PRF inicia Operação Semana Santa
Polícia Rodoviária Federal reforçará o policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias
federais entre os dias 24 e 27 de março.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (24) a Operação Semana
Santa nas rodovias federais de todo o Brasil. Durante este período, policiais rodoviários
federais reforçarão os trechos mais vulneráveis a acidentes e com maior registro de
criminalidade, de acordo com estatísticas do Órgão.
A operação, que visa garantir segurança, conforto e fluidez do trânsito aos usuários das
rodovias federais, contará com atividades para diminuir a incidência de acidentes
relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do
cinto de segurança e às ultrapassagens indevidas. Também serão realizadas ações
operacionais direcionadas para o combate à criminalidade.
O planejamento da operação levou em consideração análise de dados estatísticos com
foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes considerados
graves, ou seja, acidentes fatais ou com vítimas feridas gravemente. Essas análises
permitiram a otimização dos recursos humanos e materiais, com foco na fiscalização em
pontos e horários críticos para coibir comportamentos de risco como: ultrapassagens
indevidas, excesso de velocidade e a mistura fatal de álcool e direção.
Educação para o trânsito – Além do patrulhamento ostensivo, a PRF também promoverá
ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na
construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, o condutor será convidado a
assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as
consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão
sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.
Restrição de tráfego – A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais: como
acontece em todos os feriados prolongados, o tráfego de combinações de veículos de
carga (CVC), de combinações de transporte de veículos (CTV) e de outros veículos
portadores de autorização especial de trânsito será restrito nos trechos de pista simples
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dias e horários. A restrição visa aumentar a fluidez do trânsito nas
simples, maior parte da malha viária nacional. Nos dias e horários de
esses veículos não poderão transitar, independentemente de estarem
possuírem Autorização Especial de Trânsito (AET).

O descumprimento desta proibição constitui infração de trânsito prevista no artigo 187 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), punível com multa de R$ 85,13.

Dicas de trânsito – A PRF recomenda algumas condutas para a realização de uma
viagem segura:
– Faça uma revisão atenta no veículo antes de viajar. Verifique principalmente pneus
(inclusive o estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de
iluminação e sinalização;
– Planeje a viagem, lembre-se de programar paradas em locais adequados para
alimentação, abastecimento e descanso;
– Mantenha a atenção na rodovia; Respeite a sinalização e os limites de
velocidade, eles existem para proteger a sua vida;
– Para se tornar mais visível para os demais condutores, mantenha sempre os
faróis ligados;
– Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento. Isso pode confundir os
outros motoristas e causar um acidente;
– Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade.
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Equipamentos disponíveis:
10 radares estático (fotográfico)
100 Etilômetro (bafômetros) Assim, todas as unidades operacionais e viaturas estarão
dotadas do equipamento
44 viaturas
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