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FIQUE POR DENTRO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS SOBRE TRANSPORTES 
 
 

NOVIDADE! 

REPRESENTANTES 
DO GRUPO ANPET 
JOVEM PRODUZEM 
JORNAL PARA O 

CURSO DE 
ENGENHARIA DE 
TRANSPORTES 

A ANPET Jovem é um grupo 

acadêmico que atua juntamente com 
a Associação Nacional de Pesquisa e 

Ensino em Transportes (ANPET). 

Esse grupo tem a proposta de 

estimular a integração de estudantes 
de Graduação em Engenharia de 

Transportes e afins, além de buscar 

o incremento da divulgação da 
produção tecnológica e científica na 

área de transportes em âmbito 

nacional e internacional.  
 

Uma das atribuições de seus 

representantes, na UFG, é a 

realização de um clipping com 
notícias relacionadas a transportes 

em Goiás, no Brasil e no mundo. 

Assim, o antigo clipping passa a se 
tornar um jornal, cujo nome é “Jornal 

Em movimento “. Neste material, 

além de algumas notícias de Goiás, 
do Brasil e do mundo, terão espaços 

para notícias internas do curso de 

Engenharia de Transportes na UFG, 

além de oportunidades, eventos e 
curiosidade. Desse modo, espera-se 

que o “Jornal Em movimento” seja 

promotor de um maior engajamento 
dos estudantes. Espera-se que, a 

cada 2 meses seja produzido uma 

edição do jornal. 

 

coach 
 

INICIATIVAS DOS ALUNOS! 

LALOG ENTRA NO SEU SEGUNDO ANO DE 

ATUAÇÃO 
A Liga Acadêmica de Logística (LALOG) entra no seu 

segundo ano de atuação. A instituição foi criada no 

segundo semestre de 2017, desde então, teve uma 

atuação bastante presente, realizando duas mesas 
redondas, um seminário e cinco visitas técnicas. Além 

disso, está sendo desenvolvido uma pesquisa voltada para 

gargalos tecnológicos, em que se busca aplicar um 
questionário com as empresas do Polo empresarial de 

Aparecida de Goiânia, com o objetivo de identificar suas 

respectivas “falhas”, otimizando o desempenho das 
empresas. Através das atividades citadas, a Liga tem 

voltado sua atuação para os três pilares de uma 

Universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão. Contribuindo 

para aproximar a UFG da sociedade. 
 

PERFIL ENGENHEIRO DE TRANSPORTES 
Ao longo das edições, será publicado uma série de textos abrangendo o que cada eixo de 
disciplinas presentes ao longo da grade curricular do curso contribui para o perfil do 

Engenheiro de Transportes que está formando. Sendo assim, nessa primeira edição, será 

abordado a contribuição que a área de Economia dos Transportes dá para os futuros 

profissionais. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

A área de Economia dos Transportes é 
muito abrangente e, basicamente, no curso 

de Engenharia de Transportes da UFG 

(ET/UFG), se estende ao estudo de quatro 
eixos temáticos. Dentre eles, citam-se a 

Análise de Investimentos de Projetos em 

Transportes, o Investimento e 
Financiamento de Projetos em Transportes, 

a Avaliação Socioeconômica de Políticas 

Públicas em Transportes e os Aspectos 

Macroeconômicos dos Transportes. De 
forma interdisciplinar, todas essas sub-

áreas se relacionam com as demais 

disciplinas do curso, de forma mais direta, 
com aquelas da área de Logística e 

Planejamento, e, indiretamente, com 

aquelas da área de Infraestrutura. 
Atualmente, no ET/UFG , essa área tem sido 

liderada pelo Prof. Paulo Henrique Cirino 

Araújo e um grupo de oito estudantes, cuja  

 

principal contribuição tem sido aplicar as 

teorias econômicas no estudo dos 

Transportes. A principal especialidade do 
Prof. Paulo Henrique é a aplicação de 

métodos econométricos e matemáticos em 

problemas de pesquisas relacionados a área 
de Transportes. Suas pesquisas têm 

apresentado aplicações diversas, desde os 

efeitos de leis e normas sobre os níveis de 

morbimortalidade por acidentes de trânsito 
até os impactos de fenômenos climáticos na 

segurança viária das rodovias brasileiras. 

