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Investigação indica que vereadora foi 
seguida por dois veículos antes de ser 
morta; placa identificada está registrada 
em endereço de Nova Iguaçu. Policiais 
da DH/Capital (Divisão de Homicídios) 
fizeram buscas na Baixada Fluminense 
à procura de um dos veículos que teria 
sido uti l izado no assassinato da 
vereadora Marie l le Franco e do 
motorista Anderson Gomes. Através de 
imagens de câmaras de segurança, os 
agentes descobriram que dois carros 
teriam seguido a parlamentar e a placa 

de um deles foi identificada. O carro, que 
teria dado cobertura aos atiradores, está 
registrado em nome de um morador de 
Nova Iguaçu, município na Baixada 
F l u m i n e n s e .  E n t r e t a n t o ,  o s 
investigadores descobriram que a placa 
foi clonada. Câmeras de segurança da 
rua dos Inválidos, na Lapa, registraram a 
chegada do veículo duas horas antes do 
iníc io do debate Jovens Negras 
Movendo as Estruturas, realizado na 
Casa das Pretas. Marielle Franco 
participou do evento e deixou o local por 
volta das 21h. Minutos depois, foi morta 
a tiros dentro do carro em que estava, no 
Estácio, zona norte do Rio de Janeiro.
Câmeras de segurança da rua dos 
Inválidos, na Lapa, registraram a 
chegada do veículo duas horas antes do 
iníc io do debate Jovens Negras 

Carro suspeito de participar da morte de Marielle é clonado

Placas Mercosul vão auxiliar a polícia em casos de clonagem de veículos

Fonte: R7

Veículos clonados e utilizados para 
crimes como o de Marielle Franco, 
estampam todos os dias as páginas 
policiais pelo Brasil. A vereadora foi mais 
uma vít ima da facil idade que os 
bandidos encontram em clonar as 
placas e cometer delitos sem deixar 
rastros.  A polícia afirma que hoje existe 
uma pulverização dessa modalidade 
criminosa e boa parte da frota de 
veículos adulterados, que circula pelo 
país, é utilizada por estas quadrilhas. 
Publicada no mês de março deste ano, a 
R e s o l u ç ã o  7 2 9 ,  q u e  d e fi n e  a 
implantação das Placas Mercosul no 
Brasil, determina a checagem de chassi 
para o emplacamento de cada veículo, 

Movendo as Estruturas, realizado na 
Casa das Pretas. Marielle Franco 
participou do evento e deixou o local por 
volta das 21h. Minutos depois, foi morta 
a tiros dentro do carro em que estava, no 
Estácio, zona norte do Rio de Janeiro. A 
Polícia Civil também investiga a origem 
da munição utilizada no crime. A arma 
usada pelos assassinos seria uma 9 
mm, calibre de uso exclusivo das 
polícias e das Forças Armadas. A perícia 
também identificou o lote dos projéteis. 
De acordo com a DH (Divisão de 
Homicídios da Capital), as munições 
foram compradas pela Polícia Federal 
de Brasília em dezembro de 2006. A 
especializada quer descobrir se as 
munições foram desviadas ou se as 
capsulas vencidas e descartadas foram 
reabastecidas.

tornando impossível, então, a clonagem 
dos veículos, inclusive o utilizado no 
assassinato da Marielle. Propõe, ainda, 
o combate a estes crimes de clonagem e 
a ação de fraudadores, e auxiliam 
diretamente o trabalho de fiscalização 
das polícias federal, civil e rodoviária nas 
estradas e vias urbanas. Para combater 
a falsificação e o mercado irregular, a 
Placa Mercosul possui diversos itens de 
segurança, como a pintura difrativa dos 
alfanuméricos, ondas sinusoidais e 
marcas d'agua de segurança, além do 
Código QR-Code e a possibilidade do 
CHIP – RFID. Todas estas tecnologias 
auxiliam no controle maior deste 
mercado, que vai desde a fabricação até 

Prazo para as placas de veículos 
adotarem o padrão dos países do 
Mercosul vai começar em 1º de setembro 
de 2018. Na primeira etapa, elas serão 
adotadas em veículos zero quilômetro ou 
quando for feita transferência de 
município. Veículos que já circulam terão 
até 31 de dezembro de 2023 para mudar. 
A placa com novo padrão jé é usada na 
Argentina e deveria ter começado a ser 
adotada no Brasil em janeiro de 2016, 
mas foi adiada por duas vezes.

