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 CHUVA PROVOCA MAIS ESTRAGOS NA MARGINAL BOTAFOGO EM GOIÂNIA 
 A chuva forte que caiu em Goiânia no dia 21 de fevereiro, causou alguns problemas em várias regiões 
da cidade. Na Avenida Marginal Botafogo, por exemplo, o sentido Norte-Sul permanece parcialmente 
interditado logo após a ponte da Rua 301 e antes da Rua 67-A, devido a problemas causados na última 
semana. 
>>Mais informações 

 SETE RODOVIAS GOIANAS COBRARÃO PEDÁGIO EM 2018 
 Sete rodovias do Estado de Goiás serão concedidas neste ano a iniciativas privadas, o que significa 
mais pedágios para os motoristas e mais economia para os cofres públicos. Com as concessões, as 
rodovias ficarão sob a administração e manutenção das empresas privadas que vencerem a licitação 
por um período 35 anos. De acordo com o presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras 
(Agetop) vencerá as licitações quem oferecer o menor preço de pedágio. 
>>Mais informações 

 EMPRESAS DE TRANSPORTE POR APLICATIVOS NÃO CUMPREM PRAZO DE 
CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 O prazo para que as empresas se cadastrassem venceu no dia 6 de janeiro. Todas elas foram 
notificadas e, agora, vamos iniciar a fiscalização dos veículos. “Caso elas também não cumpram o prazo 
da notificação, elas poderão ser autuadas e pagarem multa de até R$ 150 mil por dia”, disse o 
secretário de trânsito, Transportes e Mobilidade de Goiânia. 
>>Mais informações 

 PROJETO DE LEI CRIA O “TAXIGO”, APLICATIVO DE TRANSPORTE PARA 
TAXISTAS DE GOIÂNIA 
 O projeto de lei que altera a Lei nº 9.445/2014 para possibilitar o uso de aplicativos de transportes 
para taxistas. O objetivo é permitir o uso das plataformas e assim, competir com as empresas que se 
estabeleceram em nossa cidade. Os taxistas teriam que arcar apenas com uma tarifa que passaria a ter 
aplicação no serviço de táxi e seria estabelecida pelo prefeito, tendo como base a planilha de cálculos e 
custos  elaborados pelo órgão competente.  
>>Mais informações 
 

 SERÁ ENTREGUE A DUPLICAÇÃO DA GO-070 QUE LIGA GOIÂNIA À CIDADE DE 
GOIÁS 
 Em abril, a duplicação total dos 132 quilômetros da GO-070, que liga Goiânia à cidade de Goiás. A 
duplicação da GO-070 abrange trecho de 132 quilômetros e tem investimento de mais de R$ 100 
milhões dos cofres do governo. Pela importância histórica da cidade e beleza da região, a obra conta 
com um projeto especial para oito quilômetros entre a Igreja Nossa Senhora Aparecida de Areias e o 
viaduto na entrada de Goiás. 
>>Mais informações 
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 METROBUS TEM MAIS DE R$ 1 MILHÃO EM MULTAS POR IRREGULARIDADES NO 
EIXO ANHANGUERA EM GOIÂNIA 
 Metrobus, responsável pela administração do Eixo Anhanguera, possui 9.350 mil multas desde 2014, 
sendo a maioria por descumprir horários dos ônibus, segundo dados da Companhia Metropolitana de 
Transportes Coletivos (CMTC). Elas representam mais de R$ 1,1 milhão que não foram pagos porque 
aguardam julgamento em segunda instância. 
>>Mais informações 

 POR CAUSA DO MAU TEMPO, AEROPORTO DE GOIÂNIA É FECHADO PARA 
POUSOS E DECOLAGENS 
 Devido ao mau tempo e a forte neblina, o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, ficou fechado para 
pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (27). Pouco antes das 8h, de acordo com atendentes do 
balcão de informações da Infraero, a situação foi normalizada e as operações, liberadas. Segundo o site 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ao menos um voo, que iria para Belo 
Horizonte, foi cancelado.  
>>Mais informações 

 SERVIÇO DE CONTÊINER SERÁ RETOMADO EM ANÁPOLIS 
 O serviço de contêineres, suspenso desde novembro do ano passado pela Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA), no Porto Seco de Anápolis, deve ser retomado em março. A resposta foi dada pelo gerente geral 
comercial da VLI, durante reunião na Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), em mais 
uma rodada de conversas que tinha como finalidade resolver o impasse do transporte. 
>>Mais informações 
 

