Segurança viária das rodovias mineiras será
reforçada com mais 14 radares
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O controle eletrônico de velocidade, por meio da operação de radares fixos, será ampliado para mais
14 novos pontos, em rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG). A partir da próxima terça-feira (30/05), os equipamentos
passam a operar de modo definitivo e, consequentemente, a multar os motoristas que ultrapassarem
o limite de 60 km/h nos seguintes trechos:
MG-338, quilômetro 11,5, em Barbacena; MG-133, quilômetro 34,5, em Piau; MGC-265, quilômetro
120,6, em Rio Pomba; MGC-265, quilômetro 139,5, em Mercês; MGC-265, quilômetro 94,3, em
Tocantins; MG-260, quilômetros 18,0 e 27,8, em Cláudio; MG-335, quilômetro 84,5, em Lavras;
MGC-369, quilômetros 73,7 e 74,0, em Aguanil; MG-050, quilômetro 143,0, em São Sebastião do
Oeste; BR-265, quilômetro 638,7, em São Sebastião do Paraíso; MG-126, quilômetro 71,3, em Mar de
Espanha; MG-133, quilômetro 44,9, em Coronel Pacheco.
Esses dispositivos já estão ligados, desde o último dia 23 de maio, funcionando em caráter educativo
para alertar os motoristas sobre a necessidade do respeito aos limites de velocidade.
Balanço
De acordo com levantamento feito pela Gerência de Segurança Viária do Departamento, os
motoristas têm respeitado os limites de velocidade nos diversos trechos onde foram instalados
radares, o que contribui para a segurança de quem transita pelas rodovias mineiras. No período de
outubro de 2016 a março de 2017, dos 124.317.596 veículos que passaram pelos equipamentos, em
todo o Estado, somente 110.985 foram autuados, o que corresponde a 0,09% do total de veículos
fiscalizados.
O DEER/MG reforça que em todas as rodovias, mesmo as que ainda não possuem radares em
funcionamento, os motoristas devem obedecer à sinalização e às regras de trânsito, garantindo
segurança nos deslocamentos.
A localização de todos os 308 radares que estão em operação pode ser consultada no site do
Departamento, no link www.der.mg.gov.br/saiba-sobre/radares-do-dermg
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