
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

À COMUNIDADE ALEGRETENSE 
 

As Empresas NOGUEIRA TRANSPORTES LTDA e VAUCHER E CIA LTDA, até então 

responsáveis pelo transporte de passageiros no perímetro urbano de Alegrete, vem à 

público prestar os seguintes esclarecimentos: 

 

1. A paralisação das atividades das empresas, anunciadas para ocorrer a partir do dia 

27 de junho p.v., não decorre de “vontade” deliberada das mesmas, mas sim em 

razão da absoluta falta de condições financeiras, em razão da defasagem do preço 

da tarifa e da diminuição drástica do número de passageiros transportados, 

ocorridos a partir do Estado de Calamidade Pública pela pandemia do Covid-19; 

 

2. Dessa situação, a Administração Municipal de Alegrete vem sendo cientificada e 

alertada, ao mesmo tempo que vêm sendo pedida a adoção de providências com o 

objetivo de estancar a derrocada financeira que agora chega ao total colapso; 

 

3. Na última comunicação feita à Prefeitura, as empresas sugerem a adoção de 

medidas para amenizar o problema e viabilizar a continuidade do serviço, 

entretanto, sem resposta objetiva; 

 

4. Em reunião ocorrida nesta manhã junto à Prefeitura, foi ainda sugerida uma 

segunda alternativa como forma de viabilizar a execução do serviço, na forma 

como proposto pela FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS no aporte de 06 bilhões 

do Governo Federal até o final do ano para evitar a interrupção dos serviços e 

falência das empresas, na crise sanitária enfrentam queda da demanda de 75% e 

mais a necessidade de ampliar oferta da frota, FNP (Frente Nacional de 

Prefeitos), lembra que além de estar garantido na constituição Federal como 

direito social o transporte publico “é um setor estratégico para retomada da 

economia”, requerer um esforço do governo central para solucionar o problema, 

uma vez que a “procrastinação pode comprometer o transporte de 40 milhões 

de brasileiros”, entretanto proposta não aceita pelo poder concedente.  

 

5. Não queremos o embate ou mesmo o confronto: Vivemos uma situação criada por 

atos e omissões de parte das Autoridades Públicas Municipais que retiraram todas 

as condições para que as empresas continuassem em atividade, ou então, como se 

Alegrete vivesse uma situação totalmente diferente da que vivem a totalidade 

dos municípios brasileiros de médio e grande porte. 

 

Assinam a presente, os Diretores das Empresas Nogueira e Vaucher, JOÃO ANTÔNIO 

ROCHA NOGUEIRA E GILSON VAUCHER  

Alegrete, 26 de junho de 2020. 