 FALTAM CAMINHÕES PARA ESCOAR A PRODUÇÃO DE GRÃOS EM GOIÁS  
 A Crise econômica tirou empresas e autônomos da atividade, e concentração da época de plantio em 
diversas regiões agravou o problema; indicação aos produtores é investir em armazenagem. A falta de 
caminhões para escoar a safra de grãos tem prejudicado os produtores de Goiás, que é explicado pela 
crise em que muitas empresas de transporte abandonaram a atividade. 
>>Mais informações 

  

   ANTT APROVA INTEGRAÇÃO ENTRE ÔNIBUS DO DF E ENTORNO 

 Um estudo técnico apresentado pela Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab) que 
prevê a construção de uma rede que une os sistemas de transporte do DF ao semiurbano que liga a 
capital ao Entorno foi aprovado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT). O projeto 
busca reduzir os custos com transporte dos mais de um milhão de moradores do Goiás que trabalham 
ou estudam na capital.  
>>Mais informações 
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 CÂMARA APROVA REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM  
APLICATIVO  
 A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL) 5587/16, que regulamenta os serviços de 
transporte com aplicativos como Uber, Cabify e 99 POP. Entre as regras de fiscalizações previstas no 
PL aprovado estão a exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 
(DPVAT), além da necessidade de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). 
 >> Mais informações 
 

 SEGURO PARA TRANSPORTE DE CARGA É 40% MAIS CARO 
 O seguro para transporte de carga está diretamente associado aos riscos, à região Sudeste aparece em 
primeiro lugar, concentrando 90% dos registros de cargas roubadas. Este panorama aumentou o valor 
do seguro entre 10 e 40%. 
>> Mais informações 

 

 NOVAS PLACAS PADRÃO MERCOSUL COMÇARAM A SER ADOTADAS NO 
BRASIL 
 No primeiro momento, em setembro, os novos veículos já saem emplacados com o novo padrão. Os 
veículos usados terão até 2023 para mudar. 
A nova placa vai ter uma tarja azul, bandeira do Brasil e outra configuração de letras e números. Além 
disso, contará com um chip e um código para facilitar a identificação dos veículos roubados ou 
clonados nos países do Mercosul. 
>> Mais informações 

 

 PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS LANÇA MANUAL DE DESENHO DAS 
CALÇADAS 
 O programa Calçada Certa, lançado em janeiro deste ano pela Prefeitura de Florianópolis, tem como 
objetivo orientar e garantir o cumprimento das diretrizes legais para o desenho das calçadas. As 
normas devem ser seguidas pelos cidadãos quando forem realizar o projeto e a execução dos passeios 
públicos e a intenção é que as calçadas da cidade passem a ser mais bem projetadas e qualificadas, para 
estimular os deslocamentos a pé.   
>> Mais informações 

 

 A PARTIR DE ABRIL ÔNIBUS ELÉTRICO COMEÇA A OPERAR EM 
BRASÍLIA.  
 Aos estudantes, professores e funcionários da Universidade de Brasília (UnB) passarão a contar com 
um ônibus elétrico a bateria na linha 110, que atende ao campus universitário. 
 O novo veículo foi montado pela Marcopolo sobre um chassi BYD modelo D9W, produzido em sua 
fábrica em Campinas (SP). "O BYD D9W é um chassi de ônibus 100% elétrico para aplicação em 
carrocerias com até 13,2 metros de comprimento, com autonomia até 300km, emissão zero de 
poluentes locais e redução significativa dos ruídos do ônibus", explica Tyler Li, presidente das 
operações da BYD no Brasil. 
>> Mais informações 
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http://www.mobilize.org.br/noticias/10868/onibus-eletrico-comeca-a-operar-em-brasilia-a-partir-de-abril.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10868/onibus-eletrico-comeca-a-operar-em-brasilia-a-partir-de-abril.html


 
 

 PREFEITURA DO RECIFE CONVOCA POPULAÇÃO PARA DEBATER 
MOBILIDADE URBANA  
 Um entendimento a ser levado para o debate é a necessidade em desestimular o uso do carro de forma 
individual, incentivando soluções alternativas. Os resultados dessa segunda audiência pública serão 
avaliados pela equipe técnica do ICPS, responsável pela elaboração do Plano de Mobilidade. Depois o 
material será encaminhado, em forma de projeto de lei, para o Conselho da Cidade realizar ajustes e 
validá-lo. Por fim, seguirá para aprovação na Câmara dos Vereadores.  
 >> Mais informações 