Além de suas pesquisas, ele tem sido ativo 
na discussão sobre os aspectos econômicos 

da Política Nacional de Transporte Escolar, 

especialmente sobre os Programas 
Caminho da Escola e PNATE. Em conversa 

com o professor, ele afirma que a área de 

Economia dos Transportes vem ganhando 

destaque na literatura internacional e nas 
discussões governamentais, e, dentre suas 

perspectivas futuras, apesar dos diversos 

desafios, ele almeja não apenas contribuir 
com o curso de Engenharia de Transportes 

da UFG, mas, definitivamente, consolidar 

suas pesquisas em âmbito nacional e 

internacional. 
 

 

 

“O que a Economia 

tem a ver com o curso 

de Engenharia de 
Transportes?” 

 

 

DE OLHO NOS EVENTOS! 

CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM 
TRANSPORTES DA ANPET ABRE SISTEMA DE 

SUBMISSÃO PARA 33º ANPET 
No dia 07/05/2019 abriu o sistema de submissão para o Congresso anual organizado 

pela Associação Nacional de Transportes. O 33° Congresso de Pesquisa e Ensino 
em Transportes da ANPET acontecerá no Mercure Camboriú Hotel, na cidade de 

Balneário Camboriú (SC), do dia 10 à 14 de novembro de 2019. A divulgação dos 

resultados ocorre no dia 26/08/2019 e a data limite para envio da versão definitiva 

dos trabalhos é 16/09/2019. 
O curso de Engenharia de Transportes da UFG vem tendo uma participação de 

destaque no evento a cada ano e os alunos já publicaram e apresentaram três artigos.  
Desde 1987, já foram realizados 32 encontros anuais de âmbito nacional, nos quais 
pesquisadores, profissionais e especialistas em transportes têm oportunidade de 

participar da discussão de temas de grande interesse para a comunidade que 

trabalham no setor, contribuindo para a formação de recursos humanos no país, com 
a capacitação de técnicos em infraestrutura e serviços de transportes com qualidade 

para a sociedade e valorizando os aspectos ambientais. Participe! 

 

 



  
 

PROJETO NOVOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 

PARA CONDOMÍNIOS 

Pensando em atrair novos clientes para o 
transporte coletivo, o curso de 

Engenharia de Transportes foi procurado 

pela empresa ReuMob para desenvolver 
uma pesquisa com o objetivo de avaliar 

os condomínios horizontais residenciais 

de alto padrão da Rede Metropolitana de 
Transporte Coletivo (RMTC) como nicho 

de mercado de transporte compartilhado. 

Sob a coordenação da professora Poliana 

Leite, a equipe formada pelos professores 
Marcos Roriz, Paulo Henrique Cirino e 

Ronny Aliaga e pelos alunos bolsistas 

Bruna Santos, Camila Ribeiro, Matheus 
Duarte, Moisés Henrique, desenvolveu e 

entregou o primeiro relatório, o qual 

categorizou 179 condomínios de quatro 
municípios da Região Metropolitana de 

Goiânia (Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Trindade e Senador Canedo) em quatro 

grupos, considerando fatores como valor 
comercial das unidades habitacionais, 

área total, área verde, acessibilidade, 

entre outros. A partir desse primeiro 
resultado, foi escolhido um condomínio 

para ser caracterizado mediante 

aplicação de questionários com os 
condôminos e funcionários, visando 

identificar suas preferências em relação a 

um novo serviço de transporte.  

 
Para a segunda fase do projeto, foi 
acrescentado mais um membro, o aluno 

Alessandro Bueno, e iniciada a pesquisa 

de campo, que, nas últimas semanas 
contou com a ajuda voluntária de mais 

duas alunas: Bruna Borges e Sara 

Almeida. Com o fim da pesquisa, um 
segundo relatório foi entregue contendo 

o perfil dos três grupos analisados: 

condôminos, estudantes e funcionários.  

 
Por fim, um terceiro relatório foi 
elaborado com base na análise de dados 

da pesquisa de preferência declarada, 
análise econômica e análise fatorial. 

Dentre as conclusões dessas análises 

pode-se destacar: (i)  o custo da viagem 
impacta de forma negativa para viagens 

de todos os grupos entrevistados; (ii) 

quanto mais os residentes e funcionários 
precisam esperar e caminhar para utilizar 

o serviço, menor a probabilidade de 

pagar por este; (iii) os resultados da 

pesquisa revelam indícios de que 
aumentos na renda do residente, 

provavelmente reduziriam a propensão 

de mudança para um novo serviço de 
transporte.  

Esse é um 

importante 
projeto para a 

Engenharia de 

Transportes, não 

só pela 
visibilidade que 

traz para o curso, 

mas também por 
aproximar os 

alunos de 

situações reais do 
mercado de 

trabalho. 

