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14/10/2016  
Esclarecimento Relevante – Transporte Internacional de 
Cargas - ANTT 
 
 Foi divulgado pela ANTT, o Esclarecimento Relevante nº 
001/2016 – expedido pelo Superintendente de Serviços de 
Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas – SUROC, Dr. 
Thiago Martorelly Quirino de Aragão 
 
 
Leia mais 

10/10/2016 
CNTA é recebida em audiência na Casa Civil 

 
 O presidente da CNTA, Diumar Bueno e os presidentes das 
federações FETRABENS, FETRAMIG, FETAC-ES e FETAC-
CENTRO OESTE, foram recebidos em audiência na Casa Civil 
em Brasília no dia 05/10 para apresentação das propostas da 
categoria para o Marco Regulatório do TRC. 
 
 
Leia mais 

05/10/2016 
Seminário sela pacto para retomar o crescimento da 
infraestrutura do país 

 
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício 
Quintella, afirmou que, ao longo deste ano, o Brasil enfrentou 
um cenário de crise que restringiu investimentos, o que afetou 
a conjuntura econômica e, consequentemente, desamparou 
projetos de infraestrutura do país. 
 
Leia mais 

05/10/2016 
 Projeto obriga União a pagar exame toxicológico de motoristas 

 
 A Câmara dos Deputados analisa proposta que obriga a União 
custear os exames toxicológicos exigidos de motoristas 
profissionais para detectar o uso de álcool ou drogas. 
O exame passou a ser obrigatório em todo o país a partir de 2 
de março deste ano, com a aprovação da Lei 13.103/15. 
 
 
Leia mais 

03/10/2016 
 Após solicitação da NTC, ANTT disponibiliza serviço de 
consulta aos transportadores via WEB 
 
Em 08 de abril deste ano a NTC&Logística, por meio do Ofício 
nº  PRE/JHF/ggm/209/16, solicitou à Superintendência de 
Serviços de Transportes Rodoviários Multimodal de Cargas – 
SUROC da Agência Nacional de Transporte Terrestres – 
ANTT, a disponibilização de consulta aos Códigos 
Identificadores da Operação de Transporte – CIOT 
Leia mais 

05/10/2016 
 ANTT disponibiliza serviço de consulta online aos 
transportadores  
 
Em abril deste ano a NTC&Logística, por meio do Ofício nº 
PRE/JHF/ggm/209/16, solicitou à Superintendência de 
Serviços de Transportes Rodoviários Multimodal de Cargas – 
SUROC da Agência Nacional de Transporte Terrestres – ANTT 
 
 
Leia mais 

31/10/2016  
Governo amplia refinanciamento para caminhoneiros 
 
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou no dia 27/10 
mudanças no refinanciamento dos empréstimos do 
Procaminhoneiro. Agora, mais trabalhadores poderão aderir à 
renegociação. A medida não deve acarretar custos para o 
Tesouro Nacional que, inclusive, pode economizar R$ 353,9 
milhões nos próximos dois anos. 
 
Leia mais 

21/10/2016 
Exame toxicológico em caminhoneiros reduz acidentes em 
38% nas estradas federais 

 
 A obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas 
profissionais, implantada há apenas seis meses, já conseguiu 
reduzir em mais de 38% o número de acidentes nas estradas 
federais de todo o País. 
 
 
Leia mais 
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