 

 SP COMEÇA A ELABORAR NOVO SISTEMA DE TRANSPORTES PARA  
A MACROMETRÓPOLE 
 O governador de São Paulo assinou autorização para a Secretaria de Logística e Transportes, por meio 
do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), contratar estudo inédito que desenvolverá um novo 
sistema de transportes para a Macrometrópole de São Paulo – área geográfica que inclui a Região 
Metropolitana da capital, Santos, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, e conexão com São 
Sebastião, onde se concentram 3/4 da população paulista e 80% do PIB do Estado. 
>> Mais informações 
 

 PESQUISA CONFIRMA: MOBILIDADE ESTIMULA O COMÉRCIO 
 O estudo ouviu 1.500 pessoas em todo o país e confirmou a relação direta entre mobilidade urbana e 
acesso ao comércio. Em outras palavras, os consumidores evitam fazer compras em locais sem 
transporte público de qualidade e com trânsito difícil, sem espaços para estacionamento. Por outro 
lado, a oferta de calçadas bem construídas, ciclovias, ônibus, trens e metrôs atraem consumidores. 
>> Mais informações 

 

 UBER TERÁ TARIFAS MAIS BARATAS PARA USUÁRIOS DISPOSTOS A ANDAR 
  A empresa anunciou a criação do Uber Express Pool uma nova função de corridas mais baratas que os 
usuários precisam andar para pegar um carro e iniciar uma corrida compartilhada. A função é 
semelhante ao UberPool, onde desconhecidos compartilham uma mesma viagem com rotas 
semelhantes. A diferença é que a nova versão não obrigará o motorista a encontrar o usuário no lugar 
que pediu a corrida. O próprio consumidor precisará andar de dois a três quarteirões até um ponto 
indicado pelo aplicativo para entrar na rota do veículo. 

  >> Mais informações 
 

 ANAC ABRE PROCESSO QUE PODE CASSAR CONCESSÃO DO AEROPORTO DE 
VIRACOPOS 
 É a primeira vez que a agência adota um procedimento desse tipo para um aeroporto operado pela 
iniciativa privada. Um dos pontos que motivou a abertura do procedimento foi o atraso da 
concessionária de Viracopos, a Aeroportos Brasil, em quitar parcelas da chamada outorga que é um 
valor pago anualmente ao governo pelo direito de explorar um bem público. Entre os pontos que ainda 
não estão fechados está a forma como será calculada a indenização que o concessionário receberá por 
investimentos feitos e que não foram compensados. 

  >> Mais informações
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 PREFEITA DE PARIS QUER TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO PARA       
COMBATER POLUIÇÃO 
A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, quer estudar a tarifa zero na cidade. A medida faz parte dos planos 
de proteção ao meio ambiente.  Anne apresentou  ao Conselho da capital francesa um projeto de 
estudo sobre a viabilidade de tornar gratuito o transporte público na capital francesa. Uma comissão 
especializada foi constituída para examinar nas próximas semanas um modelo econômico que torne o 
projeto viável. 
>> Mais informações 

 

CÂMARA DE LISBOA PEDE MAIS ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES DO METRÔ 
A Câmara Municipal de Lisboa aprovou por unanimidade, uma moção, para que todas as estações do 
metrô (conhecido como Metropolitano, ou Metro) tenham assegurada a acessibilidade para as pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.   Debatido em reunião pública, o documento prevê que o 
município providencie, "em articulação com a empresa Metropolitano de Lisboa, para que sejam 
asseguradas, obrigatoriamente, e de acordo com uma priorização estratégica, as adaptações das 
estações antigas, de forma a garantir equitativamente as adequadas condições de acessibilidade a todas 
as pessoas".  
>> Mais informações 
 

BERLIM LANÇA SISTEMA DE BIKES DE CARGA COMPARTILHADAS 
Berlim, como se sabe, já conta com vários sistemas de bike share, o que permite ao morador, ou 
visitante, circular por toda a cidade com as bicicletas públicas, graças também aos quase 700 km de 
ciclovias disponíveis. Mas ainda não havia um sistema como este, voltado para cargas. Agora, com o 
Flotte, as pessoas podem contar com as cargo-bikes para fazer compras, transportar volumes e realizar 
outras tarefas sem usar veículos automotores. O objetivo, segundo a ADFC, associação que reuniu as 
empresas que já utilizam estas bicicletas é estimular o ciclismo como mobilidade urbana e reduzir as 
emissões de carbono e a poluição na região de Berlim.  
>> Mais informações 
 

