho sob concessão da BR-163/364
e rodovia dos Imigrantes (BR-070). Os
dados são referentes ao período de 1 de
janeiro a 30 de abril de 2020, quando as
equipes médicas atenderam 204 acidentes
envolvendo este tipo de veículo.
Os registros mais frequentes envolvendo
motocicleta são as quedas (34%), colisões
transversais (22%), laterais (14%) e
traseiras (11%). Entre os principais
fatores que levam a este cenário estão:
imprudência, desrespeito à sinalização e às
leis de trânsito, inabilitação para conduzir
o tipo de veículo, desconsideração do risco
existente na rodovia, uso inadequado ou
inexistente de equipamentos de proteção
individual, como, por exemplo, o capacete.
O gerente de Operações da Rota do Oeste,
Wilson Ferreira, explica que, embora este
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tipo de veículo seja o que menos percorre
longos trechos da BR-163, as motocicletas
estão muito presentes nas travessias
urbanas e vias marginais. “Muitas vezes,
esse condutor está acostumado com o
tráfego das ruas da cidade e despreza os
riscos existentes em uma rodovia”.
O chefe da 6ª Delegacia da SRPRF-MT, o
Inspetor Leonardo Ramos, complementa
que é presenciado, com frequência, as
condutas inadequadas e arriscadas, que
aumentam os riscos.

10 cuidados que salvam vidas
• Pratique a direção defensiva;
• Respeite a sinalização de trânsito;
• Use o capacete afivelado e com a
viseira baixada;
• Opte por calçados fechados e
roupas com sinalização refletiva para
viagem;
• Não pule canteiros;
• Não trafegue na contramão, em
acostamento ou corredores;
• Crianças não devem ser
transportadas em motocicletas;
• Não use o celular enquanto conduz;
• Avalie o tráfego antes de entrar na
rodovia;
• Mantenha distância dos veículos,
o motorista pode não estar te vendo
pelo retrovisor.

SEGURANÇA

VARIEDADES

PRF instala balança
na BR-364

Desacelera, motorista!

Equipamento vai auxiliar nas fiscalizações
do transporte de carga em excesso
A fiscalização na BR-364 ganhou
reforço na região de Rondonópolis, onde
foi inaugurada uma balança para auxiliar
a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas
ações de combate ao transporte de carga
acima do peso. A iniciativa tem como
foco garantir a segurança viária, reduzir
o número de acidentes e combater crimes
ambientais.
Com capacidade para pesagem de
veículos com até 140 toneladas e
com dimensão de até 32 metros de
comprimento, o equipamento está
instalado no km 211 da BR-364, em
Rondonópolis, onde o fluxo de carretas e
caminhões é intenso. A PRF lembra que
o transporte de carga em excesso trata-se
de uma infração e o veículo fica impedido
de seguir viagem até a regularização da
situação.
A PRF esclarece ainda que, embora
o Ministério da Infraestrutura tenha
suspendido as atividades de fiscalização
dos postos fixos de pesagem, o
policiamento nas rodovias segue normal.
Assim, diante de suspeitas de excesso de
carga, os veículos serão encaminhados

Excesso de velocidade pode resultar em suspensão imediata da CNH

para a balança recém instalada na BR364, em Mato Grosso, e as devidas
providências serão adotadas quando
identificada a irregularidade.
Excesso de carga e riscos
Cada veículo é fabricado para transportar
determinado limite de carga. O transporte
que ultrapassa o peso permitido pelo
fabricante compromete a estabilidade
do veículo e o sistema de frenagem,
refletindo diretamente na segurança
viária. A conduta aumenta as chances de
um acidente.
O excesso de peso transportado pode
refletir no tempo de resposta do sistema
de freios, resultando em uma colisão. Ou
ainda, uma carga mal acomodada pode
resultar em tombamento do veículo,
entre outros problemas.
Além da segurança, as irregularidades
provenientes das cargas resultam em dano
e desgaste do pavimento de forma precoce.
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Atenção, motorista! O condutor que for
flagrado em velocidade superior a 50%
da máxima permitida para a via, pode ser
punido com a suspensão imediata do direito
de dirigir e a apreensão do documento de
habilitação. Para evitar dores de cabeça,
principalmente para quem tem na direção
o seu ganha pão, é importante respeitar o
limite de velocidade, conforme manda a lei.

o assunto é segurança, todo esforço é no
sentido de preservar a integridade física.
Por fim, vale destacar que a medida não é
definitiva e cabe ao motorista o direito de
defesa e contestação da punição.

O que diz o CTB sobre o assunto?
A previsão já existia no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), no artigo 218, inciso III, e
a sua constitucionalidade foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em
sessão virtual de julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil.
De acordo com o STF, o excesso de
velocidade é classificado como ato de
gravíssimo risco para a segurança pública.
A medida administrativa de suspender
e recolher o documento tem como foco a
proteção à vida da coletividade. E quando
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Art. 218. Transitar em velocidade superior
à máxima permitida para o local, medida
por instrumento ou equipamento hábil,
em rodovias, vias de trânsito rápido, vias
arteriais e demais vias:
III - quando a velocidade for superior à
máxima em mais de 50%.
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa [três vezes], suspensão
imediata do direito de dirigir e apreensão do
documento de habilitação. (Incluído pela Lei
nº 11.334, de 2006)

ACONTECE
NO TRECHO

JUNHO

Seja para assistir do sofá da sua casa ou da boleia do caminhão, as lives do
mês de junho estão garantidas! Confira a programação!

12.06 (Sexta)

14.06 (Domingo)

Nando Reis
(#livedosnamorados)
Horário: a partir das 19h
Local: Youtube

Marília Mendonça
+ Maiara e Maraisa
(#livedaspatroas)
Horário: a partir das 17h
Local: Youtube

Eduardo Costa
Horário: a partir das 19h
Local: Local: Youtube
Lulu Santos
(#lovelululive)
Horário: a partir das 21h30
Local: Youtube
Bruno & Marrone
Horário: a partir das 21h30
Local: Youtube

13.06 (Sábado)
Thiaguinho
(#feijuca)
Horário: a partir das 15h
Local: Youtube
Paulo Ricardo
Horário: a partir das 20h
Local: Youtube
Luan Santana
Horário: a partir das 22h30
Local: Youtube

Falamansa
Horário: a partir das 18h
Local: Youtube

19.06 (Sexta)
Gustavo Mioto
(#sãojoãodomioto)
Horário: a partir das 20h
Local: Youtube

20.06 (Sábado)
Belo
(#arraiádobelo)
Horário: a partir das 15h
Local: Youtube

21.06 (Domingo)
Léo Santana
(#bailedasantinha)
Horário: a partir das 15h
Local: Youtube

27.06 (Sábado)
Turma do Págode
Horário: a partir das 18h30
Local: Youtube

RESPOSTAS: HOR.: COMPRADOR, TIA/PÉS, IN/VÔLEI, MUCOSA, TOTAL/STO, ASAS/IP, SN/MÃO, REPETIDOR, ATÉ, NOVE, VOTO,
ARES. VERT.: ÓTIMO/PÊ/OVA, MINUTA/PAVOR, SPA/CASSETETE, VOLANTE/OS, APÓS, DELAS/MD, JOSÉ/TIÃO, ISOPOR.

Daniel & Roupa Nova
Horário: a partir das 19h
Local: youtube.com/danieloficial |
Local: Youtube
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