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O presente material busca apresentar as 36 ações que o Governo Zé Boni

deseja implementar durante sua gestão à frente da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Apresenta ao longo deste documento seu compromisso em fazer Curitiba avançar,

olhando sempre para as futuras gerações, com uma gestão humanizada, de amor e

respeito aos curitibanos e resgatando o sentimento de amor à Curitiba por parte dos

munícipes, com a missão de colocar nossa capital novamente na vanguarda da

modernidade e um modelo de gestão pública para o Brasil.

Este plano foi pensando em conjunto com a comunidade. Durante os anos de

2019 e 2020, Zé Boni participou de inúmeras reuniões pelos 75 bairros de Curitiba.

Nestas oportunidades demandas e necessidades foram colhidas e neste plano

contempladas para o bem de nossa população.

Apresentamos um plano que visa o enxugamento da máquina pública, com

gestores técnicos, comprometidos com o bom e pleno funcionamento de nossa cidade.

Olhamos para os grandes pilares como educação, saúde, infraestrutura e o social, para

que sejam atendidas todas as regiões de nossa cidade de maneira ampla, para que ela

se desenvolva de forma ordenada, diminuindo assim a desigualdade social que hoje

existe.

Com essa perspectiva, os 36 Passos Para O Futuro é o Plano de Governo que

fará Curitiba avançar, pois foi concebido com vistas às próximas gerações.

INTRODUÇÃO
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O plano de Governo Zé Boni oferece ao eleitor curitibano 36 metas que irá

perseguir para realizar em sua gestão 2021 a 2024. É um plano que visa ser exequível

e que transforme a realidade presente para impactar o futuro. Visa preparar Curitiba

para as próximas gerações.

Seguem as metas deste plano:

Administração Pública:

1 – Redução do número de secretarias e de 50% (cinquenta por cento) dos

cargos em comissão;

2 – Combate a corrupção com o Programa de Compliance no poder executivo

municipal;

3 – Atenção ao funcionalismo com o descongelamento dos planos de carreira e

de salários;

4 - Implantação do “Simplifica”, buscando simplificar as relações prefeitura-

cidadão, prefeitura-empresa e prefeitura-prefeitura.

Segurança:

5 - Programa “Curitiba, a capital mais segura do Brasil”, que terá os
seguintes objetivos:

- Contratação de 1.000 (um mil) novos Guardas Municipais no primeiro ano;

- Expandir o vídeo monitoramento em parcerias com entes privados e com o
compartilhamento de imagens das redes de vigilância com PMPR;

- Operações de prevenção com drones (câmeras – missões de reconhecimento
– preservação da vida).

36 PASSOS PARA O FUTURO
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Educação:

6 – Atender 100% da demanda por vagas nos

CMEIS e escolas municipais;

7 - Construção e ampliação das escolas para implantação

de escola integral em todos os bairros; implantar

o “Programa Escola Acessível” com o objetivo de adequar todas escolas

municipais para cadeirantes, com rampas e banheiros amplos;

8 – Promover a implantação do ensino de língua estrangeira moderna (Inglês

e/ou Espanhol) em todas as escolas da rede municipal de Curitiba;

9 - Os profissionais da educação da rede municipal de ensino de Curitiba terão

um plano efetivo para melhorar sua qualidade de vida, que, com certeza refletirá na

melhora da qualidade de ensino em nossas escolas.

Ação Social:

10 - Criação da Secretaria Municipal Cristã de Curitiba, com o objetivo de dar

auxilio às igrejas evangélicas e católicas, ONG´s e demais instituições que promovam a

recuperação do indivíduo;

11 – Iniciar “O programa de Intervenção Estratégica e Proteção Social” com

o objetivo de prevenir o contato do jovem com as drogas;

12 – Criação da “Creche do Idoso”, que atenderá as famílias que necessitam

deixar seus idosos aos cuidados de profissionais para o bem-estar e qualidade de vida;

13 – Criar programas voltados às crianças com deficiências, com comissões de

pais, profissionais da saúde, educação e mobilidade, no sentido de garantir todos os

direitos da criança;

14 – O Prefeito manterá contato direto com o cidadão:

- Visitas periódicas aos bairros;
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- Nas terças-feiras promoverá café com os mais variados setores da

sociedade;

- Manterá um canal direto via WhatsApp.

Habitação:

15 – “Programa Morar Legal”, com mutirões de assistência e consultoria

às famílias para auxilio no registro de seus imóveis;

16 - “Programa Reforma Legal” tem por objetivo melhorar as habitações nas

vilas por meio do trabalho cooperativo, onde a comunidade, pelo sistema de mutirão,

provê a mão de obra e a Prefeitura de Curitiba entra com o suporte técnico e parcerias

para fornecimento de materiais de construção, sistemas de reaproveitamento de água

da chuva, entre outros.

Meio Ambiente:

17 – Saneamento, propõe uma ação conjunta do Município com a

Concessionária visando sanear nossos rios e alcançarmos 100% de Saneamento

Básico em nossa cidade;

18 - Programa de Gestão de Resíduos Sólidos: o plano prevê a implantação

de um Programa de Logística Reversa, a Descentralização dos Lixões com Usinas de

Reciclagem e a Educação/Conscientização Ambiental;

19 – Recuperação dos Rios Belém e Barigui e recuperação da malha de

canalizações de águas pluviais;

20 – Política de Preservação de Bosques e áreas de inundação.
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Saúde:

21 - Tornar Curitiba um modelo de excelência no

serviço público de saúde para o Brasil;

22 – Promover o fim das filas por atendimentos nas Unidades

de Saúde e por cirurgias através de mutirões;

23 - Contratação de mais profissionais de saúde; promover a formação e

promoção de educação continuada para profissionais da saúde em Parcerias Público

Privado;

24 - Investir nos cuidados com os profissionais de saúde, com assistência social

e psicológica, garantindo um ambiente de trabalho humanizado;

25 - Fiscalização contínua dos serviços prestados, bem como o cumprimento

das jornadas de trabalho pelas equipes, com isso garantir agilidade nos atendimentos

aos cidadãos.

Turismo:

26 – Incentivo para que Cias Aéreas tragam voos

internacionais para Curitiba;

27 - Construção do novo Centro de Convenções, que abrigará um novo museu,

que contará a história de Curitiba e sua colonização, além de poder atender grandes

eventos culturais e artísticos.

Bem-Estar Animal:

28 – Ambulatório Veterinário, em Parceria Público Privado com as

Universidades, para atendimento de emergência para os Pets, como um modelo

descentralizado.
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Planejamento Urbano:

29 - PROJETO RENASCER DE UMA CIDADE - Revisão dos conceitos do

Plano Diretor tendo como destaque a habitação, o zoneamento e sistema viário;

30 – Projeto da Linha Verde, que irá resgatar a ideia principal do projeto inicial,

realizando obras de transposição (ex.: viadutos) e readequações do transito para

eliminação dos semáforos na sua extensão.

