VEÍCULOS TERÃO LACRE DE SEGURANÇA EM MARÇO
A partir de março, o serviço de licenciamento de veículos novos necessitará da adoção
do lacre eletrônico, componente que pretende dar maior segurança à frota de mais de
700 mil veículos existente em todo o território paraense.
A novidade foi anunciada na manhã de ontem por Lívio de Assis, diretorsuperintendente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), em
coletiva à imprensa no auditório do órgão, juntamente com Paulo César do
Nascimento, sócio-diretor da empresa contratada para a fabricação dos lacres.
O diretor deu detalhes da implantação do novo sistema de lacre, já implantado há
pouco mais de um mês no Estado do Mato Grosso. O sistema de rastreamento 24
horas, apesar de ser realizado pela empresa terceirizada, será monitorado pelo Detran
do Pará.
MONITORAMENTO - Acabar com o comércio ilegal e clonagem, possibilitar o
monitoramento em caso de roubo do veículo e ainda evitar outras fraudes são alguns
dos benefícios apresentados. Lívio de Assis exemplificou a confiabilidade da
tecnologia, que é também utilizada em lacres de ogivas nucleares e envelopes como os
utilizados pelos Correios.
“Tem um dado, inclusive, muito importante: no momento que esse lacre for colocado no
veículo, a digital de quem colocou vai ficar gravada no Detran. Então, nós sabemos
exatamente qual foi o agente de trânsito ou vistoriador que colocou esse lacre”,
ressaltou.
Paulo César do Nascimento, representante da ELC, empresa responsável pela
fabricação do lacre, explicou como o sistema irá atuar no caso de roubos de veículos.
“O carro não vai ser rastreado, na verdade é o lacre. Um veículo que foi roubado, por
exemplo, vai ter só um caminho a partir de agora, que é o caminho do desmanche”,
garantiu Nascimento.
Pela tecnologia, os usuários pagarão não mais os R$ 7,37, mas R$ 19,60. Os donos de
veículos parecem ter aprovado a medida de segurança, determinada pelo
Departamento Nacional de Trânsito, de acordo com portaria publicada em 2007. “Para
evitar roubos e clonagem. Para isso o lacre vai ajudar. Estou de acordo, ainda que
aumente um pouquinho o valor do serviço. É válido”, disse Frederico de Souza, 40,
autônomo.
Além dos donos de veículos “zero quilômetro”, o Detran submeterá a novidade aos
usuários que queiram mudar de categoria e transferir a propriedade ou a jurisdição. O
Departamento beneficiará gradualmente todos os donos de veículos que realizam o
licenciamento anual. As mudanças planejadas e relacionadas ao lacre com chip devem
acontecer até o final de 2011. (Diário do Pará)

