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DETRAN-RJ E FIA FECHAM PARCERIA PARA AGILIZAR SERVIÇOS NO
DEPARTAMENTO
O Detran-RJ, a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) e a Associação das
Empresas Fabricantes de Placas Veiculares do departamento de trânsito começam, a
partir de quarta-feira (21/3), uma nova parceria na área de Responsabilidade Social:
200 adolescentes de famílias carentes, credenciadas à fundação no Projeto Educação
pelo Trabalho, farão um estágio educacional nos postos de vistoria de todo o estado.
Eles auxiliarão a troca de lacre de segurança das placas dos veículos, além de
prestarem informações sobre as vantagens do novo lacre e darem mensagens de
educação
no
trânsito
aos
usuários.
“Nosso objetivo é diminuir o tempo de espera nas filas dos postos e, ao mesmo
tempo, colaborar para que os adolescentes recebam mais atenção do poder público, o
que é um pedido do nosso governador Sérgio Cabral. Esses adolescentes serão
também agentes educadores do departamento”, afirma o presidente do Detran-RJ,
Antonio Francisco Neto. Os estagiários serão distribuídos de acordo com a
necessidade dos 42 postos de vistoria espalhados pelo estado e serão selecionados
nos oito pólos e nas cinco unidades próprias da FIA, vinculada à Secretaria de Estado
de
Assistência
Social
e
Direitos
Humanos.
Caberá à fundação recrutar e acompanhar o desempenho dos adolescentes. O aluno
que não se adequar ao estágio, que não apresentar bom rendimento escolar e
freqüência satisfatória poderá ser dispensado. O mesmo acontecerá com quem
completar a maioridade. “A parceria com o Detran é muito importante para que
possamos criar novas oportunidades para a nossa juventude, já que o que vemos
hoje são adolescentes e jovens sem terem o que fazer e, por isso, seduzidos pelo
tráfico de drogas. Se todos os órgãos públicos, ou mesmo da iniciativa privada,
fizessem esse tipo de trabalho, a situação do país seria diferente”, diz a presidente da
FIA, Jurema Batista. Ela lembra ainda que a parceria favorece também a elevação da
escolaridade dos participantes, já que a freqüência escolar é cobrada.
Cada um dos 200 adolescentes, em torno de 15 e 17 anos, receberá R$ 448 por mês
- R$ 250 de bolsa auxílio, R$ 88 de passagem e R$ 110 de vale-refeição – por quatro
horas diárias de trabalho, de segunda a sábado. O valor das bolsas será pago pelo
programa Placa Legal - pertencente à Associação das Empresas Fabricantes de
Placas Veiculares Credenciadas pelo Detran-RJ, formada por oito empresas. “O
encaminhamento de adolescentes, principalmente os de famílias carentes ou que
moram em áreas de risco, deve ser uma preocupação de todos, principalmente com
tantos casos de violência cometidos por menores ultimamente. Muitos detentos que

trabalham na Fundação Santa Cabrini conosco, em outro projeto, dizem que se
tivessem tido alguma oportunidade de trabalho, quando jovens, nunca teriam entrado
para o mundo do crime”, ressalta o diretor da associação, Roberto Appel.
As filas de espera para mudança dos lacres nos postos aumentou no início do ano,
quando entrou em vigor uma portaria do Detran-RJ determinando a modificação dos
lacres de segurança das placas de todos os veículos registrados no Estado do Rio. O
serviço, gratuito, tem como objetivo impedir que empresas não autorizadas pelo
departamento produzam placas falsas, que possam ser utilizadas por veículos
irregulares
ou
até
por
clones.
Os novos lacres apresentam uma seqüência numérica que é registrada no campo
“Observações” do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e no
cadastro do Detran-RJ. Com o lacre numerado, a polícia pode checar se a seqüência
registrada na peça corresponde à descrita no CRLV. É bom lembrar que, ao contrário
do lacre, as placas e as tarjetas não precisam ser trocadas para atender ao novo
padrão de segurança. Elas serão instaladas quando as antigas peças precisarem de
reposição – se estiverem danificadas, por exemplo. O par de placas comuns, com as
respectivas
tarjetas,
custa
no
máximo
R$
30.