Cultura:

31 - Democratizar e difundir a arte e

cultura de Curitiba com um calendário

artístico e valorizando a categoria artística

local.

Esporte, Lazer e Juventude:

32 - As ACADEMIAS e Centros Esportivos serão considerados ATIVIDADE

ESSENCIAL em Curitiba, pois a prática regular de exercícios físicos está associada a

uma melhora da saúde física e mental dos cidadãos;

33 - Instituir o evento “Força Curitibana” no calendário de eventos da Prefeitura

Municipal de Curitiba, com participações de esportes inovadores como: Fisiculturismo,

Powerlifting, CrossFit e levantamento de pesos (Strong Man);

Mobilidade Urbana:

34 – No curto prazo: Tarifa mais acessível subsidiada, criação da tarifa setorial

para o transporte público, unificação da gestão do transporte Municipal e Metropolitano.

Renovação da frota, incentivo as Parcerias Público Privado para adoção dos carros

compartilhados e vans sob demanda;
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35 - No médio prazo: investimentos para a Nova Geração BRT NG; Integração de modais, 

micromobilidade e biossegurança;

Desenvolvimento Econômico Geração de Emprego e Renda:

36 – Promoção de ações que estimulem a economia

municipal, incentivando o empreendedorismo e a 

geração de trabalho, emprego e renda.

11
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01 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Esse plano de governo oferece à população o compromisso da indicação de

técnicos para as secretarias, visando ter gestores, que terão autonomia diante de suas

pastas, mas preservando o poder de veto do Prefeito.

É objetivo desta gestão a redução do número de secretarias, e os cargos em

comissão terá uma redução de 50% (cinquenta por cento), buscando o auto

desempenho, qualificação e produtividade. Com tais medidas se busca economia e

eficiência na gestão municipal.

Outro importante objetivo é o de buscar a implementação de um sistema que

venha reduzir os custos operacionais e de pessoal, maximizando a eficiência da gestão

tributária do município, propiciando uma desaceleração e até mesmo uma redução no

custo do IPTU aos munícipes, através de uma gestão tributária eficaz e coerente, como

recadastramento imobiliário e uma fiscalização inteligente e moderna.

Iniciaremos nos primeiros 100 dias de governo a implantação de um Programa

de Compliance no poder executivo municipal afim de combater a corrupção e garantir a

boa gestão pública do executivo.

Todos os contratos de empréstimos contraídos pelo município passarão por uma

revisão, e atendendo ao desejo da população, iremos fazer uma auditoria na

URBS/Setran para que possamos dar resposta à população quanto a sua gestão.

A Administração Pública não é nada sem o funcionalismo público, por essa razão

este plano de governo olhará com zelo e responsabilidade para este público,

respeitando seus planos de carreira, bem como as progressões devidas, em todas as

áreas. Descongelar os salários dos professores, respeitando os dissídios e

atualizações, bem como buscar atender a demanda pelo plano de saúde aos

profissionais de educação com a cobrança de apenas uma mensalidade,

independentemente se o profissional cumpre 20h ou 40h. E para a melhoria em sua

qualidade de vida, oferecer atendimento psicológico e de assistentes sociais aos que

venham ter essa necessidade.



PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO ZE BONI 13

01.1 - Compliance

Em sintonia com os anseios da população, diante do cenário político e em linha

com as melhores práticas de governança, este plano de governo apresenta seu

compromisso com a ética e prevenção contra ilícitos, com o intuito da implantação de

mecanismos de Compliance durante sua gestão.

A implantação destes mecanismos vai muito além da construção de um legado.

Visa a melhoria da governança e a redução de riscos, desvios éticos e morais na

gestão pública. Deseja-se que o Compliance traga maior eficiência e medidas

preventivas para que se iniba qualquer atitude que venha ferir os princípios da boa

governança.

É de conhecimento público que os programas de Compliance, quando focados

em medidas de anticorrupção, precisam contar com o apoio incondicional da alta

administração, criando regras e mecanismos de monitoramento.

A gestão Zé Boni adotará medidas de controle, prevenção de irregularidades,

identificação de riscos e garantia de transparência, visando atender integralmente ao

interesse público.

Para tanto, designará a criação de uma comissão formada por equipe técnica

composta por servidores com nível superior, que ficará responsável pela elaboração de

um Plano de Integridade, devendo monitorar e dar suporte à sua implementação.

O Plano de Integridade contará com um Guia de Conduta, e visará

primordialmente as seguintes ações:

1. Prevenção: identificação, análise e mitigação dos riscos de desvios de condutas e

atos de corrupção;

2. Detecção: por meio de mecanismos capazes de identificar e interromper

tempestivamente condutas e atos de corrupção em desconformidade com o Plano

de Integridade e à legislação, possibilitando a responsabilização dos envolvidos;
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3. Correção: análise da responsabilização e consequentes penalidades para eventuais

violações de normas do Guia de Conduta.

À comissão incumbirá a criação de ações que fomentem a cultura do

Compliance, com base nos seus princípios norteadores.

Essa cultura será instituída em cada Secretaria do Município e será levada a

todos os servidores por meio de cursos e/ou palestras que serão organizadas pela

comissão, com foco em temas como “ética no exercício da função pública”, “prevenção

de conflitos de interesses” entre outros.

O programa de Compliance contará ainda com um canal de denúncias por onde

serão comunicadas eventuais violações a normas internas, bem como qualquer ato de

corrupção. O canal dará garantia de proteção à identidade dos denunciantes.

Auditorias constantes serão organizadas obedecendo a um calendário interno

visando dar efetividade as ações propostas no Plano de Integridade, com ênfase em

investigações de atos em desconformidade com as políticas de Compliance.

O Governo do Paraná, por meio do Decreto Estadual nº 2.902, de 01 de outubro

de 2019, regulamentou a Lei nº 19.857 de 29 de maio de 2019 que instituiu o Programa

de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual. Neste decreto foram

listados como pilares do Programa de Integridade e Compliance do Estado do Paraná

os seguintes itens:

1 – Suporte da alta administração;

2 – Avaliação de riscos;

3 – Código de ética e conduta;

4 – Controles internos;

5 – Transparência e controle social;

6 – Treinamento e comunicação;

7 – Canal de denúncia;

8 – Investigações internas;
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9 – Due diligence, como política de relacionamento com terceiros;

10 – Auditoria e monitoramento.

Com base no modelo estadual, a gestão Zé Boni coloca o Programa de

Compliance como seu compromisso com a gestão pública municipal de Curitiba como

um dos seus principais objetivos de governo. Espera-se que em 18 (dezoito) meses de

governo haja possibilidade de que o programa esteja com seus pilares definidos,

equipe e funcionalismo público municipal totalmente treinada para que se tenha

condições de a partir deste momento Curitiba possa olhar para o futuro com confiança,

esperança e orgulho.

