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OBRA DO BRT DE GOIÂNIA É PARALISADA POR SUSPEITA DE SOBREPREÇO 
A paralisação as obras do BRT de Goiânia ocorreram em virtude de apontamentos de sobrepreço em 
alguns custos, relacionados a planilha contratual da obra, referente ao orçamento de licitação sendo 
identificado por órgãos de controle (TCU e CGU). 19/07 OGLOBO 
>>Mais informações 
 

GOVERNO DE GOIÁS SUBSTITUIRÁ FROTA LOCADA POR APLICATIVOS 
 O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), prepara um 
processo licitatório para substituição de parte da frota locada por serviços prestados por aplicativos 
de transportes (como Uber, 99 Taxi, Easy Taxi e similares).   
 >> Mais informações 

 

RESTAURAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DE IPORÁ PELA AGETOP 
 As obras executadas pela Agencia Goiana de Transportes e Obras Públicas (AGETOP) no anel viário 
do município de Iporá, está sendo feita a retirada da massa asfáltica danificada e recolocado uma 
nova camada com qualidade superior e espessura maior, e essa massa retirada será reutilizada como 
matéria prima em outra localidade como massa asfáltica nova.  
>> Mais informações 

 

INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ATRAEM NOVAS EMPRESAS  
O Governo de Goiás deve assinar nos próximos dias termos de protocolos de intenções para a 
instalação e ampliação, respectivamente, de duas indústrias na cidade de Anápolis, a Mundipharma 
Brasil, distribuidora de medicamentos e a Carta Fabril, que produz fraldas descartáveis, absorventes 
íntimos e papel higiênico, já sediado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).  
>> Mais informações 

 

SMT FAZ CAMPANHA SOBRE MONITORAMENTO DO TRÂNSITO POR MEIO DE 
CÂMERAS 
A Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMT) começou realizou uma 
campanha educativa sobre o monitoramento por meio de câmeras do trânsito de Goiânia. A ideia é 
alertar os motoristas quanto a este tipo de fiscalização, em que o  primeiro trecho onde a situação vai 
ocorrer é na região do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno. As imagens são vistas em tempo real de 
uma central instalada e os agentes de trânsito terão a função de registrar as infrações. 
>> Mais informações 

 

PREFEITO DE GOIÂNIA ASSINA DECRETO QUE AUTORIZA PAGAENTO 
ANTECIPADO DO SERVIÇO DE TÁXI 
O serviço, que já existe em outras capitais do país, permite ao usuário fazer o pagamento antecipado 
da viagem, por meio de uma tabela fixa calculada pelo sistema. A tarifa é a mesma válida para todos 
os táxis de Goiânia, cujo valor é de R$ 2,52 por quilômetro rodado. Entretanto, o decreto é válido 
somente para corridas partindo do Aeroporto Santa Genoveva, no Setor Jardim Guanabara. 
>> Mais informações 
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CPTM SUBSTITUI DOIS TRENS POR MODELO MAIS MODERNO DO MUNDO 
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ganhou dois novos trens, considerados mais 
modernos do mundo. A ampliação mostra-se importante, já que os maiores problemas de operação 
são decorrentes da quebra e manutenção de trens, que eram da década de 50. 
 >> Mais informações 
 

CORTE DE DESPESAS SERÃO MAIORES NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
TRANSPORTES E INTEGRAÇÃO 
O Governo vai revisar todos os itens de despesas para 2018, e os cortes vão atingir mais fortemente os 
Ministérios da Integração, das Cidades e dos Transportes, segundo integrante da equipe econômica.  
>> Mais informações 

 

CURITIBA REGULAMENTA APLICATIVOS DE TRANSPORTE 
O Prefeito de Curitiba publicou o Decreto Municipal que define as regras para as atividades de 
aplicativos de Transporte, o qual começa a valer imediatamente, com o prazo de um ano para que 
empresas e motoristas se adequem as exigências do município. 
>> Mais informações 
 

TRANSPORTES CONTRIBUEM PARA DEFLAÇÃO DE ACORDO COM O IBGE 
De acordo com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, transportes tiveram uma deflação de junho para julho de                
-0,64%, e representam 18% das despesas familiares. 
>> Mais informações 
 

APROVADO O PLANO DE MOBILIDADE POR BICICLETA EM BELO HORIZONTE 
O "Plan Bici", projeto desenvolvido pelos cicloativistas para a promoção do modal no longo prazo, 
orientou o documento, cuja proposta é ampliar para 2% a participação das viagens feitas em bicicleta 
na capital até 2020 que hoje são apenas 0,4%. 
>> Mais informações  

