
Um dos viadutos será na continuação da Avenida Maurício Fruet, principal ligação de Curitiba com Pinhais.

PRA DESAFOGAR
Pinhais planeja dois viadutos na região do Autódromo, pra aliviar o trânsito até Curitiba

Duas obras viárias estão 
em negociação há um 
ano para desafogar o 

trânsito da Região Metropo-
litana de Curitiba (RMC) em 
Pinhais. A intenção é cons-
truir dois viadutos, ao custo 
inicialmente estimado de R$ 
80 milhões, cuja obra deve 
ser executada pelo governo 
do estado. Os projetos já estão 
prontos e foram elaborados, 
como contrapartida, pela in-
corporadora que irá construir 
um novo empreendimento no 
Autódromo, que encerra as 
atividades em dezembro.

Um dos viadutos será na 
continuação da Avenida Mau-
rício Fruet, uma das principais 
ligações da capital com Pi-
nhais. A nova estrutura pas-
saria sobre a linha férrea, per-
mitindo o acesso à Avenida 
Ayrton Senna. Dessa maneira, 
ficaria mais fácil o acesso de 
quem vem da capital para Pi-
nhais, em especial ao terminal 
de ônibus do município, que é 
Avenida na Ayrton Senna.

O outro viaduto vai ligar a 
Rua 24 de Maio com a Ave-
nida Ayrton Senna, passan-
do pela Rua Rio Amazonas. 
A 24 de Maio dá acesso às 
avenidas Iraí e Maringá, que 
permitem ligação não só en-
tre Curitiba e Pinhais, como 
também dos municípios vi-
zinhos de Colombo e Quatro 
Barras a São José dos Pinhais.

Os projetos executivos fo-
ram elaborados e entregues 
pela empreendedora Bairru, 
que vai construir um bairro 
no terreno do autódromo de 
Pinhais. O empreendimento 
terá imóveis residenciais e 
comerciais, além de um par-
que exatamente no lugar da 

pista de automobilismo.
O bairro foi projetado pelo 

escritório de arquitetura do 
ex-prefeito de Curitiba e ex-
-governador Jaime Lerner. 
Como compensação do im-
pacto deste empreendimen-
to, que também vai aumentar 
o trânsito na região, a empre-
sa cedeu ao município os pro-
jetos dos viadutos ao custo de 
R$ 2,5 milhões, além da cons-
trução de uma unidade básica 
de saúde. De acordo com o 
estudo de impacto urbanísti-
co feito pela empreendedora 
para a construção do bairro, 
os viadutos vão ajudar no 
trânsito da região.

Atualmente, o trecho da 
Avenida Maurício Fruet onde 
está será o viaduto tem fluxo 
de quase 3 mil veículos nos 
horários de pico. Se a estrutu-
ra não for construída, a pro-
jeção é de que em 2030 este 
movimento chegue a quase 
4,3 mil veículos. Com o via-
duto, essa projeção cai para 
3,9 mil veículos em 2030.

Já na 24 de Maio as medi-
ções foram em dois trechos. 
No cruzamento com a Ave-
nida Ayrton Senna o fluxo 
atual é de 4,1 mil veículos 
nos horários de pico hoje. 
Sem o viaduto, o volume 
deve saltar para 7,5 mil veí-
culos daqui nove anos. Com 
o viaduto, esse volume seria 
menos do que a metade, com 
projeção de 2,3 mil veículos.

Já no cruzamento da 24 
de Maio com a Rua nossa 
Senhora da Boa Esperança 
o movimento hoje no rush é 
de 2 mil veículos. Em 2030, 
o fluxo seria de 4,1 mil veí-
culos sem o viaduto e de 3,5 
mil com o viaduto.

Pinhais negocia com a 
Comec a construção  
dos viadutos

A partir dos projetos ce-
didos pela incorporadora, 
a prefeitura negocia com o 
governo do estado a cons-
trução dos viadutos através 
da Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba 
(Comec). Segundo o secre-
tário municipal de Urba-
nismo de Pinhais, Emerson 
Bueno, a última reunião 
sobre essas obras há duas 
semanas também teve par-
ticipação da capital, com 
representantes do Institu-
to de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano de Curitiba 
(Ippuc).

“A importância dessas 
obras não é só para Pinhais, 
já que envolvem vias arte-
riais importantes na mobi-
lidade metropolitana”, en-
fatiza o secretário. “Esses 
viadutos vão ajudar sobretu-
do o transporte coletivo. Va-
mos ganhar em mobilidade, 
já que na Maurício Fruet a 
linha do trem interrompe a 
via e na 24 de Maio há um si-
naleiro justamente em cru-
zamentos com fluxo grande 
de veículos”, reforça Bento.

A Comec confirma a pos-
sibilidade de o governo es-
tadual bancar as duas obras 
viárias. “Existe vontade do 
governo do estado nesta 
conexão, visto que é um 
trecho muito importante 
na ligação entre Pinhais e 
Curitiba e principalmente 
na conexão do transporte 
coletivo entre os terminais 
de Pinhais e do Capão da 
Imbuia na capital”, aponta a 
Comec em nota.

Marcos Xavier Vicente 
Gazeta do Povo

FEDERACÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO ESTADO DO PARANÁ 
Av. Anita Garibaldi, 1933-AHÚ - CURITIBA - PARANÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e a 
Legislação em vigor, CONVOCA os Senhores Delegados-Representantes em condições 
de votar, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará de 
FORMA ELETRÔNICA, nos termos do Estatuto em seu Art.11, §3º, e com base no artigo 
5° da Lei 14010/2020, no dia 26 (VINTE E SEIS) DE NOVEMBRO DE 2021, às 13h00 
(TREZE HORAS), a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem 
do Dia:
A) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
B) Discussão e aprovação, por voto secreto, do processo de SUPLEMENTAÇÃO DA 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA do exercício financeiro de 2021, com o respectivo Parecer 
do Conselho Fiscal;
C) Discussão e aprovação, por voto secreto, do processo de PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
para o exercício financeiro de 2022, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal;
D) Apreciação e homologação dos atos praticados pela Diretoria “AD REFERENDUM” do 
Conselho de Representantes;
E) Assuntos diversos de interesse da classe.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de Delegados presentes para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia será realizada uma hora 
após, ou seja, às 14h00 (quatorze horas) do mesmo dia, e em segunda convocação, com 
qualquer número de delegados presentes.

CURITIBA, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
LEOCIDES FORNAZZA - Presidente

LEILÃO DE VEÍCULOS

HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado perante JUCEPAR 
sob o n.°653, realizará no dia 05 de Novembro de 2021 leilão de bens apreendidos nas 
operações de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Curitiba – SETRAN; as 09:00h 
leilão de veículos CONSERVADOS; as 11:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis; as 
13:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis com Motor Inservível, todos na modalidade 
eletrônica/online e realizados no site www.vipleiloes.com. O edital em sua integra poderá ser 
retirado no site gratuitamente assim como a lista e visualizações completa dos lotes.      
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ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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