Espera-se que o Programa Compliance traga ganhos tangíveis para o

reconhecimento de nossa capital no quesito da ética e integridade da gestão pública

municipal.

Curitiba voltará a andar na vanguarda de seu tempo. Curitiba voltará a ser o

orgulho de seu povo. Curitiba será modelo para o Brasil em gestão pública. Com

compromisso, seriedade, honestidade e responsabilidade com o bem público, nossa

cidade avançará no combate a corrupção e desvios de conduta ética.

01.2 - Revisar todos os contratos de empréstimo da Prefeitura

Este plano tem o compromisso de abrir e revisar todos os contratos da Prefeitura

de Curitiba. Será avaliado detalhadamente cada um deles.

É notório e de conhecimento público que houveram empréstimos milionários

durante a atual gestão, inclusive com custos em dólar. Há ainda grande preocupação

nos prazos e carências. Muitos destes contratos foram contraídos com carências que

vencerão ao final de 2024, ou seja, a Prefeitura está deixando uma dívida milionária e

custos em dólar para a gestão 2025/28.

Em razão destes fatos, buscar-se-á renegociações quando possível, bem como

o cancelamento daqueles que não fizerem sentido tê-los. Qualquer contrato estará sob

avaliação. Não será admitido qualquer situação que venha prejudicar os cofres públicos

em qualquer tempo.
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Deseja-se o enxugamento dos gastos e a diminuição dos custos operacionais e

financeiros, por isso, trabalhar-se-á com empenho no enfrentamento destes desafios.

01.3 - Abrir a caixa preta da URBS

A população pede e queremos entregar essa demanda em resposta ao que tem

sido solicitado pelos curitibanos. Vamos desvendar os custos, as operações e os

valores dos contratos.

Os valores das estações Tubo serão revisitados, renegociados e, se necessário,

novos modelos serão adotados para redução de valor de royalties, com criação de

concorrência de fornecedores. É um absurdo os valores hoje empenhados nestas

estações. Será necessário modernizar, climatizar e oferecer maior segurança e conforto

aos usuários, e hoje, o modelo utilizado está ultrapassado.

Visitaremos as regulamentações para os motoristas de aplicativos. Há uma

grande insatisfação desta categoria em relação as práticas adotadas pela URBS e

também a falta de pontos de parada para esse meio de transporte. Propomos que,

assim como há vagas disponíveis para taxi, haja locais em que o motorista do

aplicativo, devidamente sinalizado e identificado, possa estacionar por um período

determinado, sem a obrigatoriedade do pagamento do estacionamento.

Em relação ao funcionalismo do transporte público urbano, nossa proposta é

pela manutenção dos postos de trabalho. Incentivaremos cursos de profissionalização e

plano de educação continuada para que estes possam progredir em suas carreiras, e

com isso sejam evitadas as demissões de pais e mães de famílias. Com a

modernização do sistema e o incremento de linhas haverá espaço para que sejam

mantidos os profissionais que hoje se sentem inseguros em relação ao futuro e a

possibilidade da perda dos seus empregos.

01.4 - Atenção ao funcionalismo

É compromisso da gestão Zé Boni a redução inicial de 50% (cinquenta por
cento) dos cargos em comissão no poder executivo municipal. Isso para dar
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dinamismo, redução dos custos operacionais e redução de cabide de emprego. Será

objetivo desta gestão oportunizar cargos em comissões para pessoas técnicas e

capazes de responder com as demandas e exigências de cada posição de trabalho.

Com a redução dos cargos em comissão espera-se uma economia significativa,

o que será muito importante para que se possa aplicar tal receita onde realmente

importa.

Daremos total atenção ao funcionalismo de carreira, tratando-o com respeito e

cumprindo com responsabilidade tudo aquilo que for devidamente acordado. Todas as

progressões de carreira, bem como o congelamento de salários serão revistos, com o

objetivo de entender a situação atual e, com a categoria, buscar meios para atualizar o

cenário de forma responsável e dentro do que reza os órgãos de controle.

01.5 - Implantação do “Simplifica”

A Prefeitura Municipal de Curitiba dará início a implantação do programa

“Simplifica”, buscando simplificar as relações prefeitura-cidadão, prefeitura-empresa e

prefeitura-prefeitura. Este será um portal onde o cidadão, o empresário, ou o

profissional da gestão municipal terá acesso para checagem de informações

pertinentes.

Este será um canal que tem como objetivo facilitar a comunicação/solicitação de

serviços por parte do cidadão, gerador de emprego e renda, bem como para que haja

uma integração entre os setores e estes passem a ter uma metodologia simplificada e

transparente, facilitando processos que atualmente são morosos ou confusos. O

objetivo é facilitar, desburocratizar e baixar os custos para o contribuinte.

O “Simplifica” na gestão municipal de Curitiba deverá ser um modelo para os

demais municípios, gerando satisfação à população, aos profissionais da gestão

pública, trazendo agilidade e economia, tanto aos cofres públicos como aos munícipes

de nossa capital.
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Na área da segurança, este plano

de governo tem compromisso em avançarmos

de forma inteligente e que gere imediatamente

um avanço neste quesito, por ter sido este o

principal tema apontado como problema em nossa cidade atualmente.

Para dar resposta ao que os curitibanos solicitam de norte a sul de nossa cidade,

pretendemos dar início ao programa “Curitiba, a capital mais segura do Brasil”.

Para isso, elencou-se as seguintes ações como prioridades:

1 – Ampliar o contingente da Guarda Municipal em 04 anos, sendo compromisso

a contratação de 1.000 (um mil) novos Guardas Municipais no primeiro ano;

2 – Expandir o vídeo monitoramento, reativando as câmeras de segurança da

Prefeitura que estejam desativadas, principalmente em rotas de fuga;

3 - Compartilhar acesso às imagens com a PMPR;

4 – Em Parceria Público Privado, buscar meios para o compartilhamento de

imagem entre o setor de segurança pública do município e os entes privados que já

tem suas câmeras instaladas;

5 – Investir em melhoria da iluminação pública (LED);

6 – Capacitação da Guarda Municipal em defesa pessoal e línguas estrangeiras;

7 – Incentivo a prática esportiva para a manutenção da aptidão física, com

treinamentos e atividades físicas na academia contadas como horas trabalhadas;

8 – Integração e cursos entre Guarda Municipal e demais forças de segurança;

9 – Efetivo enfrentamento ao uso de entorpecentes em vias públicas, parques e

bosques municipais;

02 - SEGURANÇA
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10 - Exame de Detecção de Consumo de Entorpecentes (semestral) aos Guardas

Municipais para fins de prevenção e tratamento;

11 - Teste de Aptidão Física (semestral) para incentivo à prática;