CIDADES DA EUROPA VÃO TESTAR APLICATIVO PARA ESTIMULAR 
CIRCULAÇÃO A PÉ 
A partir do ano que vem às pessoas que circularem pelas cidades do Porto (Portugal) e Bolonha (Itália) 
vão poder escolher os melhores caminhos a pé, com a ajuda de um aplicativo para celular. As duas 
cidades associaram-se a um projeto internacional liderado pelo Centro de Território, Ambiente e 
Construção da Universidade do Minho (CTAC), o 'Smart Pedestrian Net - Smart Cities are Walkable', 
que pretende estimular o deslocamento peatonal por meio do compartilhamento de informações sobre 
percursos mais seguros, mais ou menos verdes etc. 
>> Mais informações 
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 TOYOTA APRESENTA PRIMEIRO PROTÓTIPO DE CARRO HÍBRIDO FLEX DO 
MUNDO MOVIDO A ETANOL 

O protótipo foi construído sobre a plataforma do modelo Prius, usada como base para condução dos 
trabalhos. A fabricante japonesa afirma em nota à imprensa, que estuda possibilidades de produzir a 
tecnologia no Brasil futuramente. Um projeto atualmente em Brasília estuda reduzir o IPI de híbridos 
e elétricos para 7%, o que pode ser um dos fatores de estímulo para a produção nacional. 
>> Mais informações 

 

 ESTUDOS NOS EUA MOSTRAM QUE UBER E LYFT VÊM PIORANDO O TRÂNSITO 
A pesquisa, que ouviu cerca de 4 mil usuários norte-americanos, aponta que eles optariam por outras 
formas de locomoção se o serviço não estivesse disponível, como andar a pé ou de bicicleta. Em 
Boston, outra pesquisa mostrou que 59% dos 944 usuários entrevistados não teriam entrado em um 
carro para realizar o percurso desejado se os serviços não existissem; em Manhattan, um estudo 
apontou que o aumento no número de táxis e carros atuando para os aplicativos tem elevado o trânsito 
na cidade; em San Francisco, segundo o Chicago Tribune, o número de corridas feitas pelos serviços 
por apps é de 170 mil por dia, doze vezes mais que as realizadas por táxis comuns - e elas estão 
concentradas nas áreas que já são as mais congestionadas. O trânsito, assim, fica pior. 
>> Mais informações 
 

  ALEMANHA PROPÕE TRANSPORTE GRATUITO PARA COMBATER POLUIÇÃO 
 A Alemanha, conhecida pela sua poderosa indústria automotiva, está propondo uma medida radical 
para reduzir os congestionamentos e as emissões de gases-estufa. Até o fim do ano, cinco cidades irão 
oferecer transporte público gratuito, num projeto piloto que pode ser expandido para todo o país. A 
ideia é incentivar a população a deixar os carros nas garagens. 
>> Mais informações 
 

  HYPERLOOP ASSINA CONTRATO COM GOVERNO DOS EUA PARA PROJETO NA 
REGIÃO DOS GRANDES LAGOS 
  A Hyperloop Transportation Techonologies, empresa responsável pelo desenvolvimento do meio de 
transporte projetado por Elon Musk e de mesmo nome, anunciou a assinatura de uma parceria 
publico-privada na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, expandindo o projeto inicial para a 
região. Trata-se de um contrato histórico deste tipo com uma empresa de transportes. 
>> Mais informações 
 

  CIDADES ACELERAM PARA PROIBIR CARROS A DIESEL 
Cada vez mais cidades europeias estão investindo em projetos para melhorar a qualidade do ar urbano, 
limitando o número ou os modelos de automóveis que podem circular nas zonas centrais. Por exemplo, 
a Justiça alemã deu sinal verde para que as cidades decidam se querem proibir a circulação de carros a 
diesel. s carros a diesel estão entre as piores fontes de poluição atmosférica urbana. Em dezembro de 
2016, os prefeitos de Paris, Madri, Atenas e Cidade do México anunciaram planos para banir de suas 
estradas veículos e vans movidas a esse tipo de combustível até 2025. 
>> Mais informações 
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