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TRANSPORTES EM GOIÁS 
 

TRECHO DA BR-153 SERÁ LEILOADO NOVAMENTE 
O grupo Galvão perdeu a concessão do trecho da BR-153 de 624 quilômetros que liga Anápolis (GO) à 
Aliança do Tocantins (TO), por inexecução contratual. A Concessionária de Rodovias Galvão era a 
responsável e havia ganhado o leilão em 2014. 
>>Mais informações 

 

SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MULHERES CHEGA EM GOIÂNIA 
Femitaxi é um aplicativo que busca oferecer transporte para mulheres com motorista mulheres, 
eliminando a insegurança que muitas sentem com condutores homens especialmente à noite. O 
aplicativo funciona da mesma forma que os demais serviços do gênero, como Uber ou o 99. 
>> Mais informações 

 

SEMINÁRIO SOBRE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE GOIÂNIA 
A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e o Conselho Regional de engenharia e 
Agronomia de Goiás, realizaram um seminário para apresentação dos trabalhos de revisão do Plano 
Diretor de Goiânia, com ênfase em três eixos: Ordenamento Territorial; Mobilidade e Acessibilidade e 
Transporte; e Socioambiental. 
>> Mais informações 

 
 

CMTT PROMOVE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA USO DA FAIXA DE 
PEDRESTRES 
A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, em Anápolis está realizando diversas ações de 
conscientização sobre o uso da faixa de pedestres, com a Campanha “Pé na Faixa”. Que visa orientar 
pedestres para sinalizarem com a mão e os condutores para lembrarem da finalidade da faixa. 
>> Mais informações 

 
 

POTENCIALIDADES DE GOIÁS ATRAEM INTERESSE DA ESLOVÁQUIA 
A Eslováquia junto com uma empresa brasileira tem desenvolvido tecnologia para um novo tipo de 
pavimentação de estradas e rodovias com uso de polímeros, feito à base de óleo de coco. A instalação 
de uma empresa foi sugerida para Goiás por sua localização estratégica do Estado. 
>> Mais informações 

 

APARECIDA DE GOIÂNIA TERÁ NOVA OPÇÃO DE TRÁFEGO ATÉ A GO-020 
Um convênio entre o Governo de Goiás, Prefeitura de Aparecida de Goiânia e Agência Goiana de 
Transportes e Obras, prevê a pavimentação de 9,9 quilômetros de extensão, em trecho que liga o 
Setor Real Grandeza até a GO-020. 
>> Mais informações 

 

SMT AUTORIZA A INSTALÇÃO DE FOTOSSENSORES 
A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade emitiu uma ordem de serviço para a 
instalação de equipamentos de fiscalização em aproximadamente 180 faixas em Goiânia. Já tinham 
sido instalados fotossensores em 415 faixas a maioria aguardava ligação de energia e aferição. 
>> Mais informações 

 
 
 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/br-153-sera-leiloada-outra-vez-diz-ministro-dos-transportes.ghtml
http://www.emaisgoias.com.br/femitaxi-servico-de-transporte-para-mulheres-chega-goiania/
http://www4.goiania.go.gov.br/portal/site.asp?s=3597&amp;tt=not&amp;cd=12926&amp;fn=true
http://www.emaisgoias.com.br/em-anapolis-cmtt-campanha-de-conscientizacao-para-o-uso-da-faixa-de-pedestres/
http://www.goiasagora.go.gov.br/potencialidades-de-goias-atraem-interesse-da-eslovaquia/
http://www.emaisgoias.com.br/investimentos-do-governo-em-infraestrutura-atraem-novas-empresas-para-o-estado/
http://www.emaisgoias.com.br/smt-assina-nova-ordem-para-instalacao-de-fotossensores-sistema-comeca-a-operar-nesta-quinta/


TRANSPORTES NO BRASIL 
 

INFRAERO PODERÁ TER PARTE DO CAPITAL ABERTO 
O plano segundo o Ministro de Transportes é recuperar a estatal e dá condições para que ela possa ser 
sustentável. A expectativa está na abertura de capital, para melhorar sua gestão e se modernize 
tecnologicamente. 
 >> Mais informações 

 

HYPERLOOP ONE FAZ PRIMEIRO TESTE COM SUCESSO 
Um novo modelo de Transporte, no qual o veículo utiliza um motor elétrico e levitação magnética 
para propulsionar a cápsula ao longo de um tubo de vácuo. A empresa responsável busca o incentivo 
do Brasil por meio de investidores, e até parcerias de universidades e instituições de pesquisa para 
trabalharem em tecnologias que proporcionem o aprimoramento do modelo. 
>> Mais informações 

 

EMBARCAÇÃO NAUFRAGA E DEIXA MORTOS NO PARÁ 
Um barco com cerca de 70 pessoas naufragou no rio Xingu entre os municípios de Porto de Moz e 
Senador José Porfírio, a empresa responsável pela embarcação realizava transporte clandestino de 
usuários. O trecho que ocorreu o naufrágio é conhecido por fortes correntezas e profundidade de até 
30 metros. 
>> Mais informações 

 

MINISTROS VISITAM AS OBRAS DO NO AEROPORTO DE VITÓRIA 
O Ministro do Planejamento e o Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, visitaram as obras 
do novo aeroporto de Vitória (ES). A construção já está na reta final, com foco nas instalações, 
estacionamento e o acesso viário. 
>> Mais informações 

 

CRISE DIMINUI INVESTIMENTO NO SETOR DE TRANSPORTES E LOGISTICA 
O setor enfrenta cortes no orçamento ano após ano e já caiu ao patamar de 2008. Sendo os planos de 
políticas públicas fundamental para o desenvolvimento, seria necessário o aporte de quase R$ 1 
trilhão em mais de 2 mil projetos para tornar o setor competitivo 
>> Mais informações 