12 - Avaliação de Comportamento (semestral);

13 - Incentivo e fortalecimento do serviço de Capelania. Programa de Saúde

Mental (prevenção à depressão e suicídio);

14 – Aquisição de armas (letais e não letais) modernas e seguras apropriadas ao

uso em missões (confrontos urbanos – curta distância);

15 - Sistema de localização de Agente (aplicativo). Viaturas com níveis de

blindagem - Sistema de identificação de rota e captação de imagem e som;

16 – Operações de prevenção com drones (câmeras – missões de

reconhecimento – preservação da vida);

17 – Promoções por tempo – Cursos e critérios objetivos – avaliação de

desempenho (meritocracia);

18 - Atendimento psicológico, jurídico e assistência social;

19 - Buscar maiores investimentos em tecnologia e inovação – Garantir a

segurança, transparência e integridade da informação;

20 - Aplicar a Doutrina de Força Total Preventiva – relevância da prevenção ao

crime. Trabalhar com todo o efetivo disponível na prevenção;

21 - Realizar palestras em escolas, universidades e igrejas acerca da Guarda

Municipal;

22 - Incentivo à criação e fortalecimento dos Conselhos Comunitários de

Seguranças e Redes de Vizinhos;

23 - Estabelecer um plano de proteção ao comércio, em conjunto com lojistas e

com a PMPR.
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Com  a  aplicação  

dos  pontos  acima  elencados, 

acreditamos que avançaremos em   

muito   na  questão  de  segurança  em  

nossa cidade. Curitiba será a capital 

mais segura do Brasil. Este é o objetivo

deste plano, para que ao final dos 04 

(quatro) anos da gestão Zé Boni seja

perceptivo a mudança proposta.

Este plano de segurança, as metas e 

objetivos, foram adaptados do Plano 

Orientador Nacional de Segurança

Pública, idealizado pelo Dr. Claudio 

Marques Rolin e Silva, Coordenador

Geral de Ações da Comissão de 

Direitos Humanos 

Irmãos Naves.
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A educação é uma das áreas mais

essenciais para o desenvolvimento de uma

sociedade. No Brasil, o Estado tem a

obrigação de oferecer educação formal para

todas as crianças e adolescentes. Como o

Estado brasileiro tem a forma de uma federação, ou

seja, é composto de unidades federativas (União,

Estados, Municípios e Distrito Federal), as responsabilidades pelos mais diversos

serviços públicos acabam sendo distribuídas entre essas unidades: união, estados e
municípios.

O Município de Curitiba é responsável pela oferta da Educação Infantil e Ensino

Fundamental (Anos Iniciais) e estas áreas de ensino necessitam de políticas públicas

eficazes para se atingir os objetivos que a própria sociedade deseja: uma educação

pública, gratuita e de qualidade.

ZÉ BONI PREFEITO e sua equipe estão preparando um plano para fortalecer o

ensino público de Curitiba que será tratado como prioridade pelo prefeito.

As políticas públicas educacionais serão envolvidas por valores e princípios que

apontarão para 4 áreas de atuação (4 E’s), quais são:

1. Educação e Aprendizagem

2. Equipe de Professores

3. Estudantes

4. Estrutura

1. EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

Educação (Webster, 1828) é um conjunto de instruções e disciplinas que visa:

1. Iluminar o entendimento,

2. Corrigir o temperamento,

3. Formar maneiras e hábitos no indivíduo, de forma a torná-lo apto para

cumprir plenamente a sua vocação perante a sociedade.

03 - EDUCAÇÃO



PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO ZE BONI 22

A educação é um assunto de todos aqueles que se interessam pela construção de um

mundo mais justo, com formas de governo que, de fato, respeitem o direito à vida, à

liberdade e à propriedade.

Os princípios de governo que mais proporcionaram liberdade e permitiram a

participação do povo nas decisões governamentais não estão embasados apenas nos

escritos Gregos ou Romanos, mas também, na Constituição Mosaica. A própria

organização do governo em Assembleia de representantes do povo, no Senado e em

um judiciário imparcial encontra-se totalmente explicitada neste modelo de República

constituído mil anos antes de Sócrates, Platão, Aristóteles.

Cosmovisão e Educação

É fundamental um governo que reflete sobre a origem e avanço do projeto de

“emburrecimento” das nações por meio da educação compulsória fundamentada na

visão materialista do Universo, do homem, da sociedade, da religião, da filosofia e da

própria história. É imperativo fornecer aos envolvidos na educação a fundamentação

acadêmica necessária para compreender a influência dos princípios, capacitando-os

para interpretar a realidade atual e possibilitar ações de transformação desta realidade.

Educação para Integridade

É a uma abordagem educacional clássica, centrada em princípios e fundamentos que

funcionaram durante séculos e que passaram a ser contestados e atacados a partir do

surgimento da Pedagogia cientificista, que desconsidera a individualidade dos seres

humanos e as diferentes esferas de soberania na sociedade. Este ataque à educação

clássica tem sido intensificado ao longo do século XX e nestas primeiras décadas do

século XXI, gerando analfabetismo funcional e espantoso empobrecimento intelectual,

moral e espiritual dos estudantes em todas as classes sociais e em todos os níveis

acadêmicos.
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Trabalharemos fundamentos da Educação para a Integridade, quais sejam:

filosofia, princípios governamentais, soberania das esferas, professor-autor, currículo,

leitura, escrita, formação para as virtudes, busca de excelência em todas as coisas e

humildade, mesmo na excelência.

2. EQUIPE DE PROFISSIONAIS E PROFESSORES

A atual gestão congelou os salários dos professores por quatro anos, negando

direitos como o dissídio ou atualização da inflação, assim como congelou os planos de

carreira. Todas as progressões por aquisição de conhecimentos como cursos, cursos

de extensão, pós-graduação, mestrado e doutorado, também foram congelados.

Sabemos que para se fazer uma educação de qualidade é preciso trabalhar pela

qualidade de vida dos profissionais da educação, o que não ocorre quando os direitos

legítimos do funcionalismo público estão sendo negados, negligenciados, omitidos e

desprezados. É preciso investimento nos profissionais de educação, reconhecimento

por suas capacitações e oferta de Formação Continuada de qualidade com

progressões financeiras adequadas. É necessário rever o plano de carreira

urgentemente e descongelar salários e direitos adquiridos pelos profissionais da

educação. Uma remuneração justa, ambiente de trabalho adequado e qualidade de

vida para os profissionais da educação poderá garantir grandes avanços na qualidade

da educação do nosso município.

