
setpesp.empauta.com Brasília, 25 de agosto de 2021
A Crítica Online | MS

Buser

setpesp.empauta.com pg.1

Fiscalização autua 18 pessoas envolvidas em
transporte de bolivianos e haitianos em MS 

OPERAÇÃO

 Indígenas realizam manifestações em todo o País O dentista foi vítima A castração está acontecendo na Capital Animal foi resgatado e será encaminhado ao CRÁS de Campo Grande   Apreensão Hórus Sede da Policia Federal em Brasília  Câmara Municipal de Campo Grande Estimular brincadeiras entre as crianças é essencial para o desenvolvimento
infantil 

Mbappé, atacante do PSG Novo acesso 

 

Indígenas realizam manifestações em todo
o País 

Em fiscalização realizada no último fim de semana
em Corumbá, a453 kmdeCampo Grande,agentes da
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos
(Agepan) autuaram 18 pessoas que estavam trans-
portando bolivianos e haitianos que eram trans-
portados ilegalmente em ônibus de viagem. A ação
aconteceu em parceria com a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT). Dois ônibus foram
apreendidos.

Em dois pontos da BR-262 e no perímetro urbano de
Corumbá, as equipes próprias da Agepan abordaram
45 veículos e autuaram nove nos dias 19 e 20. Desses,
seis são automóveis particulares, de aplicativo, fla-
grados rodandoem linha intermunicipal, o queéproi-
bido.

Três autuações recaíram sobre ônibus de diferentes
empresas a serviço do aplicativo Buser, que pra-
ticavam cobrança individual de passagem, sem au-
torização de viagem, sem contrato de fretamento ou
qualquer dos documentos obrigatórios seja para o
fretamento ou para linha regular.

Ação integrada - A ANTT desencadeou uma ampla
operação contra os clandestinos interestaduais, ini-
ciando desde o estado de São Paulo, passando por
Campo Grande,echegando aCorumbá eLadário,on-
deocorreu ação coordenadacom as equipes daAgên-
cia de Mato Grosso do Sul. No total, a ANTT fez 8
apreensões e emitiu 21 autos, sendo parte desse re-
sultado em Corumbá, na ação conjunta.

Um dos ônibus autuados pela Agepan por viagem in-
termunicipal ilegal voltou a ser flagrado pela ANTT
no mesmo dia, com passageiros embarcados para
uma viagem interestadual, saindo de Corumbá, com
destino a São Paulo. Além da segunda autuação, esse
carro foi apreendido.
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Continuação: Fiscalização autua 18 pessoas envolvidas em transporte de bolivianos e haitianos em MS 

O dentista foi vítima 

A castração está acontecendo na Capital 

Animal foi resgatado e será encaminhado
ao CRÁS de Campo Grande 

 

Três autuações recaíram sobre ônibus de diferentes
empresas a serviço do aplicativo Buser, que pra-
ticavam cobrança individual de passagem, sem au-
torização de viagem

A viagem com transportador clandestino não garante
ao passageiro qualquer direito que ele teria se uti-
lizasse o serviço legalizado, seja como cliente de um
serviço público, seja em relação aos benefícios ofe-
recidos no momento da compra do bilhete ilegal. O
transportador não autorizado não se submete ao con-
trole daregulação enãopassa pelosprocessos deche-
cagem e vistorias prévios, por isso não há garantia de
cobertura em casodeacidente, de substituiçãodeveí-
culo quebrado, de integridade do condutor e todos os
demais direitos assegurados na legislação.

Na operação especial mais recente em Corumbá e
Ladário, um grupo de passageiros teve que de-
sembarcar e não conseguiu iniciar a viagem no ho-
rário planejado porque estava em ônibus
clandestino, que não poderia oferecer aquele trans-
porte. A empresa autuadaprecisou adquirir bilhetese
embarcar os viajantes em ônibus da concessionária
legalizada. Nem essa opção, porém, está garantida.

Na madrugada de sábado, a fiscalização parceria da
ANTT flagrou veículos de passeio e vans trazendo
passageiros de Corumbá até a região de Terenos, de
onde tinham a promessa de embarcar em um ônibus
para São Paulo.A suspeita é que a presença ostensiva
da fiscalização motivou essa estratégia. O ônibus in-
terestadual, no entanto, não foi providenciado e os
passageiros foram deixados no local em que de-
sembarcaram do primeiro trecho.

"Estamos atuando firme no combate aos clan-
destinos, agora com parceria da ANTT nas ope-
rações. Mas émuito importante queo própriousuário
entenda o risco de utilizar o transporte clandestino. É
um serviço ilegal, perigoso que tira todos os seus di-
reitos como passageiro", alerta o diretor-presidente
da Agepan, Carlos Alberto de Assis. "Nossa orien-
tação é: não aceite aliciamento, não confie em pro-
messa de viagem mais barata, só utilize o serviço
legalizado".
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Apreensão Hórus 

Sede da Policia Federal em Brasília 
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Continuação: Fiscalização autua 18 pessoas envolvidas em transporte de bolivianos e haitianos em MS 

Câmara Municipal de Campo Grande 

Estimular brincadeiras entre as crianças é
essencial para o desenvolvimento infantil 

Mbappé, atacante do PSG 

Novo acesso 
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