 

 
 

PROJETO INOVADOR VOLTADO À VIA PERMANENTE FERROVIÁRIA SE 
INICIA DENTRO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

 
 

  

Os professores Dr. George Wilton Albuquerque Rangel e Dr. 
Marcos Paulino Roriz Junior estão coordenando um projeto 

de pesquisa dentro do curso de Engenharia de Transportes 

da UFG em conjunto com os estudantes de graduação 
Antônio Carlos Hanig e Hugo Rodrigues Pessoni. 

O contexto em que o projeto se faz relevante está 

relacionado aos defeitos geométricos causados pela 

passagem de veículos ferroviários na via, que com o tempo 
podem acarretar deslocamentos da grade ferroviária (trilhos, 

dormentes e conjuntos de fixação). 

Com o objetivo de medir tais defeitos, se emprega o método 
das flechas, do qual ao longo do todo comprimento da curva 

vai-se esticando uma corda padronizada e medindo o espaço 

formado entre a corda e o boleto do trilho ferroviário. Tal 
procedimento tradicionalmente necessita de 3 pessoas, um 

de cada lado da corda esticando-a e o último medindo tal 

espaço no centro da corda, denominado flecha. 

Nesse contexto, objetivando melhorar tal atividade, o projeto 
de pesquisa propõe investigar a viabilidade de se criar e 

empregar métodos computacionais para automatizar a 

medição de flechas, tanto em relação ao desempenho, 
quanto em relação ao custo, ao comparar-se com a medição 

manual.  

 

 
 

Para tanto, pretende-se utilizar a capacidade de automação da 

plataforma de hardware livre Arduino. Baseada em módulos, a 
plataforma permite, com relativa facilidade, o acoplamento de 

módulos de sensores e aturadores, assim como a programação e 

montagem eletrônica por parte de iniciantes, ideal para a 
aprendizagem dos alunos. O projeto tem o financiamento do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) e espera-se que possa 

gerar os seguintes produtos: dois artigos (um nacional e um 

internacional); um trabalho de conclusão do curso; equipamentos 
desenvolvidos no âmbito da UFG, para serem utilizado pela futura 

empresa junior do curso de Engenharia de Transportes, FAROL. 

 
Além desses produtos, gerados de forma direta, tem-se o aspecto 

inovador que o projeto pode gerar, que seria o fato de utilizar 

ferramentas de baixo custo parao levantamento das flechas, 
enquanto que no mercado tem-se utilizado equipamentos de grande 

porte, bem mais caros. Já no quesito sócio-econômico, pode-se 

melhorar a qualidade de trabalho das pessoas envolvidas nas 

atividades de levantamento geométrico. 
Portanto, percebe-se a importância desse projeto e o fruto que o 

mesmo poderá trazer para todas as partes, desde a universidade até 

os profissionais que atuam com a manutenção das ferrovias. 
 

PANORAMA ATUAL DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO BRASIL: 

DESAFIOS, PERSPECTIVAS E SOLUÇÕES. 
Segundo estudos da EPL (2015), as Ferrovias brasileiras foram responsáveis por 15% do transporte de cargas em 2015, o que 

corresponde a 356,8 TKU (toneladas quilômetros úteis). No ano de 2016, o minério de ferro representou 79% da movimentação de 
cargas pela modalidade ferroviária, seguido por soja (4%), açúcar (3%) e milho (2%) (ANTT, 2016). 

Considerando que essa modalidade se destaca por uma maior eficiência energética em relação à modalidade rodoviária, principalmente 

quando inserimos o fator distância a ser percorrida por uma tonelada, as ferrovias se destacam para o transporte de cargas de grandes 

volumes e baixo valor agregado. Portanto, as cadeias produtivas das commodities minerais e agrícolas demandam um transporte com 
tais características.  

