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WALTER NORY ANUNCIA MAIOR RIGOR
ASSESSORIA DE I M P R E N S A

NO COMBATE AO EXCESSO

DE

PESO

O Governo do Estado prepara-se para combater
com
mais energia o problema do excesso de peso nas estradas. O governador
Crestes Quércia determinou ao secretário dos Transportes do Sstado Walter Nory, o apressamento dos estudos para a implantação de novos pôs tos de pesagem na malha viária paulista. Walter Nory afiritia guea Dersa
pOFnvi onzp balanças fixas, em funcionamento nos seus três sistemas rodovilrios: Anchieta/Imigrantes, Anhanguera/Bandeirantea e Trabalhadores.
O Departamento de Estradas de Rodagem - DER possui quatro postos jã ins
talados, que estão em fase de testes: no quilómetro 373 da Via Anhangue
rã 'o:oximidades do município de Orlândia), no quilómetro 328 da SP-322
(Riboirão Preto-Bebedouro), no quilómetro 442 da Rodovia Washington Luís
(rara.lclpio de aio José do Rio Preto) e no quilómetro 155 da Estrada da
B'.rru".a (ligação entre as rodovias Rêgis Bitencourt e Padre Manuel da No
b.reqa) „
O DER esta instalando mais seis postos de

pesagem

em pontos estratégicos para saída e acesso a São Paulo: nos quilómetros
3 da Via D. Pedro I (SP-65f Via Dutra-Campinas) e quilómetro 50 da mesma rodovia em sentido contrário, nos quilómetros 45 da Raposo Tavares,
entre Jandira e Itapevi, sentido Sorocaba-Sao Paulo e 113,8 próximo
a
Araçoiaba da Serra - sentido Capital-Interior, nos quilómetros 40
Castelo B;:anco (Capital-Interior) e 74 (Interior-Capital) ,
BALANÇAS PORTÁTEIS
Walter Nory informa que o DER também conta com

da

dez

balanças portáteis e pretende adquirir outras quinze - a um custo
de
CzíSOfi mil cada - que passarão a operar numa linha de apoio as fixas,De
fâc.tl transporte (podem ser deslocadas constantemente)f será possível
policiar os chamados "pontos de fuga", por onde os caminhoneiros infratorar, procuram escapar ã fiscalização exercida pelas balanças fixas,
Tanto os equipamentos portáteis como os fixos
são
dotados de controle eletrônico e funcionam da seguinte maneira: um terminal computadorizado registra o peso por eixo, da o peso total e
o
excesso de carga por eixo. Esses dados passam para uma impressora
que
fornece a hora e a data da pesagem, alem dos dados gerais do caminhão.
Uma outra impressora emite o chamado "boleto de multas", onde
constam
segue,
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as informações para a autuação.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS MULTAS
O superintendente do DER, Henrique Valente da Cruz,
informa que o órgão faz gestões junto ao Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), visando ã atualização e majoração dos valores da multa."Hoje
- diz - a legislação determina uma tolerância de 5% na pesagem da carga
e a partir daí a cobrança de 5% do Maior Valor de Referência - MVR, sobre cada 200 quilos de excesso. Porem, o MVR ê de Cz$ 560,64, que divi-
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dido por 20 para se chegar aos 5%, dá um valor irrisório. O Contran ana_
lisa proposta de multas com base nas Obrigações do Tesouro Nacional OTN, as quais corrigidas conforme a inflação, permitiria
constante dos valores das multas.
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