Segunda-Feira, 20 de Junho de 2022 - 16:14 (Polícia)

Em Rondônia, PRF conclui Operação Corpus
Christi 2022
A fiscalização foi reforçada em todo o Estado durante o período da
Operação.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não só em Rondônia, mas em TODO o BRASIL,
realizou a Operação Corpus Christi 2022, começando suas atividades às 00h00 de quartafeira (15) e concluindo às 23h59 do domingo (19).
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Durante a Operação, fizemos um trabalho planejado e direcionado para reforçar a
fiscalização em trechos estratégicos das 7 rodovias que cortam Rondônia. Todos estes
trechos foram identificados de acordo com os dados estatísticos de acidentes, com o
objetivo de proporcionar maior segurança aos usuários das rodovias e veículos em
circulação.
Foi registrado um total de 18 acidentes, 05 deles considerados graves. Dessas
ocorrências, nenhuma pessoa morreu – assim como no ano passado. De acordo com
dados oficiais, foram fiscalizados 2.726 veículos e 4.344 pessoas.
Foram realizados 1.401 testes de alcoolemia, com um total de 34 autuações. As outras
infrações mais observadas foram: a não utilização de cadeirinha, do cinto de segurança e
ultrapassagens indevidas – com totais de 26, 105 e 184 autuações, respectivamente.
Comparados ao ano passado (91), houve um aumento de 102%.
Já no combate à criminalidade, 21 pessoas foram detidas. Dessas, 06 por alcoolemia.
Durante a operação, 01 veículo com restrição de furto e roubo foi recuperado.

Além disso, realizamos atividades de Educação para o Trânsito, através de um Comando
Educativo do tipo Cinema Rodoviário, onde conseguimos alcançar 104 usuários das vias.
As ações foram desenvolvidas pela PRF, focadas em prevenir condutas que aumentam o
risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens
indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de
segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeiras para o transporte de crianças).