Nas últimas duas décadas no Brasil, o transporte ferroviário teve um considerável crescimento com o processo de concessão da sua 

malha para a iniciativa privada. Entretanto, mesmo com as concessões, a expansão da malha nacional permanece de responsabilidade 
do governo, notadamente pela VALEC (estatal ainda sem futuro garantido a longo prazo), uma vez que as concessionárias apenas 

operam os trechos anteriormente concedidos. Esse é um assunto interessante, pois coloca em voga as chamadas short-lines, onde 

cada empresário poderia construir e operar suas próprias malhas de curta distância, considerando uma redução burocrática do governo 
nos próximos anos. 
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Em pesquisa realizado pela CNT (2015), os principais ramos de atividades dos clientes das ferrovias brasileiras foram: Agricultura, 

pecuária, produção florestal e pesca (34,2%), indústrias de transformação (20,6%), indústrias extrativas (16,4%), transporte 

armazenagem e correio (6,9%), combustível e siderurgia (ambos 5,5 %) e alimentos e bebidas (2,7%). Segundo esses clientes, os 

maiores entraves para a utilização do transporte ferroviário em maior escala por essas empresas são: qualidade da infraestrutura 
disponível, valor do frete, cobertura territorial, número de viagens ofertadas, tempo de viagem, disponibilidade de vagões específicos 

para os produtos, confiabilidade dos prazos e regulação do setor. Quanto à sua utilização pelas empresas clientes para a movimentação 

de mercadorias, os corredores mais mencionados foram Santos (bitola larga) (28,8%), Paranaguá (27,4%) e Vitória (26,0%). Os 
menos citados foram Corumbá – Santos (bitola estreita) (5,5%), São Francisco do Sul (5,5%) e São Paulo – Nordeste (6,8%). Assim, 

tal pesquisa mostrou que há a necessidade de aprimoramento na qualidade da infraestrutura ferroviária, os valores de frete e a 

cobertura territorial. 

Em relatório da CNT (2018) com propostas de melhorias em infraestruturas de transporte aos candidatos presidenciais, existem ainda 
problemas de infraestrutura de transporte em relação ao planejamento, ao financiamento privado e público. As figuras 1, 2 e 3 

mostram tais problemas respectivamente. 

 

 
Figura 1: Problemas e soluções no planejamento em infraestrutura de transportes. 

Fonte: CNT (2018) 
 

 
Figura 2: Problemas e soluções no financiamento privado em infraestrutura de transportes. 

Fonte: CNT (2018) 

 
Figura 3: Problemas e soluções no financiamento público em infraestrutura de transportes. 

Fonte: CNT (2018) 
 

Especificamente em relação ao transporte ferroviário de cargas, o relatório aponta problemas e soluções relacionadas a infraestrutura 

ferroviária e em relação ao ambiente institucional.  
Dentro dos problemas de infraestrutura, há a inadequação da mesma e a necessidade da antecipação da renovação das concessões. 

O relatório menciona soluções como o investimento de R$ 531,97 bilhões, inclusive com a expansão da malha ferroviária, eliminação 

dos gargalos de infraestrutura e preservação das faixas de domínio. 
Entre os problemas relacionados ao ambiente institucional tem-seos elevados custos dos combustíveis. Como solução, poder-se-ia ter 

a promoção de uma política de desoneração do diesel ferroviário. O relatório aponta ainda o fomento ao uso do transporte ferroviário 

nos deslocamentos de cargas em longas distâncias, rRedução dos excessos burocráticos no setor etc. 

De acordo com o Plano Nacional de Logística - PNL (EPL, 2018), a produção de transporte, que atualmente representa 18% do total 
cresceria para 31% em 2025. No PNL, no cenário de 2025 já são contemplados 3,2 mil quilômetros de novas vias férreas, considerando 

a Ferrovia Norte-Sul – FNS, atualmente já concedida à RUMO na sua extensão Sul, de Anápolis/GO a Estrela D’Oeste/SP a Ferrogrão, 

com Projeto de Manifestação de Interesse finalizado e com promessa de obras ainda para o mandado do governo atual e a Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste – FIOL, ainda em obras pela VALEC. Nesse embrolho todo, existe ainda a Transnordestina, com obras 

paradas e sem previsão de retomada. Serão os próximos anos, os anos das ferrovias no Brasil? Tudo indica que sim! 

 
 



                 TRANSPORTES NO BRASIL 

TRANSPORTES EM GOIÁS  
 

AUMENTO NA TARIFA DE ÔNIBUS 
Certamente fato de conhecimento do público em geral, na 

quarta feira, dia 17/04/2019, a CDTC (Câmara Deliberativa de 
Transporte Coletivo) aprovou o mais recente aumento na tarifa 

do trânsporte público na região metropolitana de Goiânia , o 

reajuste foi de 5% e começou a valer a partir do dia 19/04.  

Leia mais: clique aqui! 
 

REUNIÃO DA CDTC DISCUTE MELHORIAS 
NO TRANSPORTE 
Menos de um mês após o aumento da passagem, CDTC se 

reúne novamente para discutir cronmograma de reuniões que 

decidem as futuras ações e mudanças para os transportes 
coletivo goianiense. 

