NOVASPLACAS
urn sistema de informa<;6es computadori
zadas. Essa rede computadorizada permi
tira as autoridades de transito obterem ,
em poucos segundos, dados precisos so
bre qualquer verculo. Em Sao Paulo, at~
o momento, jl1 foram instaJados com.puta
dores em 16 municfpios, mas o pr6prio
diretor geral do Denatran - Departa
mento Nacional de Tr.insito - . Kazuo
Sakamoto, tinba duvidas, em janeiro, so
bre a possibilidade de instala~ao de toda
a rede nacional ate o fim do ano.
Para isso, ele argumentava, seria ne
cess~o que o govemo liberasse imedia·
tamente o recurso de 20 milh6es de cru
zados para a montagem dos cadastros es
taduais de veCculos. Sakamoto prometia,
por esse motivo, fazer tudo o que estives
se a seu alcance para retardar ao maximo
a ad~ao das novas placas, mesmo contra
a vontade do ministro da Justi~a. Paulo
Brossard, que desejava v!-las circulando
pel as ruas ja a partir do mes de abril.

Para a troca, basta
pedir ao Detran,
sem outra.s despesas
alem do prefo
do novo par de placas.
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Os prirneiros carros a receberem as no
vas placas de tres letras serao os autom6
veis zero quiJOmetro. Depois, todo carro
transferido de urn municipio ou Estado
para outro terl1 suas placas troeadas.
Quem comprar urn carro usado recebera,
tamMm, urn novo par de placas ao efeti
var a transfertncia do certificado de pro
priedade do vefculo. Alem disso, quando
o prazo para a troca de placas com~ar a
vigorar, o usuario podera comparecer ao
Detran de sua cidade e requerer a substitui
~ de sua chapa, sem pagar nada por isso.
··o proprieWK> nao sen1 onerado•·• garan
te o delegado Cyro Vidal Soares da Silva,
do Detran paulista. " Ele vai pagar apeoas
a taxa nonnal estabelecida pelo Conselho
Nacional de Tlinsito pel as placas. ''
0 p~o das placas comuns, de ferro, e
atualmente de CzS 48,00 nas capitais e
de Cz$ 61,00 no interior.
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