Segurança do Transito dos Turistas do Mercosul
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Nesta segunda-feira (17/11/12) ocorreu a reunião entre os Cônsules dos países do Mercosul.

O encontro se deu na Assembleia Legislativa do nosso Estado e contou com a presença de
diversas autoridades, inclusive a AMO-RS marcou presença através do Secretário Geral
Rudi e da Rose - Assistente Administrativa do Jurídico da AMO-RS.

INFORMATIVO:

‘‘Segurança do Trânsito dos Turistas do Mercosul’’

O Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito, coordenado pelo
vice-governador Beto Grill, se reuniu hoje, às 11 horas com os cônsules de alguns países do
Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai), representantes do Banrisul, CETRAN, Policia
Rodoviária Federal, Brigada Militar, Policia Civil, EPTC, Famurgs, DETRAN/RS, AMO-RS,
entre outros.

Esta campanha serve para orientar os “hermanos”dos países vizinhos sobre regras brasileiras
de trânsito a fim de diminuir notoriamente o número de acidentes nas rodovias que devem
receber turistas da Argentina, Paraguai e Uruguai durante o verão.
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Diversas mensagens em português e em espanhol sobre o trânsito serão divulgadas nas
aduanas, entre elas cartilhas em espanhol com um pequeno resumo do Código de Trânsito
Brasileiro.

O representante da Policia Rodoviária Federal informou que nesse verão os agentes irão
destinar esforços na fiscalização dos condutores estrangeiros buscando o histórico de
autuações e infrações dos últimos cinco anos tendo a possibilidade de ser emitida no ato uma
guia de arrecadação para pagamento. A cobrança das multas de estrangeiros, que ocorrerá
por meio dos bancos credenciados junto ao Detran/RS, mais especificamente através do
Banrisul que informou estar com novos postos em Uruguaiana, Chuí, Santa Vitória do Palmar,
Jaguarão, São Borja, Pelotas e Santana do Livramento funcionando inclusive aos finais de
semana. Esse cuidado se dá devido ao fato de terem sido registradas mais de 162 mil multas a
estrangeiros nos últimos 5 anos, sendo que apenas 10% das mesmas foram pagas. Outro
assunto abordado foi a respeito da segurança desses turistas que constantemente são
assaltados em nosso país.

Segundo informações do Tenente Ordeli, o site do DETRAN/RS já conta com informações aos
turistas estrangeiros (em espanhol).

Texto: Rose Machado
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