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Carros de MT terão novos lacres a partir de abril
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Com a previsão de instalar lacres de segurança nas placas de carros e motocicletas a partir de abril de
2009, Mato Grosso será um dos primeiros estados do país a adotar o novo sistema de segurança
veicular. A implantação regulamentada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) visa
impossibilitar crimes considerados comuns nos dias de hoje, como clonagem de placas, desmanches
fraudulentos e roubos de carros.
Para o diretor de veículos do Detran de Mato Grosso, Juarez Fiel, o novo item será mais uma garantia de
segurança aos proprietários de veículos. Ele explica que o lacre, composto por uma placa de
policarbonato, cujo material é resistente a grandes oscilações de temperaturas, vai conter um número
único de identificação que será emitido pelo Denatran. O lacre, garante o diretor, vai conter todas as
informações do veículo e do condutor, como Renavam, CPF, placa, chassis, dentre outros. “Sem falar
que os novos documentos vão constar o número do lacre”, informa.
Atualmente, diz Fiel, uma pessoa pode chegar até o Detran e solicitar um novo licenciamento sem que
haja uma inspeção veicular. “É uma falha comum não só aqui, como em todo o país”, diz. Mas, com a
instalação do novo item de segurança, garante Fiel, a cada pedido de licenciamento, o proprietário do
veículo terá que passar por uma nova vistoria. “Cada veículo do país terá um único número, que será
trocado a cada licenciamento. É uma forma de evitar que dois veículos tenham mesma documentação”,
diz.
Hoje, três técnicos da empresa responsável pela fabricação e instalação estarão no Detran, às 9 horas,
para informar sobre os processos de instalação, manuseio e controle do lacre. Conforme Fiel, tais
processos serão monitorados por uma central de computadores e qualquer agente credenciado que vier
manusear e utilizar o sistema de controle deverá ser identificado por biometria – leitura da impressão
digital.
Para o delegado Roberto Amorim, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Mato Grosso, a
instalação dos lacres vai representar um grande passo para o combate à clonagem de veículos. “Vai
diminuir a adulteração. Numa blitz, por exemplo, o policial terá em mãos informações detalhadas sobre o
veículo”, destaca. Já para os outros delitos, como desmanches, roubos e furtos de veículos, o Estado
deverá aguardas pelo menos uns meses para obter um resultado.

