06/04: POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL INICIA EM
DEFINITIVO SUAS ATIVIDADES NA BR-226 EM
BARRA DO CORDA
Publicado em 6 de abril de 2022 por Minuto Barra

Segundo apurou o Blog Minuto Barra junto a PRF, não será tolerado garupa sem capacete,
motoristas sem CNH, veículo irregular e veículos transportando pessoas em carroceria.
Categoria: Notícias
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A Polícia Rodoviária Federal iniciou em definitivo nesta terça-feira, 5 de abril, suas atividades na
Unidade Operacional que fica localizada na Br-226 em Barra do Corda.
Em seus quase 600km de extensão entre Porto Franco, Grajaú, Barra do Corda, Presidente Dutra e
Timon, a Br-226 não contava sequer com um posto de fiscalização da PRF. Era um excelente canal
em que criminosos usavam para tráfico de drogas.

No último dia 25 de março a PRF apreendeu na Br-226 em Barra do Corda 63kg de cocaína,
avaliada em quase R$ 9 milhões.
O QUE FICA PROIBIDO MEDIANTE A LEI?
O Blog Minuto Barra entrou em contato com a PRF na manhã desta quarta-feira, 6 de Abril, e fez
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alguns questionamentos quanto a outros assuntos. O Blogueiro Gildásio Brito conversou por
telefone com o Superintendente no Maranhão Inspetor Lubenow e com o delegado da PRF
Almeida.
Como fica a partir de agora a questão do transporte de passageiro pau de arara na Br-226?
Resposta: proibido.
Como fica a questão de motociclistas com o garupa não usando capacete?
Resposta: não iremos permitir.
Como fica a situação de pessoas que transitam na rodovia federal sem Carteira de
Habilitação?
Resposta: não iremos permitir
PALESTRAS EDUCATIVAS:
O Superintendente disse ao Blog Minuto Barra que uma equipe chegará na próxima semana em
Barra do Corda e realizará palestras educativas nas escolas.
Nos primeiros 30 dias de funcionamento a Unidade Operacional contará com a presença de 15 a 20
policiais rodoviários realizando abordagens. Depois, a Unidade contará com a presença 24h entre 3
a 4 policiais rodoviários.
INAUGURAÇÃO:
A Unidade será inaugurada no próximo dia 14 de Abril e contará com a presença de várias
autoridades de Brasília, do Estado e de municípios da região.
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