Operação Balada Segura e Lei Seca
Os dados sobre mortes no trânsito podem até ser divergentes, mas não deixam de
mostrar o brutal número de mortes todos os anos. Hoje estima-se em mais de 41 mil
mortos ao ano, isto representa uma taxa de 21,2 mortos para cada 100 mil habitantes,
contra 4,5 mortos para cada 100 mil na França. Porque nós brasileiros devemos
continuar morrendo no trânsito todos os dias, de todas as maneiras?
Foi respondendo esta questão que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através
do DETRAN/RS, colocou em prática a dita Lei Seca, aqui denominada BALADA SEGURA.
A BALADA SEGURA é uma operação de fiscalização e educativa, baseada em lei
estadual, que acontece de forma continuada, nas noites e madrugadas de quarta a
domingo. Tem como objetivo informar, mobilizar, engajar, prevenir, educar e fiscalizar
a combinação mortal de álcool e direção. É uma ação integrada entre o DETRAN/RS, a
Polícia Civil, a Brigada Militar e a EPTC de Porto Alegre, que iniciou nas ruas da Capital
e hoje já acontece nos litorais norte e sul do Estado e nos municípios do interior do Rio
Grande do Sul, como Canoas, na Região Metropolitana, e Alegrete, na fronteira com a
Argentina.
Tem uma atuação com equipes de educação, nas escolas, nas ruas, nos bares e
também nas blitze de fiscalização, onde são realizados teste de etilômetros a todos os
motoristas e também vistoriadas as condições do carro e documentação do condutor.
Esta operação, que já existe há mais de um ano, é reconhecida positivamente pela
sociedade e mídias sociais e pelos órgãos de imprensa pelo seu caráter educativo e,
principalmente, pela grande redução de mortos, principalmente jovens, nos horários
de atuação da balada.

Até a data de hoje foram feitas 19.195 abordagem de condutores, sendo 1.239
autuados por embriaguez, 694 recusas, 159 crime e 386 art. 165.
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