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2-10-2015 
Fórum reúne informações sobre pedidos de refinanciamento 
não atendidos 

 
Integrantes do Fórum Permanente do Transporte 
Rodoviário de Carga criaram o e-
mail contratosrefin@hotmail.com para receber informações 
sobre caminhoneiros e microempresas que tentaram 
refinanciar seus caminhões, conforme a lei federal 13.126 e 
a circular 26  do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), mas não conseguiram. A 
ideia é confrontar essas informações com as da Federação 
dos Bancos (Febraban).  
Leia mais 
 

22-10-2015 
ANTT publica orientações para o recadastramento do 
RNTRC 
 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
divulgou as diretrizes e o cronograma de operacionalização 
da inscrição, atualização e recadastramento do Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
(RNTRC). 
Para o início dos procedimentos, a ANTT expediu 
orientações para as entidades conveniadas com o objetivo 
de executar as atividades de inscrição e manutenção de 
transportadores do RNTRC. 
Leia mais 
 
 
 
 

21-10-2015 
Audiência Pública: “Comissão externa destinada a 
acompanhar a paralisação nacional dos caminhoneiros” 
 
Debate sobre os Projetos de Lei nº 528, de 2015, do Sr. 
Assis do Couto, que "cria a Política de Preços Mínimos do 
Transporte Rodoviário de Cargas", e nº 1.316, de 2015, do 
Sr. Celso Maldaner, que "prevê a possibilidade excepcional 
de fixação do valor dos fretes praticados no transporte 
rodoviário de cargas". 
Leia mais 
 
 
 
 

08-10-2015 
CNTA debate vale-pedágio, recadastramento e custos de 
frete 
 
A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos 
– CNTA participou da 4º da reunião do Fórum Permanente 
para o Transporte de Cargas Secas, em Brasília, no dia 28 
de setembro. Os destaques foram a fiscalização sobre o 
“vale-pedágio”, o recadastramento RNTRC, a tabela 
referencial de custos de frete e os refinanciamentos do 
BNDES para o Pró-caminhoneiro. 
Leia mais 
 
 

19-10-2015 
Dez mudanças para o TAC com as novas regras do RNTRC 
 
O recadastramento obrigatório para transportadores 
autônomos de cargas, empresas e cooperativas começa dia 
1º de dezembro para os veículos de placa final 01. A ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou no 
dia 15 de outubro no Diário Oficial da União e no site da 
Agência, a Portaria nº 230/2015, que trata do cronograma 
do recadastramento no RNTRC.  
Leia mais 
 
 

4-09-2015 
Câmara cria comissão para definir marco regulatório do 
TRC 
 
No fim do mês de agosto, o Presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, recebeu em seu gabinete representantes 
do “Grupo Transportando Ideias” e integrantes da Câmara 
de Transporte Lotação (CTL) da NTC, acompanhados pelos 
Deputados Baleia Rossi PMDB/SP e Odelmo Leão PP/MG. 
Os empresários expuseram a situação do setor e 
solicitaram ao Congresso Nacional ajudar a construir um 
plano com visão de futuro, focado na sustentabilidade, 
segurança e produtividade. 
Leia mais 
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