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Mortes dobram nas BRs
e caem em vias estaduais
Foram quatro óbitos
nas estradas federais
neste ano, mas nas CEs
houve queda de 33%
no número de mortes

calização, é perceptível a permanênciade imprudência porparte
de alguns condutores. “A gente
pode verificar nos acidentes exatamente o que orientamos para
não fazerem ainda no início da
fiscalização, mas, infelizmente,
alguns condutores desrespei-

tam a legislação. Ainda comparando com a operação do ano
passado, adquirimos mais radares de imagens e flagramos condutores com velocidades muito
altas”, contou. Os dias de operação resultaram em 4.569 flagras
de excesso de velocidade.

De acordo com o tenente da
PRE,EltonOliveira,asblitzerelacionadas à Lei Seca foram intensificadasnaCE-025 enaCE-040,
principais vias de acesso às
praias dos litorais leste e oeste.
(Colaborou Emanoela Campelo
de Melo)

A imprudência dos motoristas é apontada como a principal causa de acidentes e
mortes nas estradas que cortam o Estado do Ceará FOTO: JL ROSA

Apesar de representar um feriado de cunho religioso, nas rodovias federais do Ceará o número
de mortes registrado é o dobro
doano passado ea principal causa apontada é a imprudência.
ConformeolevantamentodaPolícia Rodoviária Federal (PRF),
duranteaoperaçãoSemanaSanta, quatro pessoas morreram nas
localidades que dizem respeito à
federação. Já nas vias estaduais,
o índice de morte caiu em 33%.
Os acidentes fatais nas localidadesfederaistiveraminícioainda na quinta-feira (24), primeiro dia de operação. Na data, um
homem morreu no km 420 da
BR-020, próximo ao Anel Viário,
ao cair da motocicleta. Já na manhã do dia 25, uma saída de
pista seguida por uma queda da
pontevitimou o motoristade um
caminhão, na BR-116, km 370,
em Icó. Ainda no mesmo dia, um
PM e uma mulher morreram no
km 390 da BR-020, em Caucaia,
quando colidiram frontalmente
contra outro veículo.

Acidentes
Em contrapartida, nas rodovias
estaduais, conforme o Departamentode Trânsito do Ceará(Detran-CE), o índice de mortes foi
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4,5

mil flagrantes de veículos
excedendo a velocidade máxima
permitida foram registrados nas
estradas federais do Ceará ao
longo do feriado prolongado

reduzido em 33%. No feriado
prolongado deste ano, outras
quatro pessoas morreram; já em
2015,foramseisvítimas.Conforme o balanço divulgado pelo Departamento, ainda houve uma
redução de 9% no número de
acidentes. Comparando 2016 e
2015, o número reduziu de 34
para 31.
Além das mortes, de acordo
com o comparativo da PRF, o
feriado de 2016 terminou com
mais acidentes e feridos. Em
2015, com 46 sinistros, e, em
2016, com 50, o número se elevou em 9%, exclusos os acidentes graves, que se reduziram de
oito para seis.Já com relação aos
feridos, a soma resultou em 37%
amaisnesteano(47),emcomparação ao ano anterior (36).
Segundo o chefe de policiamento e fiscalização do órgão,
Karlos Dericksson, apesar da fis-
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