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07/12/2016  
Comissão aprova isenção da Cide para transporte rodoviário 
de carga 
 
A Comissão de Viação e Transportes aprovou projeto de lei 
que isenta os transportes ferroviários e de cargas do 
pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico, que incide sobre a importação e a comercialização 
de combustíveis, o Cide-combustíveis. 
 
Leia mais 

07/12/2016 
Suspensa a determinação que exige terceira placa em veículos 
pesados 
 
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta que suspende os efeitos de 
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que 
determinam que os veículos automotores de transporte de 
carga, reboques e semirreboques novos 
 
Leia mais 

06/12/2016 
NTC Participa de Reunião sobre o Transporte Internacional de 
Cargas em Brasília 

 
Aconteceu no dia 05 no Palácio do Planalto em Brasília, 
reunião visando dar seguimento ao trabalho do Fórum 
Nacional do Desenvolvimento Produtivo. A NTC&Logística 
esteve representada na figura de Sônia Rotondo, Diretora 
Executiva de Transporte Internacional/Multimodal. 
 
Leia mais 

01/12/2016 
ANTT e NTC realizam pesquisa sobre o transporte rodoviário 
de cargas 
 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e a 
NTC&Logística vão realizar uma pesquisa, a partir do dia 05 de 
dezembro junto às empresas de transporte de carga 
cadastradas no Registro Nacional dos Transportadores 
Rodoviários de Cargas – RNTRC. 
 
Leia mais 

26/12/2016  
Eventos do TRC na Capital Federal já têm datas marcadas em 
2017 
 
O próximo Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de 
Cargas já tem data marcada: 24 de maio de 2017. O tradicional 
evento da Comissão de Viação e Transportes, conta com 
integral apoio da NTC&Logística (Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística) e da Fenatac (Federação 
Interestadual das Empresas de Transportes de Cargas) 
Leia mais 

19/12/2016 
ANTT atualiza instruções sobre o transporte de produtos 
perigosos 

 
 A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
publicou no dia 16 a Resolução nº 5.232/2016 que aprova as 
Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do 
Transporte de Produtos Perigosos. 
 
 
Leia mais 
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