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TRANSPORTES EM GOIÁS
ÍNDICES DE QUALIDADE DE RODOVIAS DE GOIÁS MELHORAM
Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT) em pesquisa sobre a qualidade das rodovias
brasileiras, com base na análise de três eixos: pavimentação, sinalização e geometria da via. Goiás
obteve melhoras nos índices avaliados em relação a 2016.
>>Mais informações

TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA: FALTA DE
ABRIGOS E ÔNIBUS COM GOTEIRAS
Segundo dados do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia, 50,5%
dos pontos de embarque e desembarque de passageiros não possui abrigos. Só em Goiânia são 1.477
pontos de ônibus sem abrigos. Esse valor corresponde a 42% do total de pontos da Capital. Em tempos
de chuva, os abrigos são essenciais para proteção dos passageiros que precisam esperar pelas linhas.
Além do tratamento dos pontos, a construção adequada das calçadas é de extrema importância.
>> Mais informações

CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA MULTIMODAL DA NORTE-SUL EM RIO VERDE
A licitação da plataforma será realizada em fevereiro. Ela será usada na transposição, para a Norte-Sul,
da produção agropecuária e industrial da região, promovendo a integração entre os modais rodoviário
e ferroviário. A realização dessa obra é estratégica para o crescimento da economia de Goiás nas
próximas décadas.
>> Mais informações

PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA REALIZA TESTES COM NOVO
MODELO DE LOMBADA
O projeto está sendo testado no Jardim Dom Bosco e foi implantado em conjunto pelas secretarias de
Infraestrutura (Seinfra) e de Mobilidade e Defesa Social. A inovação está no fato de juntar dois
equipamentos urbanos de Segurança de Tráfego: a lombada e a faixa de pedestres, proporcionando
acessibilidade e segurança aos pedestres.
>> Mais informações

SAÚDE REALIZA SEMINÁRIO E FÓRUM SOBRE OS AGRAVOS NO TRÂNSITO EM
GOIÁS
Os dados, do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelam que só em
2015 um universo de 1.866 pessoas morreram vítimas dos desastres terrestres com veículos. E é
justamente com o propósito de atenuar esta grave realidade que a Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás (SES-GO) realizou o 4º Fórum de Mobilidade Urbana e Trânsito e o 4º Seminário de Saúde
Pública e Trânsito.
>> Mais informações

CAU PROPÕE MUDANÇAS NOS ESTUDOS DE IMPACTO DE GRANDES
EMPREENDIMENTOS EM GOIÂNIA
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) entregou à Secretaria de Planejamento
Urbano e Habitação de Goiânia (Seplanh) um documento com uma série de recomendações para a
revisão do Plano Diretor de Goiânia sobre expansão urbana, densidade populacional, mobilidade,
drenagem e transferência do direito de construir são os principais temas abordados.
>> Mais informações

TRANSPORTES NO BRASIL
GOVERNO ENTREGA OBRA DE DRAGAGEM DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
A ampliação ao acesso do Porto do Rio de Janeiro vai permitir aumento na capacidade de
funcionamento em 50% com a conclusão da obra de dragagem. Desde a elaboração do projeto até sua
entrega, foram 14 meses de trabalho, com total de R$ 237 milhões de investimentos. A obra permitiu a
profundidade do calado de 12,6m para 14,3m, possibilitando a ampliação do canal de acesso e a
movimentação de cargas. Agora, os navios poderão movimentar até 900 contêineres a mais.
>> Mais informações

OBRAS VIÁRIAS DA COPA E OLIMPÍADA CONTRIBUÍRAM POUCO PARA
MELHORIA DO TRANSPORTE DO RIO
As obras de infraestrutura de transportes feitas no Rio para a realização da Copa do Mundo, em 2014,
e das Olimpíadas, em 2016, pouco impactaram a vida da população da cidade, de acordo com o
levantamento, a crise econômica, o alto custo das passagens e a falta de integração tarifária ajudam a
explicar a baixa demanda em relação aos meios de transporte construídos para estes eventos.
>> Mais informações

DNIT E EXÉRCITO INICIAM A 4º ETAPA DE PESQUISA SOBRE RODOVIAS
BRASILEIRAS
A Pesquisa de Origem e Destino, incluída no Plano Nacional de Contagem de Trafego (PNCT), vai
coletar elementos que permitam a elaboração de um diagnóstico das estradas, com base no qual será
possível desenvolver as soluções para os problemas identificados. Em sua quarta fase, a pesquisa
pretende levantar os dados em 66 pontos de coleta, em 19 estados brasileiros, completando assim o
levantamento previsto de 300 postos.
>> Mais informações