Placas do Mercosul começam
a valer em 01/09/2018 no Brasil

Fonte: G1

Novas medidas para garantir a melhoria 
e segurança no trânsito foram tema de 
debate no 60º Encontro Nacional dos 
Detrans, que aconteceu em João 
Pessoa, na Paraíba. Promovido pela 
Associação Nacional dos Detrans- AND, 
o encontro reuniu gestores, diretores e 
representantes de diversos órgãos 
ligados ao trânsito de todo o Brasil.Temas 
como a implantação do novo modelo de 
placas padrão Mercosul estiveram em 
destaque, demonstrando o interesse dos 
gestores do DENATRAN e dos Detrans 
em buscar novas medidas e adotar essas 
ações como modelo de segurança e de 
melhoria no trânsito.O diretor do 
Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), Maurício Alves, afirma que o 
objetivo da mudança é trazer mais 
benefícios e segurança ao cidadão e que 
irá atuar de forma séria e eficiente, 
estabelecendo um trânsito mais seguro.

Nova placa Mercosul é debatida
no Encontro Nacional dos Detrans

Fonte: Portal Estradas

Fonte: Revista AutoEsporte

A nova placa será mais cara que a atual? E 

qual o preço para o emplacamento?

Ainda não há uma tabela com os preços das 

futuras placas. Já o emplacamento poderá ser 

feito por qualquer prestador de serviço 

especializado, sendo assim, o valor para a 

realização do trabalho dependerá do que for 

estabelecido em cada lugar.

Como e quando as pessoas devem fazer 

para instalar os chips nas placas? Ele já vem 

junto com as placas novas?

Todo mundo precisa estar com as novas placas 

instaladas até o dia 31 de dezembro de 2023, 

mas ainda não há uma definição sobre seu 

curso e como ele será implementado no veículo.

PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE AS PLACAS MERCOSUL
O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) respondeu as principais dúvidas sobre 

o assunto. Confira a matéria completa no link da reportagem ou no site do DENATRAN.

Todos os carros, inclusive usados, terão que 

trocar suas placas até dia 31 de dezembro de 

2023?

In ic ia lmente  os  ve ícu los  de  pr ime i ro 

emplacamento e transferência de domicílio 

terão prioridade para a troca das placas. Porém, 

até 2023, toda a frota nacional deve ser 

atualizada.

As placas terão mesmo a indicação de 

cidade e estado?

Os brasões são a identificação do domicílio do 

veículo e do proprietário. Se não existisse essa 

identificação seria difícil direcionar a receita do 

IPVA para cada município.

O diretor do DETRAN-MT, 

Thiago França, afirma que vê 

c o m  b o n s  o l h o s  a 

implantação das Placas 

Mercosul no Brasil, e acredita 

que o novo modelo de placas 

vem para cont r ibu i r  no 

combate à criminalidade. Ele 

diz ainda que implantação no 

estado deve acontecer o mais 

rápido possível, dentro do 

prazo determinado, e que 

está abrindo o diálogo e todos 

os esclarecimentos com 

relação à resolução.

DETRAN-MT
O Diretor do DETRAN-TO, 

Cel Eudilon Donizete, diz que 

já estão tomando todas as 

providências necessárias 

para a implantação das 

p l a c a s  M e r c o s u l .  O 

DETRAN-TO acredita que o 

debate é sempre importante 

p a r a  a  e f e t i v a ç ã o  d a 

implantação de forma clara e 

objet iva, assim como o 

cidadão também deve estar 

ciente de todos os benefícios 

que a nova placa irá trazer, 

pr inc ipalmente aqueles 

relacionados a segurança.

DETRAN-TO

POR DENTRO DOS DETRANs

o consumidor final. A rastreabilidade nos 
processos de produção promove o 
controle de todos os processos e evita 
que ocorram eventuais irregularidades. 
A mudança permite ainda o envio de 
informações por radiofrequência, como 
a checagem das placas, Renavam, 
chassi e demais dados, evitando que se 
compre um veículo roubado ou alienado. 
Os veículos irregulares, roubados ou 
clonados, poderão ser identificados 
imediatamente e retirados de circulação.