Com ZÉ BONI na prefeitura, os profissionais da educação da rede municipal de

ensino de Curitiba terão um plano efetivo para melhorar sua qualidade de vida, que,

com certeza refletirá na melhora da qualidade de ensino em nossas escolas. A seguir

algumas dos compromissos de ZÉ BONI com os profissionais da educação:
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• Retomar ações para o cumprimento do Plano Municipal de Educação;

• Implantar uma equipe multidisciplinar em todas escolas composta com pelo

menos um profissional especialista em psicologia escolar e um assistente social

para atendimento aos alunos e aos profissionais de educação;

• Implantar um programa Alimentação Escolar voltada os profissionais de

Educação, inclusive com inventivos como o “Vale-Refeição”;

• Retomar os programas de promoções e incentivos financeiros dos Plano de

Carreiras;

• Estabelecer convênios com academias de ginástica;

• Implantar programas de incentivo, inclusive financeiro para aquisição de produtos

e serviços de cultura como: livros, teatro, cinema e outros meios de promoção

da atividade cultural aos profissionais da educação;

• Melhoria do plano de saúde ICS e a cobrança de apenas uma mensalidade por

matrícula, independente se o profissional atua 20h ou 40h;

• Ajuda de custo para o deslocamento dos profissionais de sua residência a

escola e da escola para sua residência no valor atual do vale transporte,

independente se o profissional utilizará carro ou ônibus;

• Garantia do piso mínimo nacional a todos os profissionais da educação;

• Acesso à tecnologia, computadores atualizados e acessível a todos os

profissionais para efetivação do planejamento das aulas, assim como

disponibilidade de “WiFi”.

3. ESTUDANTES

A formação dos alunos no governo do ZÉ BONI terá como objetivo a

COMPETÊNCIA E PRINCÍPIOS, utilizando o método da EDUCAÇÃO COM

PRINCÍPIOS, que possibilita desenvolver ao mesmo tempo a competência acadêmica

e o caráter do aluno, desenvolvendo o raciocínio a partir de fundamentos, os quais são

identificados em cada assunto do currículo escolar.
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Tal método aponta para o desenvolvimento de 7 competências que visam fomentar e

fortalecer as capacidades de ouvir, pensar, falar, ler, escrever, pesquisar e

experimentar.

Aluno que 
ouve

Aluno que 
pensa

Aluno que 
fala

Aluno que lêAluno que 
escreve

Aluno que 
pesquisa

Aluno que 
experencia

Administração e Trabalho, Obediência e Autogoverno, Unidade e Individualidade serão

princípios aplicados no ensino e na aprendizagem dos alunos se tornando como base

para proteção da propriedade, da liberdade e da vida, a esses princípios denominamos

“sementes”:
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Administração 
e  Trabalho

Obediência e 
Autogoverno

Raciocínio

Unidade e 
Individualidade

Sementes para 
Proteção da 
Propriedade

Sementes para 
Proteção da Liberdade

Sementes para 
Proteção da Vida

4. ESTRUTURA

Nas creches faltam vagas para as crianças, pois não há creches para todos. As 

escolas de tempo integral são poucas e não é acessível a todas as crianças, apenas 

uma pequena parcela tem esse direito. 

Não há espaço físico para que isso aconteça e nem uma política de qualidade

de educação efetiva para que as crianças permaneçam período integral na escola, falta

de espaço físico, salas de aula adequadas, logística, entre outros. Segundo o Censo

Escolar (MEC), em Curitiba apenas 46% (185) escolas possuem espaço para

biblioteca; Apenas 6% (25 escolas) possuem sala de leitura; Apenas 41% (167 escolas)

possuem espaço considerado laboratório de informática; Apenas 5% (22 escolas)

possuem um Laboratório de Ciências;

As escolas do município estão com superlotação de crianças em sala de aula, 

em média 30 crianças para uma professora.  As salas de aulas estão superlotadas, não 

há um espaçamento apropriado entre as crianças. É difícil para os professores 

circularem entre os alunos. Apenas 45% (181 escolas) 
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possuem Quadra Esportivas; Apenas 21% (83 escolas) possui sala para atendimento

especial; Quase 40 escolas não possuem sala para o diretor da escola e 20 não possui

sala para professores;

A alimentação escolar do município fica a cargo de uma única empresa há 20

anos e apenas 54% das escolas fornecem água filtrada para os alunos (218 escolas),

segundo o Censo Escolar.

Os mobiliários geralmente são desatualizados, não há ventilação adequada,

pois, os ventiladores são velhos e muitos não funcionam. Cerca de 200 escolas não

são acessíveis aos portadores de deficiência, bem como também cerca de 200 sequer

possuem um banheiro para portadores (professores, alunos ou pais de alunos).

Com ZÉ BONI prefeito teremos:

• Implantação de um amplo diagnóstico da rede de infraestrutura escolar para

apontar ações em curto, médio e longo prazo;

• Medidas emergenciais para redução do número de crianças por sala de aula

para que se efetive uma educação de qualidade;

• Construção e ampliação das escolas para implantação de escola integral em

todos os bairros;

• Implantação de Bibliotecas/Espaços de Leitura em todas escolas municipais;

• Implantar o Programa Escola Acessível com o objetivo de adequar todas escolas

municipais para cadeirantes, com rampas e banheiros.

• Implantação de filtragem de água em todos estabelecimentos municipais de

ensino;

• Fortalecimento de políticas de manutenção da infraestrutura escolar com repasses

financeiros aos gestores;

• Capacitação de gestores e outros servidores em sistemas de manutenção predial;

• Implantação do Projeto Fábrica de Mini Cientistas para o Ensino

Fundamental (a curto e médio prazo com ônibus adaptados que servirão
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às escolas com agendamento e a longo prazo com a construção de laboratórios

de ciências em todas escolas de ensino fundamental);

• Implantação de Espaços para atividades Esportivas e Sociais (Quadras cobertas

e Salões Sociais) nas escolas que ainda não possuem esses espaços;

• Implantação de Espaços Administrativos e Sala de Professores em todas

escolas que não possuem;

• Implantação de espaços para atendimento multidisciplinar para alunos deficientes

nas escolas e fortalecimento dos CEMAE’S com investimentos na infraestrutura

e equipe multidisciplinar;

• Implantar banda larga em todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal

para fortalecer as atividades administrativas e pedagógicas que se utilizam da

tecnologia de transferência de dados;

• Renovar a politica de tecnologia educacional a serviço do ensino, buscando

atualizar as escolas com inovações tecnológicas;

• Implantar pesquisas transparentes para medir a satisfação dos alunos em

relação a merenda escolar para sua adequação aos parâmetros exigidos pelos

regulamentos de nutrição escolar, bem como reestudar os processos de escolha

do fornecedor afim de se verificar lisura nas licitações.

OUTROS PROJETOS EDUCACIONAIS PRIORITÁRIOS

LINGUA ESTRANGEIRA

Com fundamento na BNCC a gestão de ZÉ BONI vai promover a implantação do

ensino de língua estrangeira moderna (Inglês e/ou Espanhol) em todas as escolas da

rede municipal de Curitiba.

