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TRANSPORTES EM GOIÁS 
NOVAS TARIFAS PARA PEDÁGIOS NO ESTADO DE GOIÁS 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a redução do valor dos pedágios em 
praças de Goiás em publicação no Diário Oficial da União (DOU) publicado nesta sexta-feira (1º). Os 
novos valores atingem as unidades de Alexânia, Goianápolis e Professor Jamil e Itumbiara. 
>>Mais informações 
 

EM PRIMEIRO DIA DE OPERAÇÃO, RADARES DE GOIÂNIA REGISTRAM 802 
MULTAS  
Segundo dados da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT), os radares de 
Goiânia registraram 802 multas no primeiro dia de operação na Marginal Botafogo e na Avenida 85, 
grande parte delas por excesso de velocidade. 
>> Mais informações 
 

SEGUNDO ESTUDO, EXCESSO DE VELOCIDADE E EMBRIAGUÊZ CAUSARAM 
80% DAS MORTES NO TRÂNSITO DE GOIÂNIA EM 2016. 
Levantamento foi feito pela SMT em parceria com a SMS. Em todo ano passado, 228 pessoas morreram; maioria 
das vítimas é homem e tem entre 20 e 39 anos. O estudo foi divulgado no dia 18 de Setembro de 2017. 
 >> Mais informações 
 
 

APÓS OBRA DE DRENAGEM, VIADUTO DA AVENIDA H É LIBERADO 
O viaduto da Avenida H, no Jardim Goiás, foi liberado na tarde desta sexta-feira (29), após obras de 
drenagem na via. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) informou que o 
trecho foi liberado para os motoristas às 12h. A passagem estava fechada desde o dia 11 de setembro 
para ampliação da rede pluvial, construção de novas bocas de lobo e reforço da estrutura. 
 >> Mais informações 
 
 

PREFEITURA, CAIXA E CGU SE REUNEM PARA DESTRAVAR BRT NORTE-SUL 
O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB) se reuniu nesta terça-feira (19) com o presidente da Caixa 
Econômica Federal, Gilberto Occhi. Em pauta o imbróglio envolvendo as obras do BRT- Norte Sul. O 
canteiro de obras já está sem movimentação há dois meses. No encontro ficou acordado que a direção 
da Caixa irá consultar o Tribunal de Contas da União (TCU) para ver se há a possibilidade de se fazer a 
análise dos preços da obra de forma global e não de maneira unitária.  
>> Mais informações 
 

FORÇA-TAREFA VAI FISCALIZAR O TRANSPORTE DE CARGAS EM GOIÁS 
Com a força-tarefa, que será realizada em data a ser definida, cada órgão irá verificar a regularidade do 
transporte de cargas no âmbito de sua competência. 
>> Mais informações 
 

DETRAN OFERECE MINICURSO DE SEGURANÇA VIÁRIA E NORMATIZAÇÃO 
O Detran-GO e o Comitê Brasileiro de Transporte e Tráfego, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), oferecem o Minicurso de Segurança Viária e Normatização. O minicurso visa 
atualizar engenheiros, prefeitos e funcionários de órgãos de trânsito, sobre normatização, novos 
materiais, implantação de sinalização e segurança viária. 
 >> Mais informações 

https://g1.globo.com/goias/noticia/antt-autoriza-reducao-de-pedagios-em-quatro-pracas-de-goias.ghtml
https://g1.globo.com/goias/transito/noticia/radares-registram-802-multas-no-primeiro-dia-de-operacao-em-goiania.ghtml
https://g1.globo.com/goias/transito/noticia/radares-registram-802-multas-no-primeiro-dia-de-operacao-em-goiania.ghtml
https://g1.globo.com/goias/transito/noticia/excesso-de-velocidade-e-embriaguez-causaram-80-das-mortes-no-transito-de-goiania-em-2016-diz-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/goias/transito/noticia/viaduto-da-avenida-h-e-interditado-para-obras-de-drenagem-em-goiania.ghtml
https://g1.globo.com/goias/transito/noticia/viaduto-da-avenida-h-e-liberado-apos-obras-de-drenagem-em-goiania.ghtml
https://g1.globo.com/goias/transito/noticia/viaduto-da-avenida-h-e-liberado-apos-obras-de-drenagem-em-goiania.ghtml
http://diariodegoias.com.br/blogs/samuel-straioto/84175-iris-se-reune-com-presidente-da-caixa-para-destravar-obra-do-brt-norte-sul
http://diariodegoias.com.br/blogs/samuel-straioto/84175-iris-se-reune-com-presidente-da-caixa-para-destravar-obra-do-brt-norte-sul
http://www.goiasagora.go.gov.br/forca-tarefa-vai-fiscalizar-o-transporte-de-cargas-em-goias/
http://www.goiasagora.go.gov.br/forca-tarefa-vai-fiscalizar-o-transporte-de-cargas-em-goias/
http://www.goiasagora.go.gov.br/detran-oferece-minicurso-de-seguranca-viaria-e-normatizacao/


