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30/09/2016 
Governo analisa programa de renovação de frota 

 
O Programa de Sustentabilidade Veicular entregue ao governo no dia 21, tem como base o plano de renovação de frota que 
começou a ser formatado há três anos na Fenatran 2013. Na ocasião, Luiz Moan, então presidente da Anfavea, convocou diversas 
entidades do setor para a elaboração de projeto único a ser apresentado ao governo, para evitar que diversos documentos diferentes 
caminhassem nos corredores dos ministérios e atrapalhassem um ao outro. 

 
Leia mais 
 
 
 
 

30/09/2016  
Uber quer ter serviços de frete com caminhões autônomos em 
2017 
 A empresa de caminhões autônomos Otto, comprada pela 
Uber no mês passado por US$ 680 milhões, anunciou que 
pretende entrar no serviço de fretes de carga a partir do ano 
que vem. Segundo a Reuters, ela aumentou sua frota de 6 
para 15 caminhões e já está fechando parcerias com 
caminhoneiros para viabilizar o negócio.  
 
Leia mais 

30/09/2016 
Terceiro encontro da Rota Bioceânica acontece na Argentina 

 
 Após as reuniões que aconteceram este ano no Chile (20 e 22 
de abril), em Campo Grande (23, 24 e 25 de junho), o próximo 
encontro para continuidade das discussões visando a  
implantação da Rota Bioceânica será na Argentina, nos dias 6 
e 7 de outubro, na cidade de San Salvador de Jujuy. 
 
 
Leia mais 

28/09/2016 
Mulheres no TRC 

 
  Daniela de Andrade Lopes Gomes, há quase duas décadas 
na Concessionária P. B. Lopes, diretora da Empresa, que atua 
há mais de 50 anos no Brasil, disse que o segredo da 
longevidade é saber interpretar o desejo do cliente e 
transformá-lo em produtos e serviços de qualidade, excelente 
performance e que tragam resultados à operação do 
transportador. 
Leia mais 

13/09/2016 
 ANTT participa de reunião internacional sobre transporte 
rodoviário de cargas e passageiros 

 
 A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
participou de reunião, em Foz do Iguaçu (PR), com 
autoridades de fiscalização do transporte internacional 
rodoviário de cargas e passageiros do Brasil e da Argentina, 
nos dias 1º e 2/9. 
 
Leia mais 

02/09/2016 
 Empresa lança sistema em nuvem para expedição e 
contratação de fretes 
 
O mercado logístico se surpreendeu com uma notícia inusitada 
recém-divulgada. Empresa brasileira lançou o primeiro 
conjunto de sistemas em nuvem para todo o departamento de 
expedição logística de embarcadores, e para a contratação de 
fretes com o novo conceito de “Estrutura de Transporte de 
Carga Compartilhada” aberta para todo o mercado. 
Leia mais 

23/09/2016 
 Cuidados no transporte de produtos químicos 
 
De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), somente pelas rodovias paulistas, são transportados 
diariamente mais de mil produtos perigosos, como líquidos 
inflamáveis, explosivos, corrosivos, gases, materiais 
radioativos, entre outros. 
 
 
Leia mais 
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