
Segurança das rodovias mineiras será
reforçada pelo Estado com mais 21 radares
Qui 16 março

O controle eletrônico de velocidade, por meio da operação de radares fixos, será ampliado para
mais 21 novos pontos, em rodovias sob a responsabilidade do Governo de Minas Gerais, através
do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG).

A partir da próxima terça-feira (21/3), os equipamentos passam operar de modo definitivo e,
consequentemente, a multar os motoristas que ultrapassarem o limite de 60 km/h nos seguintes
trechos:

MG-040, quilômetro 42,7, em Mário Campos e quilômetro 50,3, em Brumadinho; MG-285,
quilômetros 72 e 85,4, em Astolfo Dutra; MGC-265, quilômetro 111,8, em Rio Pomba; MG-262,
quilômetro 59,9, em Mariana; MGC-381, quilômetro 2,5, em Mantena, quilômetros 46,3 e 49,6, em
Central de Minas, quilômetros 81,2 e 88,9, em Divino das Laranjeiras; AMG-2595, quilômetro 15,6,
em Uberaba; LMG-798, quilômetro 30,2, em Uberaba; MG-217, quilômetro 12,4, em Teófilo Otoni e
quilômetro 21, em Poté; MGC-418, quilômetro 39, em Carlos Chagas; LMG-874, quilômetro 2, em
Juiz de Fora; MG-353, quilômetros 64,3 e 68,4, em Coronel Pacheco e quilômetros 69,6 e 70,8, em
Juiz de Fora.

Esses dispositivos já estão ligados, desde o último dia 14 de março, funcionando em caráter
educativo para alertar os motoristas sobre a necessidade do respeito aos limites de velocidade e
contribuindo para a segurança de todos os que transitam pelas vias.

De modo geral, os motoristas que trafegam pelas rodovias sob responsabilidade do DEER/MG têm
respeitado a velocidade máxima estabelecida para a via. De acordo com levantamento feito pela
Gerência de Segurança Viária do Departamento, no mês de janeiro de 2017, período de muito
movimento nas estradas de todo o Estado, dos 25.765.242 veículos passaram pelos equipamentos,
somente 34.216 foram autuados, o que corresponde a 0,13% do total de veículos fiscalizados.

O DEER/MG reforça que em todas as rodovias, mesmo as que ainda não possuem radares em
funcionamento, os motoristas devem obedecer à sinalização e às regras de trânsito, garantindo
segurança nos deslocamentos.

A localização de todos os radares que estão em operação pode ser consultada no site do
Departamento, no link www.der.mg.gov.br/saiba-sobre/radares-do-dermg
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