ARTE E ESPORTE

Em parceria com a SMEL e a Fundação Cultural, a gestão do ZÉ BONI vai
fomentar os Jogos Escolares de Curitiba e os Festivais de Arte (mês da
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cultura) da Rede Estudantil, envolvendo alunos e professores, fomentando o gosto e o

exercício das mais diversas expressões artísticas. Também promoveremos programas

de concessão de bolsas em escolas de dança e teatro.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

No quesito da educação especial, é necessário

repensar essa modalidade como um todo. Somente

fazer a matrícula da criança especial na escola regular

não é garantia de inclusão. A inclusão vai muito mais

além de uma matrícula. Há Professores capacitados e

com formação adequada para atendimento as crianças especiais e que devem ser

aproveitados e alocados de maneira correta e que venha atender de fato a demanda

desta especialidade. O Fortalecimento das políticas dos CEMAE’s, a implantação de

equipe multidisciplinar nas escolas e a construção de infraestrutura para atendimento

deste público nas escolas municipais são metas prioritárias do governo do ZÉ BONI.

EU EDUCO E A ESCOLA ENSINA – UMA ESCOLA DE PAIS.

Programa que visa fomentar orientações aos pais dos alunos da rede municipal

de ensino no sentido de capacita-los a exercer suas responsabilidades e apoia-los

em suas corresponsabilidades. Temas como prevenção de abusos, sexualidade,

solidariedade, respeito a diversidade entre outros que devem ser tratados e aplicados

nos lares dos alunos por seus pais e responsáveis.

PARCERIAS COM IGREJAS

Dentre as parcerias com instituições religiosas fomentaremos convênios com

instituições sociais vinculadas às igrejas para implantação e manutenção de creches

comunitárias com o objetivo de ofertar esta modalidade de ensino de forma gratuita

para todas as famílias de Curitiba.
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Além disso fomentaremos transformar espaços disponibilizados pelas igrejas em

salas para alfabetização de jovens e adultos com o objetivo de conquistar, nos

próximos 5 anos, para Curitiba o Selo de Cidade sem Analfabetismo.

DE VOLTA PARA A ESCOLA

A gestão de ZÉ BONI vai fomentar programas de incentivo para a terceira idade

retomar atividades educacionais como o programa “Academia do Cérebro” que

gerará cursos de inclusão digital que incentivarão exercícios de raciocínio para combate

de doenças crônicas provenientes da idade com atendimento nas Ruas da Cidadania

ou em Escolas Municipais;

CURSOS LIVRES

Na gestão do ZÉ BONI a Secretaria de Educação, em parceria com as

Secretarias de Trabalho e de desenvolvimento econômico implantarão cursos

profissionalizantes para todos os níveis do ensino básico. Cursos Livres que

promoverão a geração de emprego e renda.

Como podemos observar, há muito o que avançar na educação do município de

Curitiba, mas temos absoluta certeza que com ZÉ BONI prefeito haverá um novo

tempo de conquista para a educação municipal e consequentemente para professores,

alunos e toda a sociedade curitibana.
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A Ação Social do município terá papel fundamental na transformação social de

nossa cidade. Desejamos inovação na gestão social, com trabalho de base, com

atualização do número dos moradores em situação de rua de Curitiba, para que com

isso possamos desenhar programas que mitiguem as causas, com trabalho intenso na

prevenção e resgate das drogas.

A ação social ficará incumbida de tratar nossa gente, sendo ativa na vida

daqueles que mais precisam da ação do poder público. Dará apoio e orientação para as

instituições que promovam ações de resgate de vidas. Terá papel fundamental na

transformação de nossa história, resgatando, recuperando e trazendo esperança aos

que hoje se encontram desalentados.

Na gestão Zé Boni frente à Prefeitura, será criada a “Secretaria Municipal

Cristã”. Este é o grande compromisso do Prefeito Zé Boni, firmado com a população,

com o desafio de prestar total atenção e assistência as instituições de cunho cristão,

igrejas evangélicas e católicas de nossa capital, bem como ONGs e demais instituições

que tratem daqueles que pedem socorro, promovendo a transformação de vidas. Essa

atenção e assistência é para dar suporte em ações de resgate, tratamento,

recuperação, preparação e inserção no mercado de trabalho daqueles que hoje vivem

em situação risco ou de rua em Curitiba.

Elencamos ainda os seguintes pontos como principais norteadores do plano de

governo do Prefeito Zé Boni para a área social:

1 – Identificar e realizar um levantamento do número exato dos moradores em

situação de rua para aplicação de políticas públicas eficazes para este público;

2 – Iniciar “O programa de Intervenção Estratégica e Proteção Social”, com

o objetivo de prevenir o contato do jovem com as drogas. Entre outras ações, o

programa prevê:

04 – AÇÃO SOCIAL
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2.1 - Criação do CWB Contra as Drogas, uma política transversal antidrogas, em

parceria com comunidades terapêuticas;

2.2 - Oferta de oficinas para jovens carentes com foco na geração de empregos

na área de economia criativa.

2.3 – Criar programas voltados às crianças com deficiências, com comissões de

pais, profissionais da saúde, educação e mobilidade, no sentido de garantir todos os

direitos da criança;

3 – Criar a creche do idoso, que atenderá as famílias que necessitam deixar

seus idosos aos cuidados de profissionais para o bem-estar e qualidade de vida deste

público. Desta forma atenderá as famílias que não tem condições de pagar as

mensalidades de um lar para idoso, mas precisam ser assistida por tais instituições do

poder público, as quais atenderão entre 8h da manhã e 18h da tarde;

4 – O Prefeito Zé Boni manterá agenda regular e ativa de visitas aos bairros e

vilas da capital, para que periodicamente possa estar entre a comunidade, para que a

população tenha a oportunidade de demandar todas as necessidades de anseios que

há, mantendo assim uma proximidade maior e dando a possibilidade de cada demanda

ser rapidamente tratada;

5 – Durante sua gestão, o Prefeito Zé Boni terá agenda de café da manhã com

os mais variados setores da sociedade, o qual será instituído todas as terças-feiras,

onde diferentes grupos da sociedade poderão participar. Tal agenda será quinzenal e

previamente definida, para que possam ser ouvidos todos os setores, e desta forma

uma gestão mais humanizada possa ser desenvolvida, com proximidade da realidade

vivida por aqueles que fazem de nossa Curitiba o que ela é;

6 – Como Prefeito, Zé Boni manterá seu WhatsApp pessoal disponível para que

a população possa mandar suas demandas diretamente, sendo, respondida pelo

próprio Prefeito, que demandará para as áreas competentes;

A gestão Zé Boni trará grandes avanços na área social, com parceria público

privado, cada um fazendo uma pequena parte para que a soma traga grandes

transformações para nossa cidade.
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É desta forma que o Prefeito Zé Boni objetiva realizar sua gestão, de forma

muito próxima do povo, de suas necessidades e anseios. Acredita-se que este será um

modelo inovador e transparente, onde o Prefeito será de fato um empregado do povo,

não apenas daqueles que o elegeram, mas de toda a Curitiba.
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05.1 Regularização fundiária

Muitas famílias relatou o sonho de ter a documentação de seus lares durante a

pré-campanha do candidato Zé Boni. Como gestor, cobrará que a pasta da COHAB

faça mutirões nas comunidades e vilas da capital para que seja mapeado todos os

casos e identificadas as irregularidades para que se possa orientar todos os

procedimentos que devem ser realizados para que seja possível tais regularizações.

