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Notícia anterior Próxima notícia

Lista de recordistas de multas por
velocidade tem Kombi e até moto
Carros da Secretaria de Segurança estão entre os mais multados; Polícia Civil
promete providências

Uma única Kombi levou 236 multas por excesso de velocidade, entre janeiro de 2016 e junho de 2017, em
um mesmo pardal, na Estrada do Campinho 3.885, em Cosmos. O veículo, que foi fabricado em 1994 e não
passa por vistoria desde 2013, foi o campeão de infrações na cidade no período, de acordo com um
levantamento feito junto ao Detran-RJ. Somente as infrações cometidas pela Kombi somam R$ 31.539,54,
cerca de duas vezes o valor pelo qual um veículo do mesmo ano e modelo é vendido.

Controle. Pardal do Elevado das Bandeiras, no sentido Barra, é um dos que mais registram infrações
na cidade

Em um ano e meio, os 20 carros mais multados cometeram, juntos, 1.856 infrações, uma média de quase
cem por veículo. Na lista, está uma motocicleta Honda CG 150 com 177 multas. A maioria das infrações foi
registrada na Zona Oeste. Os dois pardais localizados no Elevado das Bandeiras, no sentido Barra da Tijuca,
estão entre os três que mais aplicaram multas por excesso de velocidade entre janeiro de 2016 e junho de
2017: 23.344.

No rol dos campeões de infrações, chama a atenção a presença de dois carros oficiais da Secretaria
estadual de Segurança: um Renault Logan, de 2010, está sem licenciamento desde 2011 e recebeu 75 multas
no período, todas na faixa exclusiva da Avenida Brasil, e um Renault Sandero, também com o documento
atrasado há seis anos, que cometeu 69 infrações em um ano e meio. A Polícia Civil não explicou os motivos
das infrações e informou, em nota, que o setor de controle das viaturas fará uma análise dos fatos e adotará
as medidas cabíveis.
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Ao todo, de janeiro de 2016 a junho de 2017, foram computadas 190.675 punições por excesso de
velocidade na cidade, que renderam R$ 34,6 milhões. Mas o total de multas aplicadas foi bem maior. Segundo
dados do portal Rio Transparente, só em 2016, o montante com infrações, tanto registradas por radares
quanto aplicadas por guardas, chegou a quase R$ 243 milhões. O valor é 32,7% maior que a arrecadação do
ano anterior, que foi de mais de R$ 182 milhões.
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