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02-12-2015 
Câmara dos Deputados vai discutir direitos trabalhistas para 
o transporte de cargas 
 
A Comissão Especial do Marco Regulatório Para o 
Transporte Rodoviário de Cargas no País realizou, na 
quinta-feira (3/12), uma audiência pública com a 
participação de especialistas do setor de transportes na 
área jurídica e trabalhista... 
 Leia mais 
 
 
 
 

02-12-2015 
Posição da NTC sobre o RNTRC e o Recadastramento 
 
O RNTRC (Registro Nacional dos Transportadores 
Rodoviários de Cargas) foi instituído pelo art. 14-A da Lei nº 
10.233, de 5/6/2001, que dispõe, de forma taxativa: “O 
exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas, 
por conta de terceiros e mediante remuneração, depende 
de inscrição do transportador... 
Leia mais 
 
 
 
 

30-11-2015 
Caminhoneiros pedem cota de cargas da administração 
pública 
 
Representantes da categoria apresentaram reivindicações; 
uma das principais demandas é o preço mínimo para o frete 
Representantes de transportadores autônomos de cargas 
apresentaram uma pauta de reivindicações nesta quinta-
feira (26) à comissão especial da Câmara dos Deputados... 
Leia mais 
 
 
 
 

26-11-2015 
CNTA apoia campanha: Basta de exploração sexual infantil! 
 
A CNTA – Confederação Nacional dos Transportadores 
Autônomos participou nesta terça (24), em São Paulo, da 
divulgação de uma pesquisa sobre exploração sexual 
infantil nas estradas. A pesquisa foi realizada 
pela Childhood Brasil, instituição fundada pela rainha 
Silvia da Suécia (a rainha é brasileira). 
Leia mais 
 
 
 
 

26-11-2015 
Recadastramento obrigatório no RNTRC começa dia 1º de 
dezembro 
 
Em dezembro começa o período de recadastramento 
obrigatório dos transportadores no RNTRC, o Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Os 
primeiros que devem regularizar a situação junto à Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT... 
Leia mais 
 
 
 
 

26-11-2015 
CNTA leva reivindicações para o Marco regulatório do 
transporte 
  
A CNTA – Confederação Nacional dos Transportadores 
Autônomos levou as principais reivindicações da categoria 
para análise e apoio do Congresso, durante a Audiência 
Pública sobre o Marco regulatório do transporte rodoviário 
de... 
Leia mais 
 
 
 
 

25-11-2015 
CNTA apresenta seis prioridades durante Fórum TRC 
 
 A prioridade para amenizar a crise que afeta diretamente 
os caminhoneiros autônomos é aumentar o número de 
fretes, de acordo com documento apresentado pela CNTA – 
Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, 
durante reunião do Fórum Permanente de Transporte de 
Cargas... 
Leia mais 
 
 
 
 

23-11-2015 
Um em cada três caminhoneiros usa drogas, revela teste 
inédito no Brasil 
  
O levantamento mostrou ainda que entre as drogas usadas, 
a cocaína é a principal, aparecendo em 73% dos testes que 
deram positivo. A anfetamina – o popular rebite – aparece 
em apenas 18% desses casos. 
O método aplicado é conhecido como teste da queratina... 
Leia mais 
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