A implantação do “Programa Morar Legal” tornará possível que mutirões nas

comunidades obtenham êxito no sentido da oferta de consultorias para orientações e

checagem das documentações apresentadas para o desenvolvimento de passos a

serem dados no intuito de colocar em ordem a documentação e a moradia daqueles

que tem tal direito.

Ainda há como projeto instituir o “Programa Reforma Legal” que tem por

finalidade melhorar as habitações nas vilas por meio do trabalho cooperativo, onde a

comunidade, pelo sistema de mutirão, provê a mão de obra, a Prefeitura de Curitiba

entra com o suporte técnico e parcerias para fornecimento de materiais de construção,

com aplicação de matéria reciclável, como blocos de concreto, telhas e pavimentos,

bem como para sistemas de reaproveitamento de agua da chuva, entre outros. Desta

forma acredita-se que será possível que todas as comunidades tenham suas unidades

residenciais adequadas dentro de um padrão de qualidade que possa garantir a

satisfação e a segurança destes moradores.

05 - HABITAÇÃO
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O meio ambiente é para este plano

de governo uma das áreas mais sensíveis

que há, não apenas por nossa cidade

ser conhecida como a Capital Ecológica

do Brasil, mas também por ser de suma importância para o equilíbrio do nosso

ecossistema.

Temos como metas trabalhar os seguintes pontos:

1 – Saneamento;

2 - Programa de Gestão de Resíduos Sólidos;

3 – Recuperação dos Rios Belém e Barigui e recuperação da malha de

canalizações de águas pluviais;

4 – Política de Preservação de Bosques e áreas de inundação;

Nossos Rios merecerão atenção especial no que se refere a despoluição e

revitalização. Rios e córregos e canalizações serão inspecionados, para que possamos

desenvolver um programa capaz de, não apenas recuperar, mas de manter recuperado

tais ativos de nossa cidade com a conscientização da população.

06.1 - Saneamento

Quando tratamos de Saneamento estamos envolvendo ações no campo de

saúde pública. Nesse âmbito são tratados a Captação, Adução, Tratamento,

Distribuição de Água Potável, Nascentes, Adução, Reservação e Tratamento, Esgoto,

Coleta e Destino deste, Coleta e destino do Lixo e de materiais inservíveis, Cemitérios,

Preservação da Mata Ciliar e de Bosques.

Captação, Adução, Reservação, Distribuição e Tratamento de água potável, bem

como, a coleta e o tratamento de Esgotos são de responsabilidade do Governo do

Estado do Paraná através de uma empresa de economia mista, Sanepar.

06 – MEIO AMBIENTE
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Nestes últimos anos a Região Sul vem

Enfrentando estiagens que estão reduzindo

drasticamente o volume de reserva. Com o

agravamento os regimes de chuva os

reservatórios não têm muito mais capacidade

de suprimento e estamos num regime de

rodízio na distribuição.

A Concessionária foi surpreendida por esses fatores que nos levam a CRER que

o Planejamento Futuro, através de um CONSÓRCIO METROPOLITANO de novos

sistemas para a Reservação.

Curitiba é uma cidade com uma das melhores notas em Saneamento Ambiental,

com uma cobertura de 98% no atendimento com água potável e esgotos. Mesmo com

esse percentual alto, ainda existem ligações clandestinas de esgotos com despejo em

galerias de água pluvial e em rios.

Nosso projeto propõe uma ação conjunta do Município com a Concessionária

visando sanear nossos rios dentro do Plano 36 Passos para o Futuro e alcançarmos

100% de Saneamento Básico.

06.2 - Programa de Gestão de Resíduos Sólidos

O lixo é uma oportunidade de gerarmos emprego e renda, e hoje nosso lixo não
tem sido assim aproveitado. Buscaremos formas para incentivar empresas a utilizarem
mais a logística reversa, para que o produto possa ser descartado de maneira correta e
este seja aproveitado para novas produções.

A questão do lixão é um tema que precisa ser revisitado, criando novas

alternativas como usinas descentralizadas de reciclagem, capazes de transformar o lixo

em matérias que possam servir para composição de blocos e pavimento.

Popularmente, todo e qualquer resíduo resultante de nossas atividades diárias é

considerado lixo. A definição de lixo como material inservível e não aproveitável é, com

as tecnologias disponíveis, considerada obsoleta, pois um resíduo poderá ser inútil para

algumas finalidades e, ao mesmo tempo, considerado como aproveitável para outras.

Desta forma é tempo de evoluirmos o pensamento, valorizando aquilo que hoje é

desprezado, o lixo.

Ao contrário do que muitos pensam, lixo é uma riqueza que pode
transformar a vida de muitas famílias e até mesmo da nação. Grande parte dos
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resíduos gerados pode ser reutilizado ou utilizado como matéria prima para a

fabricação de novos produtos. Mesmo não apresentando características para reuso ou

reciclagem, os resíduos ainda podem servir como fonte de energia, base para

pavimentação, entre outros usos nobres. Porém, quando mal gerenciado é fonte de um

grande número de problemas sociais e ambientais, como doenças e contaminação de

rios e mananciais.

Nossa cidade é conhecida como a Capital Ecológica, sendo reconhecida

mundialmente pela sua qualidade de vida. Entretanto, nosso sistema de coleta e

destinações dos resíduos não acompanha este conceito, pois pouco evoluiu desde o

início deste século. Esta estagnação está relacionada a repetidos problemas

envolvendo a definição de um local de destinação, as grandes distâncias percorridas

entre a coleta e destino, o grande volume de resíduos versus a baixa taxa de

separação e reaproveitamento, a falta de conscientização da população e políticos,

entre outros.

Como consequência da ausência de melhorias, o local utilizado atualmente como

depósito dos resíduos da nossa cidade e de outros 22 municípios da RMC recebe,

aproximadamente, 2 mil toneladas/dia. Apesar das campanhas para a separação dos

resíduos na sua geração e a implantação de um sistema de coleta seletiva, grande

parte dos resíduos, destinados ao aterro, são de materiais recicláveis e resíduos

orgânicos, que poderiam ser reaproveitados. Esta mistura de resíduos dificulta e

encarece o aproveitamento correto dos resíduos depositados, além de deixar a

capacidade de depósito do aterro bastante comprometida, o que provoca a busca por

novos locais de depósito e a geração e ampliação de problemas ambientais e sociais.

