Ano XV | Nº 636 | Natal, 26 de maio de 2011

Seminário debate em Natal
mobilidade e qualidade de vida
A mobilidade urbana e os
impactos da fase P-7 do Programa
de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve)
sobre o transporte coletivo serão
discutidos no Seminário Transporte,
Meio Ambiente e Qualidade de
Vida. O evento promovido pela
equipe do Programa Despoluir na
Federação das Empresas de
Transporte de Passageiros do
Nordeste (Fetronor) vai acontecer
no dias 31 de maio e 1º de junho, no
auditório da unidade do Sest Senat
em Natal (RN).
Os principais convidados
são o médico e professor titular da
Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (USP),
Paulo Saldiva; e o engenheiro e
gerente de projetos da Confederação
Nacional do Transporte (CNT),
Vinícius Ladeira. O encontro será
aberto pelo presidente da Fetronor,
Eudo Laranjeitas.

Membro da Escola de Saúde
Pública da Universidade de
Harvard (EUA) na área de poluição
do ar e do comitê da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para
padrões globais de poluição
atmosférica, Saldiva vai falar sobre
os impactos dos problemas
relacionados ao trânsito sobre a
saúde da população.
Vi n i c i u s L a d e i r a v a i
abordar os impactos dos novos
níveis de emissões de poluentes
definidos para a próxima fase do
Proconve, em janeiro de 2012,
sobre o transporte urbano de
passageiros em Natal. Esses efeitos
deverão ser sentidos com a
circulação de veículos com
tecnologia de pós-tratamento de
gases e material particulado e o uso
de óleo diesel com menor teor de
enxofre (S-50). (Fonte:
www.cntdespoluir.org.br)

Passe Livre nos ônibus para pessoas com transtornos
mentais será pago pela Prefeitura de João Pessoa
O novo Passe Livre, criado
pela Prefeitura de João Pessoa, traz
uma novidade do ponto de vista
legislativo que beneficiará não
apenas as pessoas que serão
contempladas com a gratuidade,
mas o conjunto de passageiros que
pagam para andar nos ônibus na
capital da Paraíba.
Isto porque, essa gratuidade,
ao contrário das demais, se enquadra
às exigências constitucionais em
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relação à assistência social que
determina que “nenhum benefício
poderá ser criado ou estendido sem
a correspondente fonte de custeio
total”.
A estimativa da Prefeitura
de João Pessoa é que cerca de mil
pessoas portadoras de transtornos
mentais sejam beneficiadas com a
iniciativa, que ainda não tem data
definida para entrar em vigor.
(Fonte:News-Assessoria

Um verdadeiro guia para auxiliar o
transportador a entender as
implicações da próxima fase do
Programa de Controle de Poluição
do Ar por Veículos Automotores
(Proconve) está disponível na
página eletrônica do Programa
Ambiental do Transporte, o
Despoluir , onde os interessados
podem consultar e baixar o arquivo.
A publicação intitulada A fase P7 do
Proconve e o impacto no Setor de
Transporte é fruto de um trabalho
que busca disseminar informações
sobre as novas metas de emissões
de poluentes para ônibus e
caminhões, as novas tecnologias de
motores envolvidas e as exigências
de um diesel mais limpo a partir de
2012. E explicar, em contrapartida,
o que isso representa em termos de
aumento de custo do veículo (entre
15% e 20%) e do combustível
(estimado em 10%). Confira a
integra da publicação no site
www.cntdespoluir.org.br.

Com o objetivo de preparar o setor
transportador para a aplicação da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/10), a
Confederação Nacional do
Transporte (CNT), por meio do
programa Despoluir , realiza o
Seminário sobre Logística Reversa
e o Setor Transportador. O evento,
que ocorre em 9 de junho na sede da
CNT, em Brasília (DF), contará
com cinco palestras, debate e
espaço para troca de experiência
entre os participantes.Os
interessados em participar do
evento devem enviar e-mail para o
endereço despoluir@cnt.org.br.
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