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TRANSPORTES EM GOIÁS 

PASSAGEM DE ÔNIBUS SOBE PARA R$ 4 NA GRANDE GOIÂNIA, DECIDE CDTC 
Inicialmente, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) apresentou um estudo 
pleiteando reajuste para R$ 4,05. O documento havia sido analisado e teve o respaldo da Agência 
Goiana de Regulação (AGR). Segundo a CMTC, o cálculo do aumento foi feito com base no preço dos 
custos do transporte e um dos fatores que mais pesou foi o valor do combustível. 
>>Mais informações 

 

GOIÁS NA FRENTE: INAUGURADA RECONSTRUÇÃO DA GO-305 E 50 MORADIAS 
EM CUMARI 
A reconstrução das rodovias recebeu investimento de R$ 7,421 milhões, aplicados na reconstrução da 
GO-305 entre Anhanguera e Goiandira, passando por Cumari, e na GO-210, entre Goiandira e Catalão. 
Somados, os dois trechos têm 39,7 quilômetros de extensão, com obras executadas pela Agência 
Goiana de Transportes e Obras (Agetop). Em Cumari, Marconi inaugurou e entregou as chaves de 50 
moradias construídas pela Agência Goiana de Habitação, por meio do Cheque Mais Moradia, em 
parceria com a Caixa, com investimento de R$ 2,597 milhões. Os recursos são do programa Goiás na 
Frente. 
>> Mais informações 
 

AEROPORTO DE GOIÂNIA RECEBE BOA AVALIAÇÃO DE PASSAGEIROS EM 
PESQUISA NACIONAL 
Um estudo divulgado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil mostrou uma boa 
qualificação para o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. A pesquisa é feita com passageiros que 
avaliam, por meio de notas, as unidades e serviços prestados em todo o país. Entre os indicadores 
avaliados, ao todo 37, estão: infraestrutura, facilidades aos passageiros, acesso ao transporte público a 
partir da unidade e relacionamento com as companhias aéreas. Os dados pessoais dos avaliadores 
também são coletados na pesquisa.  
>> Mais informações 

 

APARECIDA DE GOIÂNIA: RETIRADA DE ÁRVORES PREPARA INÍCIO DE OBRA 
QUE RESOLVERÁ GARGALO DA AVENIDA SÃO PAULO 
A Prefeitura de Aparecida iniciou a retirada de árvores que compõem as calçadas da Avenida São 
Paulo, marcando o início da preparação para as obras de construção da trincheira (viaduto) que 
interligará a Avenida Rudá e a Rua Tapajós, na Vila Brasília. O projeto – aprovado em 2014 e que 
conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Ministério das Cidades – 
tem o intuito de resolver um dos principais gargalos do trânsito da Região Metropolitana, liberando o 
tráfego da Avenida São Paulo, uma das principais avenidas da Grande Goiânia naquele trecho. 
>> Mais informações 

 

GOVERNO ANUNCIA RETOMADA DAS OBRAS DO BRT DE GOIÂNIA (GO) 
O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, esteve em Goiânia para discutir a retomada das obras do Bus 
Rapid Train (BRT) Norte-Sul, na capital do estado. As obras estão orçadas em R$ 268,6 milhões, 
sendo dividida em dois trechos que passam por 148 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 
Estima-se que 120 mil pessoas serão beneficiadas com a implementação do transporte público. As 
obras do BRT estavam paralisadas desde dezembro de 2016. O ministro explicou que os recursos do 
governo federal serão liberados a cada passo da obra, evitando uma nova devolução por parte da 
empresa responsável. Neste ano, equipes do ministério realizaram inspeções de campo em quatro 
oportunidades, envolvendo prefeitura, Caixa Econômica Federal, Casa Civil da Presidência da 
República e órgãos de controle. 
>> Mais informações 

 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/cmtc-pede-aumento-da-tarifa-do-transporte-coletivo-de-goiania-para-r-405.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/cmtc-pede-aumento-da-tarifa-do-transporte-coletivo-de-goiania-para-r-405.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/passagem-de-onibus-sobe-para-r-4-na-grande-goiania-decide-cdtc.ghtml
http://www.goiasagora.go.gov.br/goias-na-frente-inaugurada-reconstrucao-da-go-305-e-50-moradias-em-cumari/
http://portal730.com.br/noticias/politica-e-cidades/79456-aeroporto-de-goiania-recebe-boa-avaliacao-de-passageiros-em-pesquisa-nacional
http://portal730.com.br/noticias/politica-e-cidades/79456-aeroporto-de-goiania-recebe-boa-avaliacao-de-passageiros-em-pesquisa-nacional
http://portal730.com.br/noticias/politica-e-cidades/79456-aeroporto-de-goiania-recebe-boa-avaliacao-de-passageiros-em-pesquisa-nacional
http://portal730.com.br/noticias/politica-e-cidades/79456-aeroporto-de-goiania-recebe-boa-avaliacao-de-passageiros-em-pesquisa-nacional
http://diariodoestadogo.com.br/aparecida-de-goiania-retirada-de-arvores-prepara-inicio-de-obra-que-resolvera-gargalo-da-avenida-sao-paulo-25162/
http://diariodoestadogo.com.br/aparecida-de-goiania-retirada-de-arvores-prepara-inicio-de-obra-que-resolvera-gargalo-da-avenida-sao-paulo-25162/
https://www.dm.com.br/cotidiano/2017/12/governo-anuncia-que-ira-reformar-aeroporto-de-goias.html


