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PLAMUS é amplamente apresentado em Florianópolis
A capital catarinense terá duas oportunidades, essa semana, para conhecer mais de perto o
PLAMUS – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. A primeira é
nesta terça-feira, 13, durante o Fórum Internacional de Mobilidade Urbana, realizado na
ALESC, no qual o engenheiro Guilherme Medeiros, coordenador geral do PLAMUS, irá
explicar porque este modelo tornou-se referência para outros estados e países.
A segunda oportunidade é na quarta-feira, 14, no Seminário “Mobilidade Urbana: Desafios
e oportunidades por um transporte sustentável”, realizado pela Embaixada da Suécia, como
o objetivo apresentar os mais modernos conceitos e soluções para o transporte público da
Grande Florianópolis. O evento será no hotel Magestic e os convites já estão esgotados.
A Suécia é o país da fabricante Volvo, que em 2013 trouxe para circular pelas ruas e
avenidas de Florianópolis um veículo com tecnologia híbrida. O novo modelo de ônibus
consome em torno de 35% menos combustível e emite até 50% menos gases poluentes
que os convencionais, sendo um dos meios de transporte mais ambientalmente corretos.
SERVIÇO:
Data e horário: 13/05/2014, terça-feira, às 11h30.
Local: Auditório Antonieta de Barros - Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
- Palácio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 – Prainha – Florianópolis/SC.

Palestra Pocket: O que é o PLAMUS e porque este modelo chama a atenção de outros
Estados e Países. Palestrante: Engº Guilherme Medeiros, Coordenador Geral do PLAMUS
pela SCParcerias.
Entrada franca. Exige-se pré-inscrição. Vagas limitadas.
Programação: www.mobilidadenascidades.com.br
Data e horário: 14/05/2014, quarta-feira, das 08h30 às 13h.
Local: Hotel Magestic Palace, Avenida Beira Mar Norte, 2746, Centro – Florianópolis/SC
Os convites já estão esgotados, mas você pode acompanhar o evento pelo Twitter
@PLAMUS_SC ou pelo Facebook/plamus
Programação: Palestras com Wagner Colombini, sobre planejamento de sistemas de
transporte, Airton
SOBRE O PLAMUS
O PLAMUS – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis foi
contratado diretamente pelo BNDES, com recursos provenientes do Fundo de Estruturação
de Projetos – FEP, com acompanhamento direto do Governo do Estado de Santa Catarina e
dos municípios da Grande Florianópolis. Este estudo técnico apresentará soluções para os
problemas de mobilidade urbana dos 13 municípios da Grande Florianópolis: Anitápolis,
Rancho Queimado, São Bonifácio, Angelina, Antônio Carlos, Águas Mornas, São Pedro de
Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz, Biguaçu, Governador Celso Ramos, São José,
Palhoça e Florianópolis.
Estão sendo realizadas diversas pesquisas na região, como contagens de tráfego, trânsito
de cargas e de transporte coletivo. Haverá também pesquisas de Origem/Destino, divididas
em duas fases. A segunda etapa, sendo realizada, envolve pesquisa com os moradores da
região, que estão sendo entrevistados em suas residências por pesquisadores
uniformizados e identificados. O questionário também pode ser respondido através do
telefone 0800 718 8801 (ligação gratuita).
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA:
Claudia de Siervi (48) 3233-6415 | imprensa@plamus.com.br
CANAIS:
Site: www.plamus.com.br
Facebook: www.facebook.com/plamus
Twitter: @PLAMUS_SC
Flickr: www.flickr.com/plamus
Hashtag oficial: #PLAMUS

