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RODOVIA BR-116/RJ

MAIOR SEGURANÇA VIÁRIA FAZ PARTE DO
PROGRAMA DA NOVA CHEFIA DA 4ª DPRF
Desde 11 de junho, a 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (DPRF), que atua na região
da BR-116/RJ, tem nova chefia,
o inspetor Alexandre A. Daher. O
incremento das ações de segurança na rodovia e a capacitação
contínua do efetivo estão entre os
principais planos para sua gestão.
– Tenho profundo prazer de
trabalhar nessa delegacia, pois,
desde criança, passava por essa
rodovia porque meus pais tinham
casa em Teresópolis. Adulto, formado em Direito e Engenharia,
com MBA em administração e
finanças e cursos de especialização na Polícia Rodoviária Federal,
ingressei por concurso na PRF, em
1998, sendo designado para trabalhar na BR-040. Quatro anos
depois, já atuava no trecho da
BR-116, onde fiz grandes amigos,
lembra Alexandre Daher.
Após sua primeira tempora-

Alexandre Daher está à frente da equipe da Polícia Rodoviária Federal,
que atua no trecho da BR-116/RJ

da na 4ª DPRF, foi convidado, em
2008, para ser o chefe substituto
de policiamento e fiscalização no
trecho da BR-101, onde, posteriormente, assumiu a chefia de
policiamento e fiscalização. Em
2010, foi designado para presi-

dir a comissão de convênios com
concessionárias de rodovia e para
gerir os contratos da Superintendência Regional do Rio de Janeiro.
Em 2013, afastou-se temporariamente de suas funções na
PRF, para ser Secretário Municipal

de Segurança de Rio Bonito, onde
ficou por três anos, retornando à
PRF em 2016. Nesse ano, voltou
para o trecho da BR-116 como
chefe substituto, participando diretamente do planejamento das
ações operacionais.
– A troca da chefia neste momento não representa uma mudança de diretriz no âmbito da 4ª
Delegacia. Temos em nosso planejamento, operações policiais constantes em pontos identificados na
rodovia. Visamos, também, coibir
as infrações que contribuem para
as vítimas de trânsito, buscando
uma rodovia mais segura para
todos. Outro ponto de nosso programa é a capacitação contínua do
efetivo policial, explicou.
A 4ª delegacia também terá
um grupamento especializado no
combate ao crime. “Com essas
ações já colhemos ótimos resultados. Só no trecho sob nossa super-

visão, recuperamos quatro veículos de passeio roubados, seis suspeitos foram presos, um veículo
de carga roubado foi recuperado
com a carga intacta, uma grande
carga de cigarros contrabandeados, avaliada em um milhão e quatrocentos mil reais, foi apreendida,
além da prisão de quatro chilenos
acusados de roubos a residências
na Região de Lagos”, listou.
Segundo o inspetor, a Operação Égide, deflagrada em março
de 2017, será mantida, com foco
no enfrentamento à criminalidade,
em toda a Região Metropolitana e
fronteiras, incluindo a BR-116/RJ.
“Visamos aproximar os usuários
da PRF, seja pelo telefone 191 ou
com palestras educacionais, pois a
troca de informações proporciona
um planejamento mais eficiente,
com respostas objetivas na prevenção de acidentes e enfrentamento da criminalidade”.

SETEMBRO É MÊS DE COMEMORAR OS CAMINHONEIROS
Desde 2009, os caminhoneiros têm um dia para chamar de seu
em âmbito nacional, o Dia Nacional do Caminhoneiro, comemorado
a 16 de setembro. Nesse mesmo mês, no dia 19, é o Dia do Transportador de Cargas. São mais de dois milhões de caminhoneiros em
todo o Brasil, cruzando diariamente as rodovias brasileiras, responsáveis pela circulação de mercadorias, levando os artigos do produtor aos grandes centros consumidores.
Uma curiosidade sobre o dia do caminhoneiro é que, na verda-

de, há três datas diferentes a eles dedicadas. O Dia de São Cristóvão,
em 25 de julho, quando se comemora também o dia do motorista;
30 de junho, o Dia do Caminhoneiro no estado de São Paulo e o Dia
Nacional do Caminhoneiro, em 16 de setembro.
A todos eles, todos os dias, o nosso desejo de uma Boa Viagem!
(matéria baseada em dados dos sites www.chicodaboleia.com.br e
www.sofit4.com.br)

2

BOLETIM INFORMATIVO
SETEMBRO 2018

‘NÓS SOMOS O TRÂNSITO’ É O TEMA
DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
Seguindo a mesma linha adotada em
2017, a Semana Nacional do Trânsito de 2018
pretende envolver a sociedade, propondo reflexão sobre uma nova forma de encarar a
mobilidade. É um estímulo aos condutores,
seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis,
motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e
passageiros, pela opção por um trânsito mais
seguro. A Semana Nacional de Trânsito acontece, anualmente, entre 18 e 25 de setembro.
Por ano, são cerca de 400 mil pessoas afetadas por acidentes de trânsito no Brasil e 47 mil
mortes registradas. A campanha deste ano tem
como tema “Nós somos o trânsito”, para chamar a atenção sobre a importância da mudança
de atitude nos deslocamentos, lembrando que
cada um é responsável por mudar esse cenário.
De acordo com dados da Polícia Rodoviária de 2016, naquele ano ocorreram 20.994
acidentes graves em rodovias federais, com
21.439 feridos graves e 6.405 mortes. Outro
dado preocupante é que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o quinto lugar entre os recordistas em mortes no
trânsito, ficando atrás apenas da Índia, China,
EUA e Rússia. Esse levantamento mostra também que as chances de um pedestre morrer
ao ser atropelado por um carro a 20 Km/h, é
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Essa iniciativa quer conscientizar condutores e pedestres sobre a responsabilidade
de cada um para maior segurança nas vias e rodovias

de 20%, enquanto, se esse carro estiver a 80
Km/h, a probabilidade sobe para 60%.
Como podemos ver, a nossa atitude faz
a diferença na preservação da vida. Façamos,

então, a nossa parte!
(matéria baseada em informações dos sites
portaldotransito.com.br, www.calendarr.com,
www.revistaapolice.com.br)
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