Leia mais: clique aqui! 

 

GREVE DOS MOTORISTAS DA METROBUS? 
Suspensa  em uma audiência de conciliação no dia 14/05 a 

decisão de greve dos motoristas da Metrobus contra o reajuste 
salarial, e medidas como a alteração no pagamento do vale 

refeição  foi adiada até aporovação ou rejeição da propsosta 

feita pela empresa no dia 19/05. 
Leia mais: clique aqui! 

 

RETIRADO PROJETO QUE ALTERARIA A 

CONFIGURAÇÃO DO PASSE LIVRE 
ESTUDANTIL 
Protocolado no dia 2 de maio, o projeto que reestrutura o Passe 

livre e o restringe a estudantes do ensino médio de escolas 

estaduais com renda de até 3 salários mínimos, passará por 

reformulação. Decisão comunicada em ofício pelo presidente 
da Assembleia Legislativa no dia 14/05. 

Leia mais: clique aqui! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PODE SER APROVADA MEDIDA QUE 

AUTORIZA ATÉ 100% DE CAPITAL 

ESTRANGEIRO EM COMPANHIAS AÉREAS 
COM SEDE NO BRASIL 
Medida Provisória 863/18 pode aprovar medidas que 

interferem diretamente na franquia mínima de bagagem e na 

atuação de capital estrangeiro no transporte aéreo doméstico 

e internacional de companhias com sede no Brasil. 
Leia mais: clique aqui! 

 

TRANSPORTES POR APLICATIVO TEM 5,5 

MILHÕES DE MOTORISTA CADASTRADOS 
As plataformas de mobilidade e de entrega de produtos, como 

Uber, 99, Cabify e iFood, têm 5,5 milhões de profissionais 
cadastrados, segundo o Instituto Locomotiva. Esse total inclui 

profissionais autônomos e os que têm emprego fixo, mas 

usam apps como complemento. 
Leia mais: clique aqui! 

 

JUSTIÇA PROÍBE QUE GOVERNO RETIRE 
RADARES DE RODOVIAS FEDERAIS 
A juíza Diana Wanderley determinou em decisão liminar 

(provisória), que nenhum radar de velocidade seja retirado 

das rodovias federais e que o governo renove por 60 dias 
contratos que estejam perto de expirer. Ela ainda airma quq 

é salutar e inerente à democracia que um governo revise 

programas de governos anteriores, desde que haja estudos 
técnicos para embasr as mudanças. 

Leia mais: clique aqui! 

 

SEXTA SEM CARRO: RUA FORAM 
FECHADAS NO CENTRO DE SP 
Ruas de São Paulo foram fechadas na sexta-feira para o 

trãnsito de automóveis e motos para implantação do 

programa sexta sem carro. O projeto tinha como objetivo 
estimular o uso de Transportes públicos e alternativos na 

cidade. 

Leia mais: clique aqui! 

 

BIPTÁXI, APLICATIVO DE TRANSPORTE VIA 

AUTOMÓVEL, SEM TARIFA DINÂMICA 
Aplicativo lançado pela prefeitura de Goiânia pretende ser opção 
para que os motoristas ede táxi possam competir com outros 

motoristas que atendem via apps. A vantagem é que as corridas 

do BipTáxi não oferecem tarifa dinâmica, ou seja, o preço das 

corridas não varia de acordo com o horário. 
Leia mais: clique aqui! 

 

PROJETO COLETIVO: SOLUÇÕES MAIS 

RÁPIDAS PARA OS PROBLEMAS DO 

TRANSPORTE PÚBLICO 
Iniciativa de vereador goiano busca, junto à prefeitura e a 

Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU) 

aplicar na capital, projeto que tem como foco o desenvolvimento 
do transporte coletivo em função do usuário contando com apoio 

de Universidades, startups, financiamento privado, e outros. Não 

poderiam os engenheiros da FCT ser inclusos nesse projeto? 
Leia mais: clique aqui! 

 

 

 

 

 
 
INSEGURANÇA: A REALIDADE QUE ENVOLVE 
O TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL 
O roubo de cargas é uma das principais preocupações para todos 

que trabalham com transportes. Diversos fatores contribuem 

para esta realidade. As sucessivas crises econômicas e políticas 

dos últimos anos contribuíram para que muitos setores sofressem 
com o descaso do poder público, incluindo a segurança, que vem 

enfrentando negligências e falta de investimentos. 