  
NÚMERO DE MORTES NO TRÂNSIRO SOBRE 247% EM SÃO PAULO 
 O número de mortes no trânsito da cidade de São Paulo cresceu 23,8% no último mês de junho, na 
comparação com o mesmo período do ano passado, em 2016 foram registrados 67 óbitos, em 2017 
esse número subiu para 83 de acordo com levantamento do Infosiga, banco de dados do governo 
estadual.  
>> Mais informações 
 

CADEIRANTES PROTESTAM POR ACESSIBILIDADE EM MACEIÓ 
 Um grupo de cadeirantes bloqueou o acesso à uma rua no centro de Maceió, em protesto contra a 
falta de acessibilidade, eles cobraram a construção de rampas e a adequação de vias para pessoas com 
deficiência.  
>> Mais informações 
 

EMPRESAS REFORÇAM SEGURANÇA EM VOOS PARA EUA 
A medida é uma resposta à exigência da Transportion Security Administration (TSA.  As empresas 
ampliaram a inspeção dos pertences de passageiros com foco na verificação rigorosa de aparelhos 
eletrônicos. 
>> Mais informações 

     TRANSPORTES NO BRASIL 
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MP DE CABO VERDE INVESTIGA EMPRESA PÚBLICA DE AVIAÇÃO (TACV) 
O Ministério Público de Cabo Verde abriu investigação sobre a gestão da empresa pública, 
Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), por concluir que existem fatos que podem indicar a 
prática de ilícitos penais de infidelidade durante os 15 anos de governação do executivo anterior do 
Partido Africano da Independência de Cabo Verde.  
>> Mais informações 
 

GREVE DE TRANSPORTES E BLOQUEIOS DE RUAS GERAM CAOS EM 
CARACAS 
Greve do transporte de passageiros paralisou Caracas na Venezuela, ocasionada pelo bloqueio de ruas 
por parte da população que enfrenta conflitos com o Governo, referente ao aumento nos preços 
mínimos dos bilhetes, tanto na capital, quanto entre as cidades próximas. Os bloqueios, segundo a 
população, visam protestar contra a convocatória do Presidente Nicolás Maduro para a eleição de 
uma Assembléia Constituinte.  
>> Mais informações 
 

JAPÃO DESENVOLVE COMBOIO CAPAZ DE ATINGIR 360 Km/h 
A companhia ferroviária japonesa JR East começará a testar um novo modelo de comboio de alta 
velocidade em 2019, capaz de atingir os 360 quilômetros por hora. O modelo é designado como “Alfa-
X” e seu primeiro protótipo terá dez vagões.  
>> Mais informações 
 

CRESCIMENTO DOS CARROS ELÉTRICOS 
A equipe de transportes da Bloomberg New Energy Finance prevê que em todo mundo até 2040 os 
veículos elétricos serão responsáveis pela maioria das vendas, e vão representar 33% de todos os 
veículos leves de passeio.  
>> Mais informações 

 

BICICLETA É O MEIO DE TRANSPORTE QUE MAIS CRESCE EM PORTUGAL 
De acordo com dados  publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), de Portugal, revelam 
que entre 2015 e 2016 quase 40% das famílias informaram ter ao menos uma bicicleta. Esse 
percentual é bem acima dos 29,1% observados cinco anos antes, e faz da bicicleta o meio de 
transporte que mais aumentou no período. 
 >> Mais informações 

 

AUSTRÁLIA ANUNCIA CONTRUÇÃO DE CORREDOR ELÉTRICO 
O governo da Austrália, seguindo exemplos de outros países, vai construir um dos maiores corredores 
elétricos do mundo. Com um investimento de U$ 3 milhões, o governo do país vai municiar trechos 
de rodovias com postos de recarga para veículos movidos a eletricidade. 
 >> Mais informações 

 

REINO UNIDO SEGUE A FRANÇA E ANUNCIA EXTINÇÃO DE CARROS A 
COMBUSTÃO EM 2040 
A França afirmou pelo ministro do Meio Ambiente do país, Nicolas Hulot à intenção de banir os 
carros a combustão no país em 2040. Agora é o Reino Unido que anuncia medida idêntica. Ambos 
compõem a lista de países que receberam uma advertência da União Européia pela má qualidade 
atmosférica, o que provoca uma epidemia de doenças respiratórias, principalmente em crianças. 
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