TRANSPORTES NO BRASIL 
PG INTEGRA PLANO ESTADUAL PARA OTIMIZAR TRANSPORTES 
A federação das indústrias do Paraná (FIEP), em parceria com outras entidades, mapeou as obras 
prioritárias para trazer competitividade e desenvolvimento ao setor produtivo na região dos Campos 
Gerais. Reunidas por modais, elas fazem parte do Plano Estadual de Logística em Transporte do 
Paraná (PELT-2035). 
 >> Mais informações 

 

SEGUNDO ESTUDO, ATRASO NO TRÂNSITO AFETA A SAÚDE DO PAULISTANO 
Pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública da USP aponta aquilo que todo mundo já sabia, 
apenas não sabia como mensurar: o tempo que desperdiçado no trânsito da cidade de São Paulo faz 
mal à saúde. 
 >> Mais informações 

 

IDEC LANÇA APLICATIVO PARA CARIOCAS AVALIAREM QUALIDADE DO 
TRANSPORTE 
A partir de agora, os cariocas poderão opinar sobre a qualidade do transporte na cidade sempre que 
utilizarem um ônibus, trem, barca, metrô ou ciclovia da cidade. Isso porque o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) lançou, nesta terça-feira, o aplicativo MoveCidade, um sistema de 
avaliação que permite ao usuário apontar problemas em todos os modais de transporte da capital 
fluminense. 
>> Mais informações 

 

CRESCE A PARTICIPAÇÃO DE VOOS MILITARES NO TRANSPORTE DE ÓRGÃOS 
Desde junho de 2016, quando entrou em vigor resolução que determina que a Força Aérea Brasileira 
(FAB) deve manter à disposição do Ministério da Saúde no mínimo um avião capaz de transportar 
órgãos, tecidos e partes do corpo humano, as aeronaves militares já transladaram 366 órgãos humanos 
para transplantes. 
>> Mais informações 

 

MINISTRO DOS TRANSPORTES DESCARTAR PRIVATIZAÇÃO DA INFRAERO 
O ministro dos Transportes também justificou a concessão de aeroportos por blocos, e não 
individualizada. De acordo com o Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI), a meta é 
abrir licitação para 14 aeroportos em quatro blocos. 
>> Mais informações 

 

NORTE-SUL SAI ATRÁS DE CARGA PARA FAZER FERROVIA RENDER 
A falta de planejamento faz com que a via, considerada a espinha dorsal do transporte de cargas no 
Brasil, não funcione como deveria, devido ao excesso de capacidade da via férrea. 
>> Mais informações 

 

COMISSÃO DO SENADO APROVA PROJETOS PARA ENDURECER PENAS 
PARA CRIMES DE CUNHO SEXUAL NO TRANSPORTE PÚBLICO  
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou por unanimidade (16 votos a 0), nesta 
quarta-feira, 27 de setembro, dois projetos de lei que deixam mais duras as punições para quem 
praticar crimes de cunho sexual em táxis, trens, metrô e ônibus. 

>> Mais informações 

http://www.diariodoscampos.com.br/cidades/2017/09/pg-integra-plano-estadual-para-otimizar-transportes/2418788/
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/29/tempo-perdido-no-transito-prejudica-saude-do-paulistano/
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/29/tempo-perdido-no-transito-prejudica-saude-do-paulistano/
https://oglobo.globo.com/rio/idec-lanca-aplicativo-para-cariocas-avaliarem-qualidade-do-transporte-21878137
http://m.agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/cresce-participacao-de-voos-militares-no-transporte-de-orgaos-para-transplante
http://m.agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/cresce-participacao-de-voos-militares-no-transporte-de-orgaos-para-transplante
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/ministro-dos-transportes-volta-descartar-privatizacao-da-infraero
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/ministro-dos-transportes-volta-descartar-privatizacao-da-infraero
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1922998-norte-sul-tenta-fazer-carga-chegar-ate-os-trilhos-para-otimizar-capacidade.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1922998-norte-sul-tenta-fazer-carga-chegar-ate-os-trilhos-para-otimizar-capacidade.shtml
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/27/comissao-do-senado-aprova-projetos-que-deixam-mais-rigorosas-penas-e-criam-novas-tipificacoes-para-crimes-de-cunho-sexual-no-transporte-publico/
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/27/comissao-do-senado-aprova-projetos-que-deixam-mais-rigorosas-penas-e-criam-novas-tipificacoes-para-crimes-de-cunho-sexual-no-transporte-publico/


