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Um ônibus foi apreendido e 332 foram notificados. As principais infrações foram o serviço
clandestino e a utilização de veículos não registrados, com 133 e 77 autuações, respectivamente
Os fiscais do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) abordaram, desde o início do ano
até março, 3.371 ônibus em blitze em rodovias paranaenses. As vistorias avaliaram as condições
dos veículos e 10% receberam multas por irregularidades no transporte de passageiros. Nos
primeiros três meses do ano, a Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial do DER notificou
332 veículos e fez a apreensão de um ônibus. As principais infrações foram o serviço clandestino e
a utilização de veículos não registrados, com 133 e 77 autuações, respectivamente. De acordo com
Maria Elizabete Bozza, gerente de Fiscalização, desde o acidente do ônibus na Serra da Dona
Francisca, em Santa Catarina, cresceu a preocupação da população sobre este tipo de transporte.
Por isto, o DER tem intensificado as operações em dias especiais, como feriados prolongados, com
grandes ações em todas as regiões do Paraná. &ldquo;Houve um visível aumento de preocupação
das pessoas ao contratar serviços de transporte. O DER tem recebido mais solicitações de
informações sobre empresas e veículos contratados. Há também uma preocupação maior entre os
transportadores em seguir as normas e orientações da fiscalização&rdquo;, diz Maria Elizabete.
Para aprimorar a fiscalização, o DER e a Companhia de Tecnologia da Informação e da
Comunicação do Paraná (Celepar) estão desenvolvendo um novo sistema de controle para a área
de transporte comercial, que vai informatizar integralmente este serviço. O novo sistema facilitará a
fiscalização &ndash; seja em campo ou em vistorias para licenciamentos - e também dará mais
agilidade nas regularizações das empresas e veículos. O DER e as polícias rodoviárias Estadual e
Federal já estão programando as ações para os demais feriados e também para o período de férias
escolares. O objetivo é combater o transporte clandestinos, trazendo assim mais segurança nas
rodovias do Paraná. Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:
http:///www.facebook.com/governopr e www.pr.gov.br
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