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27/03/2016 
CNT divulga pesquisa sobre Perfil dos Caminhoneiros 
 
Para Clésio Andrade, presidente da CNT, pesquisa reforça 
recomendação do aprimoramento nas campanhas de combate 
ao uso de drogas, direção segura, redução de acidentes e 
treinamento profissional 
 
 
 
Leia mais 
 
 
 
 

21/03/2016 
Confira a lista de cidades onde existe restrição à circulação de 
caminhões 
 
A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística 
(NTC & Logística) divulgou a lista atualizada com todos os 
municípios brasileiros que possuem restrição de circulação de 
caminhões e suas respectivas legislações. 
 
 
Leia mais 

17/03/2016 
ANTT publica novas regras para empresas de pagamento 
eletrônico de frete 
 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou 
alterações da Resolução nº 3.658/2007, que trata do transporte 
rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante 
remuneração. O regulamento dispõe sobre os meios de 
pagamento eletrônico de frete para os transportadores 
autônomos. 
Leia mais 

17/03/2016 
Aberta audiência pública para aprimorar regras do transporte 
de produtos perigosos 
 
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) abriu no 
dia 14 de março de 2016 a audiência pública que vai colher 
subsídios para aprimorar a minuta de resolução sobre os 
instruções complementares ao regulamento do transporte 
terrestre de produtos perigosos. A nova norma revogará a 
Resolução nº 420/2004. 
Leia mais 

10/03/2016 
Resolução da ANTT soluciona problema de cadastro dos 
veículos alugados no RNTRC 
 
A Resolução nº 5032, de 03 de março de 2016 altera o artigo 
14 da Resolução ANTT nº 4.799, de 27 de julho de 2015, 
permitindo que, nos casos em que o transportador não seja o 
proprietário, a regularidade da posse do veículo automotor de 
carga e de implemento rodoviário, deverá ser comprovada 
mediante a anotação de contrato de comodato, aluguel... 
Leia mais 

07/03/2016 
Divulgado calendário para instalação obrigatória do dispositivo 
de identificação eletrônica em caminhões 
 
Foi divulgado pela A ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres) – no dia 04de março de 2016, no Diário Oficial da 
União o novo cronograma para instalação da TAG, dispositivo 
de identificação eletrônica, nos veículos de carga cadastrados 
no RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários 
de Cargas). 
Leia mais 

07/03/2016 
 NTC publica esclarecimentos sobre a implementação da 
“Terceira Placa” nos Veículos de Carga 
 
A Resolução CONTRAN nº 370, de 10/12/2010, criou o 
“Sistema Auxiliar de Identificação Veicular” (duas películas 
refletivas contendo os caracteres das placas de identificação 
veicular), a ser implantado na parte traseira dos veículos 
automotores de transporte de carga, reboques e 
semirreboques com PBT superior a 4536 Kg... 
Leia mais 

03/03/2016 
TRC: último reduto da concorrência perfeita 
 
Pode-se dizer, sem medo de errar, que o Transporte 
Rodoviário de Cargas (TRC) é um dos últimos redutos da 
concorrência perfeita.  Seu mercado é extremamente 
pulverizado, competitivo e sazonal. 
 
 
 
Leia mais 
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