TRANSPORTES NO BRASIL 
 

MULTA PARA PEDESTRE E CICLISTA É INAPLICÁVEL, DIZ DIRETOR DE 
MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA 
Anunciada no final do ano passado, a Resolução 706/2017, do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), determina que, a partir de abril, pedestres e ciclistas poderão ser multados. Para o 
superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, engenheiro Carlos Batinga, essa e outras 
medidas previstas "são inaplicáveis". “Não temos autoridade para abordar e deter um cidadão na rua 
para aplicar a multa”, comentou o dirigente. 
 >> Mais informações 

 
 

PROJETO SUSTA RESOLUÇÃO DA ANTT SOBRE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIRO POR FRETAMENTO 
Está pronto para entrar na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) o Projeto de 
Decreto Legislativo (PDS) 381/2015, que susta resolução da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) com regras para o transporte coletivo fretado (para turismo) interestadual e 
internacional. O projeto suspende a vigência da Resolução 4.777/2015, que regulamenta e determina 
que, para operar, a prestadora de serviço terá um termo de autorização expedido pela ANTT.  
>> Mais informações 

 

NOVAS REGRAS PARA TRANSPORTE POR APP PASSAM A VALER EM SP 
 A legislação, instituída em julho de 2017, exige que os motoristas de aplicativos tenham curso de 
qualificação de 16 horas, carteira nacional de habilitação (CNH) com autorização para exercer 
atividade remunerada e certidão estadual de distribuição criminal. Além disso, é preciso ter seguro que 
cubra acidentes de passageiros e cadastro municipal do condutores (Conduapp), emitido pela 
Prefeitura. Condutores que não estiverem adequados à legislação poderão ser multados e até ter seus 
veículos apreendidos. 
>> Mais informações 

 

JUSTIÇA IMPEDE GOVERNO DO RIO DE REPASSAR RECURSOS EM OBRAS DO 
METRÔ 
A juíza Viviane Vieira do Amaral, 16ª Vara de Fazenda Pública do Rio, proibiu, em caráter liminar, que 
o governo do Rio realize qualquer pagamento ou repasse de recursos à Concessionária Rio Barra S.A., 
responsável pelas obras da Linha 4 do metrô da capital. Os trabalhos para a conclusão da Estação 
Gávea estão suspensos há mais de três anos. A ação é do Ministério Público e cabe recurso. O MP alega 
que a situação da administração financeira do estado é de "calamidade pública" e que, entre outros 
argumentos, não há dotação orçamentária para novas transferências de dinheiro para a Linha 4 
>> Mais informações 

 
 

PREFEITURA DE BH COBRARÁ DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE 1% 
DO VALOR DAS CORRIDAS 
A prefeitura de Belo Horizonte informou que a taxa para o funcionamento dos aplicativos que 
oferecem transporte individual privado remunerado de passageiros será de 1% do valor das corridas. A 
cobrança já era prevista no Decreto 16.832/2018 De acordo com a prefeitura, a nova taxa não substitui 
os demais tributos previstos em lei. Os recursos arrecadados com a taxa serão destinados à melhoria 
da mobilidade na cidade, levando em consideração o serviço traz impactos urbanos e ambientais. 
>> Mais informações 

http://www.mobilize.org.br/noticias/10749/multa-para-pedestre-e-ciclista-e-inaplicavel-diz-diretor-de-mobilidade-urbana-de-joao-pessoa.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10749/multa-para-pedestre-e-ciclista-e-inaplicavel-diz-diretor-de-mobilidade-urbana-de-joao-pessoa.html
http://www.antt.gov.br/passageiros/Autorizacao_do_Servico_Fretado_Procedimentos_da_Resolucao_4777_2015.html
https://www.cenariomt.com.br/2018/01/29/projeto-susta-resolucao-da-antt-sobre-transporte-de-passageiro-por-fretamento/
https://www.cenariomt.com.br/2018/01/29/projeto-susta-resolucao-da-antt-sobre-transporte-de-passageiro-por-fretamento/
https://exame.abril.com.br/brasil/novas-regras-para-transporte-por-app-passam-a-valer-em-sp/
https://exame.abril.com.br/brasil/novas-regras-para-transporte-por-app-passam-a-valer-em-sp/
http://www.mobilize.org.br/noticias/10752/justica-impede-governo-do-rio-de-repassar-recursos-a-obras-do-metro.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10752/justica-impede-governo-do-rio-de-repassar-recursos-a-obras-do-metro.html
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/01/25/prefeitura-de-bh-cobrara-de-aplicativos-de-transporte-1-do-valor-das-corridas/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/01/25/prefeitura-de-bh-cobrara-de-aplicativos-de-transporte-1-do-valor-das-corridas/


