Motociclista arrasta policial
rodoviário ao fugir de blitz
da PRF
Caso ocorreu no Novo Gama (GO). Agente sofreu lesões leves e
passa bem. Condutor foi identificado e se apresentou à Polícia
Federal
(Foto:PRF/Reprodução)
Motociclista arrasta policial rodoviário ao fugir de blitz da
PRF
Um motociclista que tentava fugir da fiscalização arrastou um
policial rodoviário federal, nesse domingo (12/01/2020), no
Novo Gama (GO), município do Entorno do Distrito Federal.
Durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no
Engenho das Lajes, na BR-060, o condutor da motocicleta Suzuki
GSR 750 desobedeceu a ordem de parada do profissional e fugiu
pela a DF-290.
Foi então que policiais do Corpo de Motociclista da PRF
iniciaram a perseguição, em acompanhamento tático. A
abordagem, no entanto, só ocorreu na altura do Novo Gama (GO),
em um estacionamento.
Ao perceber a ação policial, o motociclista tentou fugir,
jogando o veículo sobre o servidor da PRF. Ele arrastou o
policial sobre a motocicleta e o derrubou no chão. Logo em
seguida, uma equipe da PRF foi atrás do infrator e conseguiu
identificá-lo.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia
Federal de Brasília, onde o fugitivo se apresentou e foi
enquadrado por dirigir veículo pondo em perigo a segurança
alheia e causando lesão corporal. O policial sofreu lesões
leves e passa bem.
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Engenheiros participam de
consultoria para planejamento
de
auditoria
em
obra
rodoviária
(Foto:Reprodução) – O consultor é o Eng. Elci Pessoa Júnior,
da New Roads, considerado um dos maiores especialistas em
engenharia rodoviária do País
O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) recebe de 25 a 29
de novembro consultoria para Análise Documental e Planejamento
da Auditoria Piloto em Obra Rodoviária. As atividades compõem
o primeiro módulo e contam com a participação da equipe de
engenharia do TCE e professores do Instituto Federal do

Tocantins (IFTO).
A consultoria é realizada em parceria com o IFTO por meio do
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as instituições. O
consultor escolhido é o Engenheiro Civil Elci Pessoa Júnior.
Nesse primeiro módulo, o consultor participará de todas as
atividades de planejamento e preparatórias para as inspeções
técnicas, resguardando aspectos de qualidade e economicidade.
Durante o encontro os participantes receberam a visita do
presidente do TCE/TO, Conselheiro Severiano Costandrade, que
agradeceu a presença de todos. “Quero que vocês entendam, que
esse trabalho que estamos fazendo é para gerações futuras,
aproveitem ao máximo essa consultoria e tirem o maior número
de informações necessárias”, finalizou Severiano.
Segundo Elci Pessoa Jr., “é exemplar a iniciativa do TCE/TO em
realizar auditorias em rodovias com enfoque mais abrangente,
profundo e técnico, resguardando a precisão e a segurança de
cada tópico analisado”.
De acordo com o engenheiro responsável pela Coordenadoria de
Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços
de Engenharia (Caeng) do TCE, Flávio Brito, está sendo
analisado o projeto, todos os detalhes técnicos, qual tipo de
solo, qual traçado da pista se estão seguindo os critérios das
normas e se há compatibilidade e coerência do projeto com a
técnica. “Por isso é muito importante o convênio do Tribunal
de Contas com o IFTO, precisamos ir a campo, a gente pega a
amostra e faz as análises para ver se tem compatibilidade
entre o que foi projetado e o que foi executado”, finalizou o
coordenador.
A consultoria é realizada nas dependências do TCE/TO, nos
Laboratórios do IFTO-Campus Palmas e em atividades de campo.
Consultor

Elci Pessoa Júnior é um dos maiores especialistas da área de
engenharia rodoviária do País. É consultor Internacional do
NIRAS-IP Consult GmbH, da Alemanha, para supervisão de Obras
Rodoviárias, engenheiro consultor do TCE/SC para Auditoria em
Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana, e autor do livro
“Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana”, da
Editora Oficina de Textos.
New Roads
A New Roads é uma empresa especializada em engenharia
rodoviária e pavimentação urbana e que oferece cursos,
treinamentos e seminários com os melhores profissionais do
mercado, além de consultoria e auxílio técnico desde
procedimentos específicos até amplas análises das rotinas
existentes, com propositura de novas formas e metodologias de
trabalho que possibilitam maior eficiência, menores custos, e
melhores resultados nas obras. Os cursos e treinamentos da New
Roads primam pela qualidade máxima da informação e a aplicação
prática no mercado.
Com informações do TCE/TO.
Mais informações:
Assessoria de Imprensa
New Roads Consultoria
(61) 98132-5362
www.newroads.com.br
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