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Confira ponto de vista sobre o inconveniente das lombadas eletrônicas.
A velocidade no trânsito
LAURO EDUARDO BACCA/ Ambientalista
Fonte: Jornal de Santa Catarina - 16 de Junho de 2007
Sobre a coluna de Clóvis Reis, publicada pelo Santa há uma semana, que discorria sobre as lombadas eletrônicas,
acrescento as seguintes ponderações: como podemos acusar os pardais de servirem à indústria de arrecadação, se eles só
arrecadam dos infratores das leis de trânsito? Por acaso, alguém foi multado por trafegar dentro da lei? Todos sabem
que as placas de limitação de velocidade são para limitar a velocidade. A simples advertência de que uma rodovia é
monitorada por radar já demonstra que está-se aceitando o nefasto costume brasileiro de "só-respeitar-a-lei-se-estousendo-vigiado".
O resultado dessa cultura já se pode observar vendo as estatísticas de antes e depois de os pardais terem sido
retirados das rodovias estaduais. Nunca mais se viu prazos tão longos sem acidentes fatais como era comum de se ver
antes, enquanto haviam pardais nas rodovias. Além disso, é obviamente científico supor que velocidade maior implica
necessariamente um maior risco de acidente nessas rodovias. Com uma cultura dessas, defendida até por importantes
políticos, não é à toa que nosso Estado está entre os piores nas estatísticas de mortes no trânsito.
E que história é essa de que as lombadas eletrônicas educam? Educam coisa nenhuma, pois os motoristas só diminuem a
velocidade por medo de serem multados, e só ali, repito, só ali, na passagem pela lombada. A televisão já mostrou essa
obviedade outro dia, apenas com a diferença de que o repórter estava medindo a velocidade com um radar, demonstrando
que logo em seguida volta-se à velocidade anterior. Alguns a 140km/h e até 160 km/h, como que debochando das placas
indicando 80, 100 ou mesmo 60 km/h.
Quando me ultrapassa um carro a mais de 140 km/h em pleno trecho perigoso da serra de Subida, a caminho de Rio do
Sul, por exemplo, fico pensando se amanhã ou depois eu ou um ente querido não seremos vítimas fatais de um acidente
provocado por um doido desses ao volante, já que todos estamos expostos a estes Felipes Massas do mal que andam
por aí. De resto, fico sincera e humildemente esperando que alguém me convença de que estou raciocinando de forma
equivocada.
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