TRANSPORTES NO MUNDO 
ENTRA EM FUNCIONAMENTO O  SISTEMA “GIRA. BICICLETAS DE LISBOA” 
A fase piloto do sistema de bicicletas públicas partilhadas da Empresa Municipal de Mobilidade e 
Estacionamento de Lisboa (EMEL) chegou ao fim e o “Gira.Bicicletas de Lisboa” - marca escolhida pela 
empresa para batizar o seu sistema de bike sharing – entrou em funcionamento. O sistema conta, hoje, 
com 10 estações, que, com o tempo, será ampliado 
>> Mais informações 

 

MELHORAS NA LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO DE PASSAGEIROS NA EUROPA 
A Comissão Europeia está atualizando as regras que zelam pelos direitos dos passageiros ferroviários. 
O objetivo é de proteger melhor os usuários das ferrovias europeias em caso de atrasos, anulações ou 
discriminação. 
>> Mais informações 

 

CHINA IMPÕE METAS PARA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 
O governo chinês anunciou nesta quinta-feira (28) que a partir de 2019 vai impor metas de vendas 
domésticas de carros elétricos e híbridos para as montadoras e importadoras de veículos. A 
obrigatoriedade se aplica às fabricantes que produzem ou importam 30 mil veículos ou mais por ano. 
>> Mais informações 

 

MONTADORA RECEBE ENCOMENDA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS 
HÍBRIDOS 
A Volvo Buses recebeu uma encomenda para o fornecimento de três autocarros híbridos elétricos para 
a cidade universitária alemã de Göttingen, na Baixa Saxónia. Os novos veículos entrarão ao serviço da 
empresa GÖVB (Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH), na primavera de 2018. 
>> Mais informações 

 

LANÇAMENTO DE PROTÓTIPO DE TAXI VOADOR EM DUBAI 
Foi esta semana que o Dubai exibiu um protótipo de táxi voador sem piloto. O projeto foi concebido 
para aplicar no futuro e transportar duas pessoas. O volocopter está a ser testado como meio de 
transporte autónomo, dando a possibilidade ao utilizador de o chamar através de uma aplicação no 
smartphone. 
>> Mais informações 

 

PETIÇÃO DE MAIS DE 600 MIL PESSOAS EM FAVOR DA UBER EM LONDRES 
Diante da decisão na última quarta-feira, 21, da autoridade de transportes de Londres, Transport for 
London – TfL, em não renovar a licença de operação do Uber, a mobilização na internet se 
intensificou. De acordo com agências internacionais de notícias, uma petição pública lançada na 
internet na última sexta-feira já teve mais de 600 mil pessoas que aderiram ao pedido de “Volta Uber”. 
 >> Mais informações 
 

ALEMANHA TERÁ MAIOR ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO DO MUNDO 
A Sortimo revelou um projeto para a construção da ‘Innovationspark Zusmarshausen’, localizada junto 
à Autoestrada 8, que terá 144 pontos de carregamento e uma capacidade diária para carregar 4000 
automóveis. Esta será a maior estação de carregamento rápido para veículos elétricos do mundo. 
>> Mais informações 

http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=57216
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=57216
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/30/comissao-europeia-melhora-legislacao-que-protege-direitos-dos-passageiros-de-ferrovias/
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/30/comissao-europeia-melhora-legislacao-que-protege-direitos-dos-passageiros-de-ferrovias/
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/29/china-impoe-metas-para-producao-e-venda-de-veiculos-eletricos-no-pais/
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/29/china-impoe-metas-para-producao-e-venda-de-veiculos-eletricos-no-pais/
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=57251
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=57251
https://www.rtp.pt/noticias/tecnologia/sera-o-taxi-voador-o-futuro-dos-transportest_n1030114
https://www.rtp.pt/noticias/tecnologia/sera-o-taxi-voador-o-futuro-dos-transportest_n1030114
https://diariodotransporte.com.br/2017/09/24/mais-de-600-mil-assinam-peticao-para-em-favor-da-uber-em-londres/
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&language=pt-PT&id=57227

