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Agentes cumprem 25 mandados de 
busca e 15 de prisão em Sapucaia do Sul, 
Viamão, Gravataí, Alvorada, Canoas, 
São Leopoldo e Portão.

O Fantástico denunciou um esquema 

criminoso pra esquentar carros e 

caminhões roubados. Os bandidos 

estão clonando números de chassis de 

veículos que nem foram emplacados 

ainda. Até caminhões do Exército 

Brasileiro estão sendo usados no golpe.

Para legalizar veículos roubados, os 
bandidos clonavam os números de 
chassis de veículos zero quilômetro 
usando informações a que apenas 
autoridades deveriam ter acesso. De 
acordo com a polícia, criminosos 
tinham acesso ao número de chassis de 
caminhões militares, depois roubavam 
veículos semelhantes, e trocavam a 
numeração. Veículos ainda não 
emplacados ou que seriam exportados 
para fora do Brasil também tiveram a 
numeração de chassi usada para 
esquentar carros roubados, conforme 
reportagem exibida pelo Fantástico. 
Conforme as invest igações,  os 

cr iminosos t iveram acesso aos 
números de chassis de caminhões 
adquiridos pelo Exército Brasileiro no 
período de 16 anos, totalizando 15.473 
veículos. O esquema contaria ainda 
com a conivência de funcionários e ex-
funcionários dos Centros de Registro 
de Automóveis (CRVAs), uma vez que a 
vistoria poderia identificar a fraude, 

conforme a Polícia Civil. Em nota, o 
Denatran diz não existir evidências de 
que possa ser o foco do vazamento, uma 
vez que os Detrans e montadoras 
também teriam acesso à base de dados. 
O Denatran se negou a atender o pedido 
das montadoras, para bloquear os 
chassis dos clones, alegando que essa é 
uma atribuição dos Detrans.

Operação combate grupo
suspeito de roubo e clonagem
de carros na Região
Metropolitana de Porto Alegre

FANTÁSTICO DENUNCIA: Quadrilhas 'esquentam' carros roubados com
chassis do Exército

Fonte: G1

Um mega esquema de clonagem de 
veículos foi descoberto pela Polícia Civil 
e pelo Ministério Público mineiro, depois 
de seis meses de investigação.

Quadrilha especializada em
clonagem de carros roubados
é presa em BH

Fonte: Hoje em Dia

Nos últimos três anos, 15 quadrilhas 
foram presas em Manaus, segundo o 
Delegado da Especializada em Roubos e 
Furtos de Veículos, Rafael Allemand.

Estacionamentos são os locais
preferidos de quadrilhas de
clonagem de veículos

Fonte: Diário do Amazonas

Em Setembro a UTSCH BRASIL 

participou do 58º Encontro da 

A s s o c i a ç ã o  N a c i o n a l  d o s 

DETRAN’s, onde foram abordados 

temas como o processo de formação 

dos condutores no país, bem como a 

segurança no trânsito, os 20 anos do 

Código Brasileiro de Trânsito (CTB), 

as placas do MERCOSUL e inspeção 

técnica veicular e o SISME (Sistema de Informação de Segurança do MERCOSUL).

58º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS
POR DENTRO DOS DETRANs

O DETRAN-PB vem buscando 

medidas para reduzir os índices de 

roubo e clonagem de veículos. Sendo 

assim, o órgão abriu um processo 

licitatório para empresas fornecedoras 

de placas veiculares, exigindo critérios 

ainda mais rigorosos de segurança, e 

também para dar transparência aos 

atos da administração pública. O 

processo licitatório foi aprovado no 

último dia 09 de outubro de 2017.

Em 23 de maio deste ano o DETRAN-PE 

publicou a portaria 1604/17 com medidas 

para a produção de placas de trânsito. O 

objetivo da nova medida é combater os 

casos de clonagem de placas veiculares, 

além de reorganizar e redefinir os 

procedimentos operacionais de produção, 

distribuição e comercialização. Com tal 

medida o estado de Pernambuco ganha 

destaque e notoriedade em ações para 

diminuir os casos de roubos de veículos.

DETRAN-PB DETRAN-PE

UTSCH BRASIL desenvolve tecnologia que impossibilita
a clonagem de veículos durante o emplacamento

A UTSCH BRASIL, líder mundial no segmento 

de identificação automotiva, desenvolveu o 

mais recente conceito para a estampagem 

segura de placas veiculares em todo o mundo, 

a UPRESS BRASIL VIP, que identifica e checa 

qualquer alteração no número do CHASSI ou 

MOTOR do veículo, bloqueando as operações 

de estampagem irregular. Esta tecnologia visa 

coibir os crimes de clonagem de veículos em 

todo Brasil, impedindo que um veículo clonado 

seja reinserido no mercado de forma 

fraudulenta através do reemplacamento. A 

partir do momento que um carro clonado é 

emplacado ele está sendo ‘esquentado’ pelo 

próprio sistema, que legaliza o veículo e o 

recoloca de volta às ruas. Portanto, com o uso 

da UPRESS BRASIL VIP é impossível um 

carro clonado ser reinserido no mercado, 

combatendo de maneira extremamente eficaz 

e definitiva os crimes de clonagem de veículos.

VIP
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O DETRAN de Pernambuco e a Polícia 
Civil vem tomando medidas que visam a 
segurança da população e a diminuição 
dos transtornos de quem sofre com esse 
tipo de crime.

Dobra o número de vítimas de
clonagem de veículos na Paraíba

Fonte: Paraíba Online

PRF registra aumento no número
de apreensões de veículos roubados

Maioria dos carros apreendidos possuem 
placas clonadas. Nova portaria do Detran 
espera combater tipo de crime.

Fonte: Diário de Pernambuco


