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Teste antidrogas obrigatório
para 282 mil motoristas
Motoristas de ônibus,
vans escolares,
carretas e caminhões
terão de fazer o exame
antes de tirar ou
renovar carteira

Daniela Souza

Para renovar a carteira de
motorista, condutores de
ônibus, caminhões, carretas

e vans escolares terão que passar
por um exame antidrogas.

O exame é obrigatório e será pa-
go pelos motoristas das categorias
C, D e E, na renovação da habilita-
ção e na adição de categorias à car-
teira. No Estado, 282.799 conduto-
res possuem uma das três catego-
rias na habilitação.

Ao procurar o Departamento
Estadual de Trânsito (Detran), o
condutor será direcionado para
um dos laboratórios autorizados
para coleta no Estado. O material
recolhido será enviado para um
dos seis laboratórios habilitados a
fazer o exame no País.

No Estado, serão 38 pontos de
coleta, divididos entre dez municí-
pios. Na Grande Vitória, incluindo
Guarapari, serão 32 laboratórios,
mas ainda não foram definidos os
locais que irão fazer a análise dos
materiais no Espírito Santo.

“Estamos aguardando a confir-
mação do Denatran (Departamen-
to Nacional de Trânsito) sobre os
postos de coleta, para que possa-
mos orientar os condutores”, afir-
mou o diretor de Habilitação e
Veículos do Detran-ES, José
Eduardo de Souza Oliveira.

O teste é feito com amostras de
cabelos, pelos ou unhas e detecta
drogas utilizadas pelos motoristas
até 90 dias antes do recolhimento
das amostras. É o que explica o co-
ordenador técnico da análise de

toxicologia do laboratório Tom-
masi, José Robson Venturim. “O
exame é capaz de detectar cerca
de 24 substâncias e há quanto tem-
po foram consumidas. Os resulta-
dos saem entre cinco e sete dias”.

Os motoristas receberão o resul-
tado do teste em casa e, se não fo-
rem aprovados, não serão obriga-
dos a submetê-lo ao Detran, disse o
diretor do Denatran e presidente
do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), Alberto Angerami.

Quem não for aprovado no teste
antidrogas poderá repeti-lo em 90
dias. O exame custa cerca de
R$ 350. “Não estamos de acordo
com o exame, porque ele é caro e
sai do bolso dos motoristas”, afir-
mou o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transporte Ro-
doviário do Estado do Espírito
Santo, Carlos Roberto Louzada.
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JOSÉ ROBSON VENTURIM disse que o exame é feito com amostras de cabelos, pelos ou unhas
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Condutor terá de pagar por exame
Exame obrigatório
> MOTORISTAS portadores de habili-

tação nas categorias C, D e E serão
obrigados a realizar o teste antidro-
ga s .

> O PROCEDIMENTO deverá ser feito
na renovação da carteira, a cada cin-
co anos, ou quando o motorista adi-
cionar uma das categorias à sua ha-
b i l i ta ç ã o .

> O DETRAN disponibilizará para o mo-
torista uma lista de laboratórios au-
torizados a coletar o material.

> OS CUSTOS do exame são de respon-
sabilidade do condutor.

> QUEM NÃO PASSAR no exame não
precisa submetê-lo ao Detran e pode

repeti-lo em 90 dias.

O exame
> CABELO, pelos e unhas podem ser

usados para fazer o teste.
> SUBSTÂNCIAS como maconha, co-

caína, opiáceos, anfetaminas e me-
tanfetaminas são detectadas.

> D R O G AS consumidas até 90 dias an-
tes do exame são detectadas.

> O EXAME demora cerca de cinco dias
para ficar pronto.

> SEIS LABORATÓRIOS realizam o exa-
me no Brasil. Três deles fazem a aná-
lise nos Estados Unidos.
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R odoviários
p ro t e s ta m
por causa de
d e m i ss õ e s

Um grupo de rodoviários de
oposição ao sindicato da catego-
ria protestou ontem, no centro de
Vitória, pedindo o retorno de
100% da frota dos ônibus do
Transcol às ruas. “Com a redução
da frota, nossos companheiros
estão sendo demitidos”, disse o
motorista Miguel Ferreira Leite.

De acordo com a Guarda Mu-
nicipal, de 20 a 30 pessoas par-
ticiparam do ato. Já de acordo
com a organização, foram 150.

Os carros de passeio desvia-
vam dos manifestantes, que blo-
queavam parcialmente a pista
da Jerônimo Monteiro com car-
ro de som, mas os ônibus não.
Motoristas de coletivos disse-
ram que não iam desviar em
apoio à causa. Ao todo, foram
cerca de 2 quilômetros de trân-
sito lento por volta das 18 horas.

O movimento saiu da Avenida
Vitória e seguiu até a Justiça do
Trabalho, no Centro, para refor-
çar o pedido para que os traba-
lhadores não sejam demitidos.

O presidente do Sindicato dos
Rodoviários, Carlos Roberto
Louzada, o Maguila, disse que o
sindicato se reuniu com setores
responsáveis pedindo para evi-
tar demissões.

A Ceturb-GV informou que as
linhas que tiveram alteração de
horário nas férias estão voltando
ao normal. Já a GVBus informou
que o número de funcionários
continua o mesmo de 2015.
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P R OT ESTO na Avenida Vitória