TRANSPORTES NO MUNDO 
AEROPORTO AFONSO PENA É AVALIADO COMO UM DOS MAIS PONTUAIS NO 
MUNDO 
O Aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, foi considerado um dos mais pontuais 
do mundo e, também, um dos mais pontuais do Brasil, segundo a seleção da consultoria britânica OAG 
Aviation Worldwide. Para ser caracterizado como pontual, o critério usado pela consultoria britânica 
foi de voos que decolam ou pousam com atraso menor de 15 minutos – incluindo voos cancelados, que 
reduzem a pontualidade da empresa ou do aeroporto. Entre os aeroportos mundiais, o aeroporto de 
Curitiba conquistou o 14º lugar, com 84,65% de pontualidade. 
>> Mais informações 

 

LUXEMBURGO TERÁ REDE DE BICICLETAS ELÉTRICAS 
A partir de 1º de julho, a cidade europeia de Luxemburgo terá 80 estações e 800 bicicletas elétricas, 
informa a autarquia da capital do país. Com o projeto, a cidade passa a ser uma das primeiras na Europa 
a dispor de uma rede de bicicletas públicas 100% elétricas (ou híbridas, ou eletroassistidas).  
 >> Mais informações 

 
 

VOLVO AJUDA A IMPLANTAR ÔNIBUS ELÉTRICOS AUTÔNOMOS EM CINGAPURA 
A cidade de Cingapura, localizada no Sudeste Asiático, está investindo em novas soluções de 
transportes públicos sustentáveis com vistas ao futuro, através de uma iniciativa do LTA, Land 
Transport Authority (Departamento de Transportes Terrestres de Cingapura). A ajuda da Volvo Buses 
se dará por meio de um acordo de cooperação em um programa de pesquisa e desenvolvimento de 
ônibus elétricos autônomos, que estarão implantados em diversas regiões até 2022. Acordo esse, 
recentemente assinado com a Universidade Tecnológica de Nanyang (Nanyang Technological 
University – NTU), a maior universidade de pesquisa do país. 
>> Mais informações 

 

APENAS 10% DOS CONDUTORES PORTUGUESES USAM TRANSPORTES 
PÚBLICOS 
Apenas 10% dos condutores portugueses usa transportes públicos nas deslocações casa-trabalho-casa, 
enquanto aumenta o número das famílias com quatro ou mais automóveis, que atinge já 11% do total. 
As conclusões são de um estudo do Automóvel Clube de Portugal. Os dados foram recolhidos em 6.560 
entrevistas a pessoas com carta de condução, 90% das quais têm pelo menos um carro no seu agregado 
familiar e o usam para ir trabalhar todos os dias. 
 >> Mais informações 

 

FRANÇA QUER IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES INCLUINDO 
ESTRANGEIROS 
O governo francês está elaborando a criação de um imposto à circulação de caminhões, incluindo 
estrangeiros, para procurar financiamento que contribua para a manutenção das infraestruturas 
rodoviárias, noticia hoje a ministra dos Transportes. Segundo a ministra de transportes, o executivo 
espera arrecadar 550 milhões de euros por ano com a nova medida que pretende ser uma alternativa à 
"ecotaxa" que foi concebida para os caminhões que utilizavam as estradas sem custos para os 
automobilistas e que acabou por ser abandonada em 2013 após protestos, sobretudo na região da 
Bretanha. 
>> Mais informações 

 
 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/turismo/aeroporto-de-curitiba-e-um-dos-mais-pontuais-do-mundo/
http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/turismo/aeroporto-de-curitiba-e-um-dos-mais-pontuais-do-mundo/
http://www.mobilize.org.br/noticias/10741/luxemburgo-tera-rede-de-bicicletas-eletricas-em-julho.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10741/luxemburgo-tera-rede-de-bicicletas-eletricas-em-julho.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10730/volvo-ajuda-a-implantar-onibus-eletricos-autonomos-em-cingapura.html
http://www.mobilize.org.br/noticias/10730/volvo-ajuda-a-implantar-onibus-eletricos-autonomos-em-cingapura.html
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&amp;language=pt-PT&amp;id=57506
http://www.transportesemrevista.com/Default.aspx?tabid=210&amp;language=pt-PT&amp;id=57506
https://www.mundolusiada.com.br/acontece/apenas-10-dos-condutores-portugueses-usa-transportes-publicos/
https://www.mundolusiada.com.br/acontece/apenas-10-dos-condutores-portugueses-usa-transportes-publicos/
https://www.dn.pt/mundo/interior/franca-propoe-imposto-sobre-circulacao-de-camioes-incluindo-estrangeiros-9053590.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/franca-propoe-imposto-sobre-circulacao-de-camioes-incluindo-estrangeiros-9053590.html

