
13/07/2016 
18 ª TranspoSul mostra que o TRC está mais resistente 
 
A feira que teve abertura no dia 12/07 é o lugar de 
convergência de transportadores, operadores logísticos e 
empresários e já tem seu sucesso mostrado em números. Ao 
todo foram mais de cinco mil inscritos para assistir aos 
congressos.  A TranspoSul teve em sua palestra de abertura, o 
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal... 
 
Leia mais 
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28/07/2016 
Marco regulatório do transporte rodoviário de cargas será 
debatido em Brasília 
 
O marco regulatório do transporte rodoviário de cargas será o 
tema central do XVI Seminário Brasileiro do Transporte de 
Cargas, que será realizado na Câmara dos Deputados, em 
Brasília (DF). O evento ocorrerá no dia 31 de agosto. 
 
 
Leia mais 
 
 
 
 

24/07/2016 
Aplicativo da ANTT para finalizar o processo de 
recadastramento e inclusões 
 
Depois de cumprida todas as etapas, o transportador finaliza 
seu cadastro por meio do APP (Aplicativo Sitcarga), disponível 
para sistemas Android e iOS, acessando o Play Store e ou 
Google Play                                                                                                                  
 
 
Leia mais 

21/07/2016 
ANTT divulga novas regras de pontos de atendimento. 
 
ANTT divulga novas regras para habilitação de pontos de 
atendimento do Registro Nacional dos Transportadores 
Rodoviários de Carga - RNTRC 
Publicação Diário Oficial de 21 de Junho de 2016. 
 
 
 
Leia mais 

20/07/2016 
Uber dos caminhões', CargoX recebe aporte do Goldman 
Sachs 
Quatro meses depois do anúncio de sua criação, a CargoX, 
uma espécie de "Uber dos caminhões", vai receber seu 
segundo aporte financeiro. Um grupo de investidores liderado 
pelo banco de investimento Goldman Sachs decidiu investir R$ 
35 milhões na companhia, que usa a tecnologia para facilitar o 
transporte de cargas. 
 
Leia mais 
 
 
 
11/07/2016 
CNTA realizou reunião com Federações em Brasília 
 
CNTA realizou uma Reunião Extraordinária, no último dia 06 
de julho, em Brasília, com as federações e seus 
representantes para debater sobre os novos regramentos da 
ANTT e principalmente, avaliar e ponderar sobre os atuais 
aspectos econômicos e políticos que estão em discussão 
atualmente 
 
Leia mais 

04/07/2016 
ANTT fiscaliza transportadoras 
 
Nos últimos dias, a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) tem intensificado a fiscalização nas 
transportadoras. A base legal principal da fiscalização é a 
resolução 4799/2015. Via de regra, a fiscalização é feita 
tomando por base os documentos fiscais (CTe e MDFe), com 
verificação da situação cadastral, inscrição do técnico 
responsável, entre outros aspectos. 
Leia mais 

01/07/2016 
CNT e EPL firmam parceria para projetos de infraestrutura de 
transporte 
 
A EPL (Empresa de Planejamento e Logística) quer ouvir o 
que o setor transportador tem a contribuir para a melhoria 
da infraestrutura de transporte no país. O diretor-presidente 
da EPL, Eduardo de Castro, esteve com o presidente da CNT, 
Clésio Andrade, na sede da Confederação, em Brasília 
 
Leia mais 
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