PRODUÇÃO DE BICICLETAS CRESCE 11,6% NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
Mais de 75 mil bicicletas foram produzidas no Polo Industrial de Manaus no mês de outubro de 2017.
O número representa um acréscimo de 11,6% em relação a setembro, segundo dados divulgados pela
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares
(Abraciclo). O número também é positivo comparado ao mesmo mês de 2016.
>> Mais informações

TRANSPORTE DE CARGAS SOBE 23% NO AEROPORTO DE FORTALEZA
O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, registrou em outubro movimento de 952
toneladas de cargas em voos comerciais, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero). O resultado representa um aumento de cerca de 23% em relação ao mesmo
período do ano passado, quando o Aeroporto movimentou 774 toneladas.
>> Mais informações

RENOVABIO É APROVADO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS
O Projeto nº 9086/2017 foi aprovado, o projeto que cria o Programa RenovaBio, passou a tramitar
em caráter de urgência após a Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovar o pedido para acelerar o
tramite de aprovação. O RenovaBio é definido pelo Ministério das Minas e Energia como “uma
política de Estado que objetiva traçar uma estratégia conjunta para reconhecer o papel estratégico de
todos os tipos de biocombustíveis na matriz energética brasileira, tanto para a segurança energética
quanto para mitigação de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa.
>> Mais informações

TRANSPORTES NO MUNDO
PORTUGAL E CHINA ASSINA ACORDO PARA SETOR DOS TRANSPORTES
Empresas públicas de Portugal e China assinaram um memorando de entendimento para a construção
e desenvolvimento de infraestruturas de transporte, rodoviárias e ferroviárias, nos países de língua
portuguesa.
>> Mais informações

PORTO DE SETÚBAL PODE SER SOLUÇÃO PARA REGIÃO DE LISBOA
O Porto de Setúbal participou, em conjunto com representantes do tecido empresarial da região e das
autarquias, na 3ª edição da Conferência da Comunidade Portuária, com a temática “Porto de Setúbal
Uma solução para a região de Lisboa – mais capacidade, maior competitividade”, cujo objetivo foi
debater e reafirmar as capacidades do Porto de Setúbal no sistema portuário nacional.
>> Mais informações

ID LOGISTICS INICIA ATIVIDADE NA ROMÉNIA
A ID Logistics iniciou atividade na Roménia com a aquisição da nova plataforma logística para o
Carrefour. Desde outubro de 2017, a ID Logistics assumiu a logística de produtos secos e não
alimentares na plataforma de Chiajna (a 10km de Bucareste). Neste complexo de 60.000m²,
trabalham 400 funcionários que gerem a recepção, armazenamento, preparação e envio de pedidos de
mais de 200 lojas na Roménia.
>> Mais informações

UBEREATS JÁ ESTÁ DISPONÍVEL EM LISBOA
A UberEATS chegou a Lisboa com o novo serviço de entrega de comida ao domicílio. Para já, a
aplicação conta com mais de 90 restaurantes disponíveis, sem volume de encomenda mínimo, e
espera-se que o número cresça exponencialmente ao longo das próximas semanas.
>> Mais informações

ENCONTRO INTERNACIONAL DEBATE DESCARBONIZAÇÃO DO TRASPORTE
O Encontro visa promover uma reflexão sobre as estratégias para a redução de emissões de carbono
no setor de transportes no âmbito nacional e internacional. O setor de transportes é responsável hoje
por cerca de 46% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil e 14% no mundo. Muitas das
Contribuições Nacionalmente Determinadas (CND) submetidas sob o escopo do Acordo de Paris já
contém metas de descarbonização do setor.
>> Mais informações

CHINA QUER CONSTRUIR FERROVIA CRUZANDO O BRASIL
A China Railway Construction Corporation, uma das maiores empresas de ferrovia do mundo, cogita
liderar um consorcio para completar as obras da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL), no sul da Bahia, e
intregá-lá ao porto de Ilhéus (BA). A soja é segundo principal produto comprado pela China no Brasil,
atrás apenas do minério de ferro. Atualmente, os grãos precisam seguir de caminhão até o porto de
Santos ou ser transportados até um entroncamento da Ferrovia Norte-Sul rumo ao porto de Itaqui, no
Maranhão.
>> Mais informações

