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A falta de uma regulamentação do 
comércio de placas automotivas no 
Estado prejudica a segurança e contribui 
para o aumento deste tipo de crime e 
para a formação de cartel.

A quadrilha que era investigada há 
cerca de um ano, é suspeita de clonar 
carros roubados, furtados e de leilão. 
Todo o material que foi apreendido era 
usado pra adulterar os veículos. Os 
agentes do Gaeco encontraram a 
prensa e os números para adulterar 
chassi e placa, tarjetas das placas de 
vários estados, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espir i to Santo e Santa 
Catarina e até Amazonas e Tocantins, 
lacres usados e lacres novos e placas 
prontas pra serem adulteradas. Dentre 
os detidos estão um advogado que se 
fazia passar por juiz, um funcionário do 
posto de lacração que ajudava a 
adulterar as placas e outros dois 
envolvidos presos em Cambará. 

Segundo o Gaeco, depois que a placa, 
documentação e chassi dos veículos 
eram adulterados, os carros e motos 
eram vendidos. A quadrilha agia em 
vários estados há mais de 4 anos. Na 
casa do advogado e no desmanche, a 

polícia encontrou tudo o que era usado 
pra praticar os crimes. A Polícia Militar, 
que participou da operação, ainda 
apreendeu vários documentos de 
veículos, duas armas calibre 38 e 380 e 
várias munições de uso restrito.

Minas Gerais é um dos estados
com o maior índice de veículos
roubados e clonados do país

Quadrilha de clonagem de veículos agia em vários estados, diz Gaeco

Fonte: Últimas Notícias

Pensando em melhorar essa realidade, o 
DETRAN-TO vem, ao longo dos anos, 
criando projetos e aprimorando as 
medidas de segurança e prevenção e a 
relação de controle e monitoramento 
junto às empresas de placas de veículos 
credenciadas.

Quadrilhas especializadas em
roubo e clonagem de veículos
causam insegurança em TO

Fonte: Jornal da Cidade

O DETRAN-PI também vem buscando 
medidas de segurança promovendo a 
partir do ano que vem, a licitação das 
empresas de placas no estado.

Crescem os crimes de roubo e
clonagem de veículos no Piauí
e fiscalização é precária

Fonte: G1

POR DENTRO DOS DETRANs

Com o objetivo de diminuir os índices 

de crimes de roubo e clonagem em 

todo o estado, o  DETRAN-AL vai 

r e d e fi n i r  o s  p r o c e d i m e n t o s 

relacionados à operacionalização do 

sistema de produção, distribuição e 

comercialização de placas e tarjetas 

de identificação veicular. A medida 

torna a fiscalização mais rigorosa, pois 

o Detran vai poder acompanhar 

sistemicamente todo o processo de 

produção e distribuição das placas.

Cumprindo as determinações da Lei 

Estadual, com foco no aumento da 

segurança das rotinas de fornecimento e 

instalação de placas veiculares, o 

DETRAN-TO publicou o edital 008/2017, 

onde são propos tas  a tua l i zações 

importantes no controle do setor de 

identificação veicular. As mudanças 

determinam que as placas, tarjetas e lacres 

sejam totalmente rastreáveis, tornando 

possível aos órgãos fiscalizadores a 

checagem de dados originais dos veículos.

DETRAN-AL DETRAN-TO

Combate às fraudes com o celular

Fonte: G1

Para mudar esse cenário e diminuir os 
índices de crimes de roubo e clonagem 
em todo o estado de Alagoas, o 
DETRAN-AL sentiu a necessidade de 
reorganizar e redefinir procedimentos 
relacionados à operacionalização do 
sistema de produção, distribuição e 
comercialização de placas e tarjetas de 
identificação veicular.

Roubo e clonagem de veículos
aumentam a insegurança em AL

Fonte: Alagoas Web

Este ano a UTSCH BRASIL completa 10 anos de atuação no país. 

Com mais de 100 anos de experiência e presença em 150 países, 

o grupo UTSCH se destaca como a maior referência no 

segmento de placas veiculares de segurança a nível 

mundial. Parabéns à UTSCH BRASIL, que contribui 

há 10 anos para o aumento da segurança da 

sociedade, estampando a evolução das 

placas de identificação veicular no 

país através de tecnologia 

inovadora e exclusiva!

ANOS

identificar a biometria do agente 
autorizado o aplicativo permite restringir 
a área de atuação determinada pelo 
DETRAN, com a marcação exata do 
local, data e hora da execução dos 
serv iços.  Complementarmente o 
software valida os dados dos seriais das 
placas e lacres utilizados e captura  
imagens do veículo lacrado. Todas as 
informações originadas pelo aplicativo 
são agregadas aos dados das placas 
ve i cu la res  p roduz idas ,  e  ficam 
disponíveis em um banco de dados para 
uma eventual fiscalização, perícia, ou 
a té  mesmo para  ver ificação da 
regularidade do veículos por um 
comprador. Com esta inovação, a 
UTSCH BRASIL mais uma vez traz 
segurança às rotinas que envolvem as 
placas veiculares, no sentido de evitar a 
atuação de pessoas não autorizadas e 
coibir o uso de materiais clandestinos, 
além de disponibilizar as informações 
em tempo real para a identificação 
imediata de veículos clonados.

Localização: Placa: LMF1088    Lacre: 0043315640

A instalação e lacração das placas de 
identificação veicular finalizam os 
serviços de fabricação e estampagem 
das placas e por isso representam a 
chancela oficial dos DETRANs no 
emplacamento dos veículos.  Por esta 
razão, tais rot inas são alvos de 
criminosos em praticamente todas as 
fraudes que envolvem a produção 
irregular de placas veiculares, seja 
através do desvio de lacres oficiais ou 
até o reaproveitamento de lacres 
usados, como mostrado na matéria 
anterior. Por isso a UTSCH BRASIL 
desenvolveu uma nova ferramenta 
tecnológica com vista a permitir o 
monitoramento e a validação sistêmica 
das rotinas de instalação e lacração das 
placas nos veículos, utilizando um 
aplicativo (APP) que pode ser instalado 
em qualquer smartphone ou tablet, a ser 
utilizado pelos agentes que operam 
nestes procedimentos, sejam eles 
públicos ou privados (fabricantes de 
placas, despachantes etc). Além de 

UTSCH BRASIL desenvolve aplicativo para o monitoramento das rotinas de emplacamento 


