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Notícia anterior Próxima notícia

Anistia para multas no BRT causa
polêmica
Parentes de vítimas de acidentes criticam decisão. Motoristas continuam avançando
sinal

As reclamações do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio (Sintraurb) foram atendidas: a
prefeitura do Rio cancelou na última sexta-feira 962 multas de coletivos que circulam nos corredores BRT da
cidade e avançaram o sinal vermelho ou pararam sobre a faixa de pedestres no sistema. As cerca de mil
punições, aplicadas entre 2015 e 2016, foram anistiadas, segundo a administração atual, porque haveria um
erro no projeto do BRT. A falha estaria no tempo dos sinais: quando os ônibus, com 28 metros de
comprimento, passam pela luz amarela, não dá tempo para que a ultrapassagem seja concluída antes de o
sinal ficar vermelho. Até agora, a prefeitura não fez qualquer alteração nos sinais, nem deu prazo para concluir
o estudo que mudará o tempo deles. O perdão das multas foi criticado por parentes de vítimas de acidentes.

Flagrante. Na Rua Cândido Benício, em Jacarepaguá, ônibus do corredor BRT passa por sinal
vermelho: motoristas alegam que avançam na luz amarela, mas que, como veículo é longo, luz
vermelha acende antes de a ultrapassagem terminar

Enquanto isso, os ônibus continuam furando o sinal vermelho, colocando em risco a vida de passageiros e
pedestres. Repórteres circularam ontem pelo Trascarioca e pelo Transoeste. No primeiro corredor, flagraram,
em menos de dez minutos, dois avanços de sinal, na altura da Praça Seca, em Jacarepaguá. No segundo
corredor, foi feito um novo flagrante na Avenida das Américas, na altura da estação Gláucio Gil, no Recreio,
sentido Barra, às 11h47m. No local, não há cruzamento de ruas, mas a movimentação de pedestres é grande
devido à proximidade com a parada dos ônibus articulados.

Os motoristas alegaram que não conseguem parar o veículo quando o sinal fica amarelo. Apesar de as
multas antigas terem sido anistiadas, novas infrações continuam sendo registradas. Os dados vão ser
analisados, e as irregularidades serão avaliadas pela Secretaria de Transportes. Segundo o vice-prefeito e
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secretário municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell, o projeto do BRT não levou em conta algumas
variáveis importantes, como o tamanho do veículo, peso, capacidade e tempo de frenagem. “Os motoristas não
podem podem ser castigados por um erro de projeto. A falha não é deles”, informou Mac Dowell, em nota,
justificando o cancelamento das 962 multas.

A antiga administração negou que haja erro no projeto do BRT. Em nota, Alexandre Sansão, secretário
municipal de Transportes (SMTR) da gestão Eduardo Paes, argumentou que o sistema BRT opera desde 2012 e
as reclamações só começaram em 2015. Além das multas por avanço de sinal, outras três mil infrações estão
sendo contestadas pelo Sintraturb. Sansão afirmou que, em novembro passado, analisou o pedido da
categoria. Ele suspendeu preventivamente as multas de avanço de sinal e reativou as punições causadas por
outras infrações. Essas 962 multas passariam por uma sindicância, que teria 180 dias para ser concluída — ou
seja, terminaria na gestão do prefeito Marcelo Crivella. “Desconhecemos o parecer final”, afirmou Sansão.

PARA SINDICATO, PROBLEMA CONTINUA Fernando Mac Dowell, atual titular da Secretaria de Transportes,
afirmou, também em nota, que a auditoria foi realizada apenas na gestão passada. E que agora desenvolve um
estudo técnico para estabelecer o tempo que o sinal deve ficar amarelo para ser compatível com o BRT.

O presidente do Sindicato dos Motoristas, Sebastião José da Silva, disse que o cancelamento puro e simples
das multas não resolve o problema. Ele defende a instalação de um temporizador nos sinais:

— Até isso acontecer, queremos a suspensão da multa. Só a anistia não resolve o problema dos motoristas,
que podem voltar a ser penalizados, nem traz segurança para o rodoviário e para os passageiros.

Motoristas de carros de passeio que não tiveram multas perdoadas consideram a decisão da prefeitura
injusta. Para o aposentado Jorge Luiz de Alencar, de 60 anos, morador de Jacarepaguá, são dois pesos e duas
medidas.

— Há quase um ano fui multado no Méier, por avanço de sinal, numa situação totalmente injusta, e nem
me dei ao trabalho de entrar com recurso, por achar que é pura perda de tempo. Não conheço ninguém que
tenha conseguido anular. Acho justa a reivindicação dos motoristas de BRT, mas o mesmo critério deveria ser
estendido para outros que passam por situação parecida e são vítimas de injustiça — protestou.

Quem perdeu um parente também defende a importância da sinalização correta. Marianna Kahn morreu
aos 19 anos, em 2014, atropelada por um ônibus articulado do BRT Transoeste, nas proximidades da Estação
Interlagos, na Barra da Tijuca. O inquérito policial concluiu que o acidente foi provocado por um problema com
o sinal de trânsito, cuja luz verde permanecia constantemente acesa para o pedestre. Por isso, a família vai
processar a Prefeitura do Rio.

— Minha filha se formaria esse ano em Odontologia. Ela estava atravessando para pegar carona e ir para a
faculdade. Eu acho lamentável a decisão de anistiar as multas do BRT. Essa decisão é uma vergonha,
principalmente, diante da dor de quem perdeu um parente. Em qualquer país sério, o motorista que atropelou
minha filha estaria preso — diz a advogada Valéria Kakn, mãe de Marianna.

Na opinião da advogada, todo o projeto do sistema BRT deveria ser revisto.
— Para mim, o pior é não haver passarelas para os pedestres atravessarem. Toda a minha família faz

tratamento psicológico e psiquiátrico até hoje. Perdemos o amor das nossas vidas — lamenta.
Até outubro de 2014, a velocidade máxima permitida para os ônibus do BRT Transoeste era de 70 km/h.

Com um histórico de constantes acidentes envolvendo os ônibus articulados, a SMTR decidiu diminuir a
velocidade máxima permitida para esses coletivos no trecho que vai do Terminal Alvorada ao Túnel da Grota
Funda, passando para 60 km/h.

— A Prefeitura errou quando a velocidade permitida era alta, reduziram logo depois do acidente da minha
filha. Mas não adianta. Ela já está morta — diz Valéria.

ARGUMENTO É CONTESTADO Fernando Pedrosa, membro da Associação Trânsito Amigo e especialista em
prevenção de acidentes e segurança no trânsito, vê com preocupação a decisão da prefeitura de cancelar as
multas aplicadas aos motoristas de BRT por avanço de sinal.

— Esse argumento de que veículo longo não consegue frear a tempo não se sustenta. Outros carros de
grande porte, como caminhões que carregam até três carretas conseguem. É claro que há dificuldade para
frear em cima da hora, mas o motorista consegue visualizar o sinal amarelo a uma certa distância. Por um
lado, é importante reconhecer que são veículos longos e pesados e há uma certa dificuldade para frear. Porém,
deve-se lembrar que os motoristas são profissionais treinados para utilizar esse tipo de veículo — explica
Pedrosa.

O Consórcio BRT, através de nota, informou que defende o cumprimento do Código Brasileiro de Trânsito e
que só uma análise técnica é capaz de avaliar se a reclamação dos motoristas procede. Em caso positivo, é a
favor da anistia das multas. O consórcio disse ainda que acompanha as negociações envolvendo as
reivindicações da categoria.
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