
14/06/2016 
Fiscalizações da ANTT nas empresas - Manifesto eletrônico 
tem sido ponto preocupante 
 
O SETRAM reitera que desde o ano passado a ANTT tem 
realizado fiscalizações nas empresas de transporte rodoviário 
de carga, dentro de suas atribuições, sem notícias de que 
tenham sido geradas quaisquer autuações ou penalidades 
oriundas de tais inspeções.  
 
Leia mais 
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28/06/2016 
Ministério pretende reforçar fiscalização de jornada dos 
caminhoneiros 
 
O Ministério do Trabalho quer reforçar a fiscalização da 
jornada de trabalho dos motoristas profissionais de transporte 
de cargas. O anúncio foi feito no dia 28 de junho pelo ministro 
Ronaldo Nogueira durante reunião, em Brasília (DF), com o 
ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e 
representantes do Comando Nacional do Transporte.  
Leia mais 
 
 
 
 

22/06/2016 
Caminhoneiros autônomos podem participar de Câmaras 
Temáticas do Contran 
 
A pedido do senador Alvaro Dias(PV/PR), representantes da 
Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos 
(CNTA) foram recebidos, no dia 21 de junho, pelo ministro das 
Cidades, Bruno Araújo. Eles defendem a participação dos 
caminhoneiros autônomos nas Câmaras Temáticas – órgãos 
técnicos vinculados ao CONTRAN 
Leia mais 

21/06/2016 
Sindicatos patronais pedem suspensão de exame toxicológico 
 
Sindicatos patronais do Transporte Rodoviário de Cargas 
entraram na justiça para discutir a obrigatoriedade do exame 
toxicológico na admissão e demissão de motoristas. As ações 
judiciais foram protocoladas na Justiça Federal de Itajaí, 
Florianópolis e Videira, em SC.  
                                                                                                                                                                                                  
 
Leia mais 

17/06/2016 
Parecer preliminar sobre marco regulatório de transporte de 
cargas será apresentado  

 
A Comissão Especial do Marco Regulatório de Transporte 
Rodoviário de Cargas reúne-se para apresentação do relatório 
preliminar do deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP). 
O colegiado começou a funcionar em novembro do ano 
passado e promoveu audiências públicas e um seminário para 
discutir o assunto com representantes dos caminhoneiros... 
Leia mais 

13/06/2016 
2º Prêmio SETCESP de Sustentabilidade incentiva 
empresários do TRC 

 
O Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São 
Paulo e Região (SETCESP) convida as empresas de 
transporte de cargas a inscreverem, até o dia 30 de junho, 
cases de sucesso que contemplem ações de responsabilidade 
socioambiental. 
 
Leia mais 

09/06/2016 
Preocupação ambiental ganha espaço nas empresas de 
transportes 
 
A preocupação com a questão ambiental ganha força, a cada 
dia, nas empresas do transporte rodoviário de cargas. É o que 
aponta Sondagem CNT de Eficiência Energética do Transporte 
Rodoviário de Cargas, promovida pela CNT (Confederação 
Nacional do Transporte).  
 
Leia mais 

09/06/2016 
Conheça os documentos fiscais exigidos no transporte de 
cargas no Brasil 
 
O CT-e e o MDF-e são os principais documentos eletrônicos 
exigidos atualmente para o transporte de cargasO transporte 
terrestre, aéreo, ferroviário e hidroviário de cargas determina a 
emissão de documentos que devem acompanhar as 
mercadorias do fornecedor até o consumidor final. 
 
Leia mais 
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