13 a 17/05/2019

Notas
Dia 13/05 (segunda-feira)
ANTAQ – Início de prazo
para envio de contribuições
para a Audiência Pública nº
4/2019

»

A Audiência Pública ANTAQ nº 4/2019 tem por objetivo de
tornar público, colher sugestões e contribuições à minuta
de de norma que estabelece critérios e procedimentos
para a autorização para prestação de serviços de
transporte privado de pessoas, veículos e cargas, na
navegação interior de travessia.

»

As contribuições à Audiência Pública poderão ser
encaminhadas à Agência até as 23h59 do dia 11/06/2019.

»

Os interessados poderão participar de Audiência Pública
presencial no auditório a ser realizada no dia 04/06/2019,
com início às 15h00 e término quando da manifestação do
último credenciado, sendo 17h30 o seu horário limite, no
Edifício Sede da ANTAQ, localizado no SEPN 514,
Conjunto "E", Asa Norte - Brasília/ DF.

»

Mais informações neste link.

Dia 14/05 (terça-feira)
ANTT – Sessão presencial
da Audiência Pública nº
2/2019

»

A Audiência Pública ANTT nº 02/2019 tem por objetivo
estabelecer as regras gerais, a metodologia e os
indicadores dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro
rodado na realização de fretes, por eixo carregado,
instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do
Transporte Rodoviário de Cargas - PNPM-TRC.

»

Os interessados poderão participar da Sessão Presencial
a ser realizada em 14/05/2019, às 14h, no Hotel Nikkey
Palace, em São Paulo/SP.

»

Mais informações neste link.

Dia 16/05 (quinta-feira)
ANTT – Sessão presencial
da Audiência Pública nº
2/2019

»

A Audiência Pública ANTT nº 02/2019 tem por objetivo
estabelecer as regras gerais, a metodologia e os
indicadores dos pisos mínimos, referentes ao quilômetro
rodado na realização de fretes, por eixo carregado,
instituído pela Política Nacional de Pisos Mínimos do
Transporte Rodoviário de Cargas - PNPM-TRC.

»

Os interessados poderão participar da Sessão Presencial
a ser realizada em 16/05/2019, às 14h, no Hotel São
Rafael, em Porto Alegre/RS.

»

Mais informações neste link.

Eventos – Inscrições Abertas
XIX Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas
» O XIX Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas será realizado no dia 22 de maio

de 2019 no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados.
» O evento tem como objetivo reunir o empresariado do setor de transportes de cargas, lideranças,

parlamentares, autoridades governamentais, integrantes do meio acadêmico, técnicos
especializados e a sociedade em geral, a fim de discutir atividades que viabilizem propostas
referentes às áreas voltadas ao setor de transporte de cargas.
» Para maiores informações, clique aqui.

2º Seminário Capixaba de Segurança de Trânsito
» A Fetransportes (Federação de Empresas de Transporte do Estado do Espírito Santo)

promoverá, no dia 14 de maio, no Centro de Convenções de Vitória (ES), o 2º Seminário de
Segurança de Trânsito.
» O evento integra a programação do Maio Amarelo e está estruturado nos eixos saúde, mobilidade

e tecnologia, e busca chamar a atenção da sociedade e das lideranças do trânsito em relação à
necessidade de estabelecer estratégias e políticas para diminuir o número de lesões e mortes
nas rodovias.
» Para maiores informações, clique aqui.

