
CIDADES

Bommotorista será recompensado
Governo Federal cria o Registro Nacional Positivo de Condutores, que prevê benefícios fiscais a quem não cometer infrações por 1 ano
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DAREDAÇÃO

Um incentivo à boa condu-
ção, mas que não vai resol-
ver o problema dos aciden-
tes e da imprudência no
trânsito. É dessa formaque
condutores de veículos da
Baixada Santista avaliam o
Registro Nacional Positivo
de Condutores (RNPC),
que teve a regulamentação
publicada pelo Conselho
NacionaldeTrânsito (Con-
tran)ontem.
Elepermitequeconduto-

res recebam benefícios fis-
cais e tarifários caso não
tenham cometido infra-
ções de trânsito nos últi-
mos 12 meses. A medida
entrou em vigor em março
de 2021,mas só agora hou-
vearegulamentação.
O Governo Federal deve

implementar o RNPC em
até seis meses. O cadastro,
que é voluntário, deve ser
feitoapósocondutorconce-
derautorizaçãoprévia,atra-
vés de um aplicativo ou ou-
tromeioeletrônicopermiti-
dopelaUnião.
PrevistonoArtigo268-A

doCódigodeTrânsitoBra-
sileiro (CTB), oRNPCper-
mite que a União, os esta-
dos e osmunicípios conce-
dam benefícios fiscais ou
tarifários, como descontos
em impostos, para condu-
tores cadastrados que não
tenhaminfraçõesde trânsi-
toemumano.
Oregistrodeveseratuali-

zadomensalmente. Após a
abertura do cadastro, a
anotação de informações
no RNPC não depende de
autorização ou comunica-
doàpessoacadastrada.
A exclusão do cadastro

podeocorrer casoocondu-
tor a solicite, quando ele
receber pontos por infra-
çãode trânsito, quando ele

tiver o direito de dirigir
suspenso, seaCarteiraNa-
cional de Habilitação
(CNH) estiver cassada ou
vencida hámais de 30 dias
e se o cadastrado estiver
cumprindo pena privativa
de liberdade.

INCENTIVO

O motorista de aplicativo
Rildo Capitulino das Ne-
ves,de53anos,moradordo
JardimQuietude, emPraia
Grande,avaliaamedidaco-
mo positiva e pede que os
condutores tenham mais
paciêncianotrânsito.
“Tudo que for benefício

contra acidente é algomui-
tobom.Infelizmente,opes-
soal anda com muita pres-
sa,estressado,e issosóagra-
vaasituação”,afirma.
Gerente de um posto de

combustíveis em Santos,
André Nunes de Souza, de
37 anos, morador do bair-
ro Samambaia, em Praia
Grande, vê o incentivo co-
moalgopositivo,masacre-
ditaqueamedidanãodeve
reduzir os acidentes no
trânsito.
“Incentivar (aboacondu-

ção) ela vai. Mas reduzir
(acidentes), infelizmen-
te... Nós estamos um pou-
co longe disso, porque o
pessoal é imprudente.
Mas ajuda os bons condu-
tores a manter um trânsi-
tomais tranquilo e benefi-
cia quem realmente cum-
pre comseusdeveres”.
A estudante Rafaela Fer-

reira dos Santos, de 20
anos,moradoradoDistrito
deVicentedeCarvalho, em
Guarujá, tem realizado au-
las práticas para tirar sua
CNH. “É uma coisa positi-
va, vai incentivar muitas
pessoas a serem bons con-
dutores”, avalia a futura
motorista. Rildo pede mais paciência

Rafaela: incentivo aos bons

André não crê em menos acidentes
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