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29/02/2016 
Projeto muda regras para caminhoneiros autônomos 
 
Depois da implantação da lei dos caminhoneiros 
(13.103/2015), um projeto de lei (PL 1.398/2015), de autoria do 
deputado Osmar Terra (PMDB-RS) pretende promover 
mudanças para um grupo específico nesse universo: o 
transportador autônomo de carga. 
 
 
Leia mais 
 
 
 
 

26/02/2016 
Mais de 100 policiais participam de treinamento de fiscalização 
de cargas 
 
Garantir eficiência na abordagem dos veículos de cargas para 
melhor vistoria da legalidade fiscal e se a carga e o veículo não 
advêm de roubos foi o objetivo do Primeiro Treinamento Sobre 
Documentos Legais para o Transporte Rodoviário de Cargas. 
 
 
Leia mais 

26/02/2016 
Fórum Permanente do Transporte se reúne em Brasília 
 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, participou da 
primeira reunião do Fórum Permanente do Transporte 
Rodoviário de Cargas deste ano, realizada na quarta-feira 
(24/2), no Ministério dos Transportes, em Brasília (DF). 
Na ocasião, Benatti observou que o Fórum entra em nova 
fase... 
  
Leia mais 

23/02/2016 
Governo diz que cumpriu todos os compromissos assumidos 
com os caminhoneiros 
 
O Secretário de Política Nacional de Transporte do Ministério 
dos Transportes, Herbert Drummond, que também é 
coordenador do Fórum Permanente do Transporte Rodoviário 
de Carga, acredita que o governo cumpriu todos os 
compromissos assumidos com os caminhoneiros na greve do 
ano passado. 
Leia mais 

22/02/2016 
CNT divulga pesquisa sobre Perfil dos Caminhoneiros 
 
A Confederação Nacional do Transporte divulgou em 
18/02/2016 em seu site a Pesquisa CNT Perfil dos 
Caminhoneiros 2016, com informações gerais sobre o 
profissional e a sua atividade. Foram entrevistados 1.066 
caminhoneiros (autônomos e empregados de frota), de 4 a 14 
de novembro de 2015. 
 
Leia mais 

18/02/2016 
O peso específico do TRC 
 
Além de atividade estratégica, o Transporte Rodoviário de 
Cargas é um dos mais importantes setores da economia 
brasileira, seja na geração de empregos ou em participação no 
PIB. A informalidade reinante no setor impede a determinação 
precisa desta participação,... 
 
 
Leia mais 

04/02/2016 
 Vale-pedágio, uma obrigação do embarcador 
 
Fruto de uma longa paralisação dos transportadores 
autônomos, a lei no 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio 
obrigatório, para utilização efetiva em despesas de 
deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário nas 
rodovias brasileiras. 
  
 
Leia mais 

01/02/2016 
 ANTT esclarece sobre alteração de endereço de 
transportadores no RNTRC 
 
A GERAR – Gerência de Registro e Acompanhamento do 
Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas – da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), divulgou no dia 27 
/01, o Comunicado Relevante SUROC nº 007 que apresenta 
esclarecimentos sobre a alteração de endereço de 
transportadores no RNTRC. 
Leia mais 
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