A obra contempla o CTB devidamente atualizado pelas vinte
e oito leis que o alteraram (até a Lei 13.160/15), a Medida
Provisória 699, de 10.11.2015, a Lei 12.302/10, que regulamenta o exercício da Profissão de Instrutor de Trânsito, as
Resoluções do CONTRAN 168/04 e 358/10, devidamente
atualizadas, as quais são inerentes às suas atribuições, além
de um prático índice alfabético.

9 788536 256207
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Agora, neste livro que é apresentado por um Instrutor de
Trânsito e contém não só a legislação atualizada e comentada artigo por artigo, há artigos escritos por profissionais
que atuam também há muito tempo com a temática, na
formação e atualização de Instrutores Teóricos e Práticos e
que vivenciam o dia a dia destes verdadeiros “Educadores
de Trânsito”, registrando suas visões, verdadeiras lições para
os atuais e futuros profissionais.
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Outras obras do autor:

Com seus demais títulos de livros de trânsito, atingiu os objetivos de facilitar o estudo, a interpretação e a aplicação da vasta e complexa legislação de trânsito, possibilitando à comunidade acadêmica e aos profissionais que labutam na temática,
uma rica e completa fonte de consulta, de fácil manuseio e
com uma linguagem prática e clara.

Capa: FABIOLA BATTISTI

O autor, com larga experiência nas áreas de docência, gestão
e operações de trânsito, brinda aos Instrutores de Trânsito
dos Centros de Formação de Condutores com esta obra, especialmente destinada a esses educadores.
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