




















3.3. Infraestrutura em Loma Plata 

A delegagáo brasileira informou sobre a deficiéncia na infraestrutura da regiáo de 
Loma Plata, o que tem afetado o tráfego entre Concepción e Ponta Porá, sendo 
assim, requereu informagóes aos representantes paraguaios sobre projetos de 

meihorias para a regiáo. 

A delegagáo paraguaia deu ciéncia a todos que o tema tem sido debatido no ámbito 
da Reuniáo de Alto Nível sobre Logística e Infraestrutura entre Paraguai e Brasil na 
instáncia das Chancelarias dos dois países, entre as quais se incluem aspectos 

relativos á infraestrutura rodoviária e ferroviária. 

3.4. Exigéncia ás Empresas Paraguaias para Cumprimento de 
Descanso de Condutores 

A delegagáo paraguaia manifestou que empresas de seu país apresentaram 
denúncias formais de que autoridades brasileiras estáo aplicando normas 
trabalhistas sobre tempo de condugáo nos servigos de transporte de passageiros 
que obrigam a trocar de condutores em seu território a cada 4 horas, pontuando esta 
delegagáo que a legislagáo paraguaia determina e consagra a figura de dois 
condutores que se alternam durante a prestagáo do servigo a cada 4 horas, já que 
as unidades possuem unidade de descanso ou assentos destinados para os 

mesmos. 

A delegagáo brasileira esclareceu que sua legislagáo que trata do descanso de 
motorista se refere a aspectos trabalhistas e também ao aspecto tránsito, visando a 
seguranga dos passageiros. Nesse sentido, exige descanso mínimo de 11 horas a 
cada jornada de 24 horas, sendo que destas, 6 horas tem que ser com o veículo 

estacionado. 

A delegagáo paraguaia solicitou cópia formal da legislagáo brasileira. 

Em Anexo, Lei n° 12619/2012 e Resolugáo CONTRAN n° 405/2012. 

3.5. Assalto a Ónibus 

A delegagáo paraguaia manifestou sua preocupagáo com os recorrentes assaltos a 
ónibus paraguaios nas estradas brasileiras. 

Por sua vez, a delegagáo brasileira, por meio do 	resentante da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), informou que a violencia nas estra s é urna preocupagáo nacional e 
que os órgáos competentes mantém constante iálogo para mitigar a questáo. 
Tendo sido realizadas diversas agóes de seguranga •ara coibir a prática de assaltos 

em rodovias federais. (") 


































































































































































































































































