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DATA 	 : 10 MAR 88 

ASSUNTO 
	 BLOQUEIO DA PONTE INTERNACIONAL DA AMIZADE - FOZ DO 

IGUAÇU/PR 

REFERENCIA 

ORIGEM 	 : Cl/DPF 

AVALIAÇÃO 	: 2 

• ÁREA 

DIFUSÃO ANTERIOR : 

DIFUSÃO 

ANE XOS 

AC/SNI - DSI/MJ - DSI/MRE - DSI/MT 

1. Em 02 FEV 88, realizou-se na cidade de CURITI 

BA/PR, na sede do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DO 

PARANÁ, uma reunião promovida por este Sindicato, juntamente com 	o 

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO PARANÁ (SETCEPAR). 

	

1.1. 	Na referida reunião, realizada com o objetivo 

de encontrar solução visando coibir o translado de veículos 	rouba 

dos no BRASIL para o PARAGUAI, decidiu-se pela denominada "OPERAÇÃO 
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	BRASIL RETORNO", que consiste no fechamento da PONTE INTERNACIONAL DA 

AMIZADE (PIA), utilizando carretas e caminhões, pois,acreditava-se ser 

essa a única ação possível de coagir o Governo Brasileiro a tomar me 

didas para diminuir o crescente transporte de veículos roubados 	do 

BRASIL e levados para o PARAGUAI. Essa operação seria desencadeadaàs 

10:00 horas do dia 07 MAR 88, a perdurar por tempo indeterminado. 

2. Os sindicalistas esperavam adesão em massa dos 

carreteiros e acreditavam que haveria participação espontânea de moto 

ristas de automóveis e ônibus. 

3. DILMAR DA CUNHA BUENO, Presidente do SINDICA 

TO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DO PARANÁ (SINDICAM), espera, 	com 

essa medida, atrapalhar o escoamento da safra paraguaia de soja e o 

recebimento de mercadorias importadas pelo PARAGUAI. 

	

3.1. 	Tal data 	foi 	escolhida 	para o 	início 
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da "OPERAÇÃO BRASIL RETORNO", por ser a época em que a soja paraguaia 

começa a ser colhida e precisa ser levada diretamente ao entrepostoe-

PARANAGUÁ/PR, por onde é exportada, visto que o PARAGUAI não tem capa 

cidade de armazenar o produto e não possui frota suficiente para trans 

portá-la. 

4. Nos últimos dias foram roubadas 06 (seis) carre 

tas e mais 03 (três) carretas caçambas levadas no mesmo dia da região 

de PARANAVAÍ/PR. Estes veículos têm um preço médio de Cz 9.000.000,0C 

(nove milhões de cruzados) e na maioria das vezes são trocados 	por 

drogas no PARAGUAI. 

5. Para o Presidente do SINDICAN, o Governo Brasi 

leiro não quer resolver este problema. "Se quisesse reforçaria o po 

liciarnento na fronteira e agiria com rigor na passagem dos veículos pa. 

ra aquele País". Ele lembra, que 'se apenas três pontos da 	fronteira 

fossem reforçados seria coibido esse crime: FOZ DO IGUAÇU/PR, 	GUAÍ 

RA/PR e PONTA PORÃ/MS". 

6. Dentre as reivindicações dos sindicalistas, des 

tacam-se a imediata devolução dos veículos roubados no BRASIL e loca 

lizados no PARAGUAI, a criação de uma comissão internacional, 	com 

participação dos dois Governos, empresas e caminhoneiros de cargas e 

ainda representantes das montadoras, além da formação de um grupo de 

trabalho para estudar o caso e apontar soluções no prazo de 30 (trin 

ta) dias. 

7. Através de entendimentos mantidos entre o 	Go 

verno Federal, Governo do Estado e entidades de classe, decidiu-se er. 

07 MAR 88, pela suspensão do movimento que resumiu-se ao "desfile" de 

aproximadamente 60 (sessenta) caminhões e 40 (quarenta) camionetas 

buzinando pelas ruas de CURITIBA/PR. 
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