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Seinfra e PM realizam blitzes educativas nas rodovias estaduais
Segurança
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As primeiras blitzes vão ocorrer na BR-415, em Itabuna, e na BA-262, em Vitória da Conquista, no
dia 15 de junho. No período de janeiro a maio deste ano, 858 condutores já foram abordados nas
rodovias estaduais para a realização de testes usando os etilômetros, segundo o Batalhão de
Polícia Rodoviária (BPRv).

O mês de junho é marcado pelas festas de Santo Antônio, São João e São Pedro na Bahia. No
período junino, é intensificado o consumo de bebidas alcoólicas e aumenta o número de motoristas
que dirigem alcoolizados. Para garantir a segurança viária, serão realizadas blitzes educativas de
controle de alcoolemia nas rodovias estaduais baianas. A ação é uma parceria entre a Secretaria de
Infraestrutura da Bahia (Seinfra) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA), por meio das unidades de
policiamento rodoviário.
As primeiras blitzes serão feitas na BR-415, em Itabuna, e na BA-262, em Vitória da Conquista, no
dia 15 de junho. O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, destaca a importância da
fiscalização nas estradas baianas. “A realização das abordagens contribui para a redução do
número de acidentes e mortes nas rodovias”. No mês passado, a Seinfra realizou a doação de 30
equipamentos de medição de alcoolemia à Polícia Militar baiana, com material suficiente para uso
por três anos.
No período de janeiro a maio deste ano, 858 condutores já foram abordados nas rodovias
estaduais para a realização de testes usando os etilômetros, segundo o Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv). Durante todo o ano de 2017, 1.350 motoristas passaram pelo teste de
alcoolemia. “Com uma quantidade maior de equipamento na mão dos policiais rodoviários, temos
condições de melhorar a fiscalização em nossas rodovias”, afirma o major PM César Castro,
coordenador de planejamento do BPRv.
Segurança viária
O trabalho em conjunto entre a Seinfra e PMBA visa dar condições seguras de trafegabilidade aos
motoristas nas rodovias estaduais. A ação contribui para o Plano Nacional de Redução de Acidentes
e Segurança Viária, medida que tem como principal objetivo diminuir o número de mortes e lesões
por ocorrência de trânsito no país. Segundo o Plano Plurianual (PPA) 2016/2019, do Governo do
Estado, a meta é reduzir em 20% o número de acidentes nas estradas baianas.
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