Leia mais: clique aqui! 
 

 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/04/17/cdtc-se-reune-para-definir-sobre-aumento-da-tarifa-de-onibus-na-grande-goiania.ghtml
https://diariodegoias.com.br/cidades/119307-cdtc-inicia-ciclo-de-reunioes-para-melhorias-no-transporte-coletivo
https://jornalhoraextra.com.br/noticias/15839-projeto-coletivo-solucoes-mais-rapidas-para-os-problemas-do-transporte-publico/
https://portal.al.go.leg.br/noticias/ver/id/167762/tipo/geral
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/574104-CAMARA-CONCLUI-VOTACAO-DE-PROJETO-QUE-PERMITE-CONTROLE-DE-AEREAS-POR-ESTRANGEIROS.html
https://ndmais.com.br/noticias/transportes-por-aplicativo-tem-55-milhoes-de-motoristas-cadastrados/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/justica-proibe-que-governo-retire-radares-de-rodovias-federais.shtml
https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/04/25/sexta-sem-carro-ruas-serao-fechadas-no-centro-de-sp.html
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/04/18/prefeitura-de-goiania-lanca-app-de-transporte-exclusivo-para-taxistas.ghtml
https://jornalhoraextra.com.br/noticias/15839-projeto-coletivo-solucoes-mais-rapidas-para-os-problemas-do-transporte-publico/
https://exame.abril.com.br/negocios/mgapress/inseguranca-a-realidade-que-envolve-o-transporte-de-cargas-no-brasil/


                 TRANSPORTES NO MUNDO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EVENTO NOS ESTADOS UNIDOS MOSTRA 

COMO SERÁ O FUTURO DO TRANSPORTE 

PÚBLICO 
Apontar caminhos para a melhoria do transporte de 

passageiros, usando a tecnologia para tornar a jornada do 
usuário mais eficiente, confortável e rápida. Esta é a missão 

dos participantes do ThinkTransit 2019, que ocorreu em 

Tampa, nos Estados Unidos. 
Leia mais: clique aqui! 

 

UBER PERDEU$13 BILHÕES NA BOLSA DE 
NOVA YORK 
Abrindo o capital da bolsa de Nova York com U$8,1 bilhões 

na sexta-feira dia 10/05, uber fecha com ações em baixa  de 
10% seguindo a queda de 7% no valor das ações no dia 

anterior. Barateamento do serviço na atual estrutura de 

remuneração e regulamentação dos motoristas pode estar 

em risco. 
Leia mais: clique aqui! 

 

NA POLÔNIA, ÔNIBUS ELÉTRICOS 
MOVIDOS A ENERGIA SOLAR 
Visando medidas mais sustentáveis e conforto aos usuários, 

são lançados 49 veículos do modelo “Solaris Urbino”, com 
ônibus articulados comportando mais de 100 passageiros, e 

veículos convencionais, com capacidade para 85 pessoas. 

Leia mais: clique aqui! 
 

TREM DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

NO JAPÃO CHEGARÁ A 400KM/H 
Iniciados os testes no dia 10/05/2019, o trem-bala tem 

previsão para ser entregue em 2030, oferecendo eficiência e 

confiabilidade, valores altamente esimados no Japão. Este 
será o trem mais rápido do mundo, até que sejam entregues 

os veículos de levitação magnética. 

Leia mais: clique aqui! 

 
 

 

BARATEAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS 

PARA A EUROPA, EM RELAÇÃO AOS 
ESTADOS UNIDOS 

Levantamento de comparador de preços leva em conta 

preços médios registrados em destinos turísticos entre 

janeiro e abril. Confira também os destinos turísticos 

internacionais mais acessíveis. 
Leia mais: clique aqui! 

 

 
 

 

https://www.trapezegroup.com/thinktransit
https://mobilidadesampa.com.br/2019/04/evento-nos-estados-unidos-mostra-como-sera-o-futuro-do-transporte-publico/
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/05/14/internas_economia,1053508/uber-perde-us-13-bilhoes-na-bolsa-de-nova-york.shtml
https://www.mobilize.org.br/noticias/11592/cidade-da-polonia-tera-onibus-eletricos-movidos-a-energia-solar.html
https://www.mobilize.org.br/noticias/11585/trembala-em-teste-no-japao-chegara-a-400-km-por-hora.html
https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/passagens-para-europa-ficam-mais-baratas-do-que-as-para-os-estados-unidos/
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