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Fluxo de veículos é grande entre os quilômetros 10 e 20 da
rodovia BR-316
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) já registra um aumento no
número de véiculos que retornam para Belém na manhã deste
domingo (4) dos balneários do interior do Estado. A
expectativa da PRF é que o fluxo de veículos aumento no final
da tarde de hoje. Nenhum acidente foi registrado até o
momento. Segundo o inspetor Reginaldo, o aumento no fluxo de
carros se concentra entre os quilômetros 10 e 20 da rodovia,
do município de Benevides até Ananindeua.
Segundo a PRF, para o retorno daqueles que foram aos
balneários do Estado com o objetivo de aproveitar a virada de
ano e os primeiros dias de 2015, equipes de reforço ficarão a
postos em pontos críticos da BR-316, realizando fiscalização
rotineira e auxiliando no tráfego, neste domingo (4), e na
segunda-feira (5). A PRF deve divulgar o balanço final da
operação ‘Ano Novo’ nesta segunda.
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A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou que desde a
última segunda-feira (29), até ontem (3) foram registrados
seis acidentes nas rodovias estaduais, que deixaram cinco
pessoas feridas. Não houve acidentes fatais. A PRE não
divulgou as estradas nas quais foram registrados os acidentes
nem os trechos em que ocorreram. Desde o dia 29, a PRE realiza
operação de fiscalização nas rodovias do Estado para tentar
conter as imprudências durante o feriado prolongado de Ano-
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A operação termina na manhã de segunda-feira (5). Até a tarde
de ontem os números de acidentes eram positivos, se comparados
aos números totais da operação realizada na virada de ano de
2013 para 2014.
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