 

CONCESSIONÁRIA ESTIMA INVESTIMENTOS PARA MELHORAR A MALHA 
RODOVIÁRIA 
O valor estimado é de um investimento de R$ 292,54 bilhões para melhorar as condições  das 
estradas e diminuir os custos na hora de escoar e transportar produtos. A estimativa foi apresentada 
pela concessionária CCR RodoNorte, esse valor envolve recuperação, duplicação e expansão da malha 
brasileira. 
>> Mais informações 

 

ANTT ENCERRA CICLO DE AUDIENCIAS SOBRE O LEILÃO DA FERROVIA 
NORTE SUL 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou a última audiência público do ciclo de 
discussões sobre o projeto de concessão da Ferrovia Norte Sul no trecho de Porto Nacional no 
Tocantins, até Estrela d’Oeste em São Paulo. Ao final desse processo de consulta, gerará um relatório 
final que servirá de embasamento para o leilão do trecho. 
>> Mais informações 

 
 
 

http://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/infraero-podera-ter-parte-capital-aberto-diz-ministro-transportes-53430
https://www.epochtimes.com.br/hyperloop-one-novo-modelo-transporte-faz-primeiro-teste-com-sucesso/#.Wa2K53aGPIV
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/brasil/noticia/2017/08/23/embarcacao-com-cerca-de-70-pessoas-naufraga-e-deixa-mortos-no-para-302907.php
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/ministros-do-planejamento-e-dos-transportes-visitam-obras-do-novo-aeroporto-de-vitoria.ghtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/08/07/internas_polbraeco%2C615596/crise-diminui-investimento-no-setor-de-transportes-e-logistica.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/concessionaria-estima-investimentos-de-r-292-bi-para-melhorar-malha
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/antt-encerra-ciclo-de-audiencias-sobre-leilao-da-ferrovia-norte-sul


TRANSPORTES NO MUNDO 
 

CHINA INAUGURA COMBOIO MAIS RÁPIDO DO MUNDO 
A China lançará o comboio mais rápido do mundo e reduzir a ligação entre Pequim e Xangai a quatro 
horas e meia. Já foram realizados três testes com êxito sendo a velocidade média atingida entre 350 e 
400 quilômetros por hora. 
>> Mais informações 

 

COLISÃO DE TRENS NO EGITO 
Uma colisão entre trens no Egito deixa pelo menos 30 mortos e 100 pessoas feridas. O acidente foi 
ocasionado pela parada de um dos veículos na linha férrea após uma pane. 
>> Mais informações 

 

COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS MELHORA TRÂNSITO EM GRANDES 
CIDADES CHINESAS 
Em relatório divulgado na China, mostra que os índices de congestionamento nas principais áreas 
urbanas registraram uma redução, em comparado com o mesmo período de 2016. Isso graças a 
popularização das bicicletas compartilhadas. 
>> Mais informações 

 

APLICATIVO MOOVIT MAPENDO 1500 CIDADES NO MUNDO 
Aplicativo de Mobilidade Urbana completa 1500 cidades mapeadas ao redor do mundo. Já conta com 
70 milhões de usuários, detém uma base de dados que o diferencia, por unificar dados públicos aos 
horários e informações dos transportes em tempo real. Que o torna ideal para ajudar governos e 
desenvolvedores de planejamento urbano. 
>> Mais informações 

 

TÁXIS EM PORTUGAL ENTRAM NO MUNDO “CASHLESS” 
Vai ser possível andar de táxi em Lisboa e pagar o serviço sem usar dinheiro físico. Numa parceria  
que junta a ANTRAL (Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros), 
a Mastercard, a myPOS e a Central Nacional de Táxis Digital (CNTD), a nova solução vai ser instalada 
nas viaturas, permitindo pagamentos com cartão de crédito/débito e pagamentos sem contato, 
através do smartphone ou do smartwatch. 
>> Mais informações 

 

ESCANEAMENTO FACIAL, ROBÔS E CONTROLE AROMATIZADOS NOS 
AEROPORTOS 
Robôs recolhem a bagagem dos passageiros, enquanto estes esperam em um salão concebido 
como um jardim interno, antes de se submeterem ao escaneamento facial e de passarem por 
controles completamente automatizados. São algumas das inovações nos aeroportos futuros. 
 >> Mais informações 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/china-inaugura-em-setembro-comboio-mais-rapido-do-mundo
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/mundo/noticia/2017/08/colisao-de-trens-deixa-pelo-menos-30-mortos-e-100-feridos-no-egito-9867505.html#showNoticia%3DZC5ZLUlkNE8xNTk2Mzk2ODIyMTM2MzU2ODY0N2NQOTIwODM1ODk3NzEwMTMzNjcyNDgzeTUzMjgwMTQ3NjcxMTYyNTUyMzJabndHOlA1QVBOXEAlRTR8XGc%3D
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-08/compartilhamento-de-bicicletas-melhora-transito-nas-grandes-cidades
http://www.segs.com.br/info-ti/78999-aplicativo-de-mobilidade-urbana-moovit-completa-1-500-cidades-mapeadas-ao-redor-do-mundo.html
http://www.smart-cities.pt/pt/noticia/taxis-pagamento-0509cashless/
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/mundo/noticia/2017/08/escaneamento-facial-robos-e-controles-aromatizados-nos-aeroportos-do-futuro-9882590.html#showNoticia%3DbSo4aTw2VUA4MjYyNTk4NjU3MjY2Njc5ODA4KnFPNTI1MzkwMTYzNjEzMDU0MTg3NCFWRDkxMTA0MDI5MzYzODY2MTczNDR8dmd9bDBGSFtpMFJRLGUtWXA%3D