Buscando solucionar este problema, houveram licitações e audiências públicas

para que novas ideias sejam propostas para que Curitiba dê uma melhor destinação e

gerenciamento ao seu lixo, sem resolução do problema. Desta forma, aqui

apresentamos um plano para a melhoria do sistema existente e implantação de novas

tecnologias e abordagens sobre a gestão dos resíduos, pois esta é uma questão

ambiental que exige atenção e responsabilidade, pois os impactos deste atual modelo

de gestão será, brevemente, cobrado de todos nós.
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Nosso plano para a gestão dos resíduos sólidos é baseado nos princípios, objetivos e

instrumentos constantes na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Lei

12.305/2010). Dentre as inúmeras possibilidades de atuação, nosso plano prevê a

implantação de um Programa de Logística Reversa, a Descentralização dos Lixões

com Usinas de Reciclagem e a Educação / Conscientização Ambiental, como

descreveremos a seguir:

- Programa de Logística Reversa: segundo a PNRS, a Logística Reversa é o

“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Os

sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio de:

acordos setoriais (contratos firmados entre o poder público e fabricantes, importadores,

distribuidores ou comerciantes, onde partilham a responsabilidade pelo ciclo de vida do

produto); regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou termos de compromisso”. Ou

seja, há a responsabilização das empresas e o estabelecimento de uma integração

com os municípios na gestão do lixo. Por sua vez, caberá aos consumidores devolver

os produtos que não são mais usados em postos específicos, estabelecidos pelos

comerciantes. Às indústrias cabe a retirada destes produtos, através de um sistema de

logística, seja para reciclá-los ou reutilizá-los. À Administração incumbe criar

campanhas de educação e conscientização para os consumidores, além de fiscalizar a

execução das etapas da logística reversa. Por exemplo, os produtores de um pneu têm

que prever como será o processo de retorno deste pneu para a sua reciclagem ou

destinação ambiental adequada. Isto deve ocorrer de forma inicial com os resíduos que

eventualmente podem retornar o ciclo produtivo.
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- Descentralização dos Lixões com Usinas de Reciclagem: A indicação é que

tenhamos usinas de reciclagem descentralizadas para destinação do lixo. Os controles

ficariam mais claros, com a possibilidade de fracionar em lotes usinas à iniciativa

privada.

A descentralização traz benefícios para que os caminhões que fazem a coleta e

o descarregamento, originando menores deslocamentos. Com isso ganhar-se-ia, não

apenas no tempo de deslocamento, economizando horas trabalhadas pela equipe de

coleta como também no consumo de combustível.

Nessas usinas descentralizadas, podemos utilizar as plataformas modulares de

tratamento de resíduo, as usinas térmicas redutoras, agilizando e facilitando a logística,

com menor custo de operação. Essas plataformas apresentam capacidade de

seletividade dos recicláveis, produção de energia elétrica, captação de metano e

aproveitamento do rejeito final, com incineração sem emissão de gases nocivos.

- Educação / Conscientização Ambiental: O êxito para a implantação destes

programas exige conhecimentos, posturas, aprendizados e práticas para que as

soluções se estabeleçam e sejam desenvolvidos mecanismos que promovam a

preservação ambiental, a inclusão social, o desenvolvimento sustentável e a

colaboração da comunidade. Neste sentido é indispensável um processo de

organização e democratização das informações com ações que mobilizem o interesse e

a participação da sociedade. Assim, a Educação Ambiental é a ferramenta com

capacidade para construir a base para o bom funcionamento dos programas

apresentados. A PNRS estabelece a Educação Ambiental como um de seus

instrumentos, por abarcar formas distintas de comunicação e de relacionamento com

os vários atores sociais, comunidades e população, reforçando a importância desta

disciplina e suas metodologias na elaboração dos planejamentos relacionados aos

resíduos sólidos. Nesse cenário, a Educação Ambiental (EA), quando aplicada ao

tema resíduos sólidos, precisa evidenciar a importância do consumo responsável e da

diminuição do desperdício, fomentar a discussão sobre o excesso de geração de

produtos, além do descarte e destinação adequados. Estes temas serão tratados com
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todos os atores sociais envolvidos, independente da faixa etária, através de atividades

a serem desenvolvidas em escolas, associações de bairro, associações religiosas e

outros grupos ou locais possíveis.

Com este modelo de gestão dos resíduos acreditamos que seja possível a

geração de emprego e renda, a promoção da sustentabilidade, a redução dos impactos

ambientais relacionados e o aumento da vida útil dos aterros, caso ainda sejam

necessários.

Nosso lema será: “Gerenciou mal é lixo, gerenciou bem é matéria prima”.

06.3 - Revitalização dos Rios Belém e Barigui

Os Rios Belém e Barigui são as duas maiores bacias hidrográficas que cortam o

município de Curitiba. Há outras bacias hidrográficas, como a dos Rios Passaúna e

Atuba, porém, na divisa do município.

Nos fixaremos, nos Rios Belém e Barigui, pela importância de cruzarem a cidade

até sua foz no Rio Iguaçu.

O Rio Belém, por exemplo, nasce e tem sua foz no município de Curitiba

enquanto que o Rio Barigui nasce em Almirante Tamandaré e tem sua foz igualmente

no Rio Iguaçu. O Rio Belém, que corta a área mais densa de Curitiba, desde o Parque

das Nascentes até sua foz tem a contribuição de outras SUB-BACIAS e das galerias de

água pluviais de todos os loteamentos que atravessa perdendo a qualidade de vida.

Será necessário, juntamente com a SANEPAR, realizar uma grande investigação

sobre as ligações clandestinas que despejam esgoto na rede fluvial e galerias de água

pluviais que desaguam no rio, tanto nos bairros como no centro da cidade. A partir da

identificação, será realizado o plano de DESLIGAMENTO, sob a supervisão da

Secretaria Municipal de Obras que fiscalizará sua correta execução. Todas as despesas

para ajustes destas ligações clandestinas serão de responsabilidade dos proprietários e

ou locatários. Caso haja discordância os valores serão inscritos em Dívida Ativa e serão

suspensas as atividades exercidas no local até sua execução e pagamento.
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Em toda a extensão do Rio Belém, serão realizadas análises periódicas da

qualidade ou poderão ser instalados sensores de monitoramento. Parcerias com

Universidades, ONGs ou setor Privado poderão ser assinadas para o desenvolvimento

de tecnologias capazes de garantirmos o sucesso na operação e na manutenção para

que as próximas gerações possam desfrutar deste rio que hoje é símbolo do descaso

das gestões ao longo dos anos.

O Rio Barigui, da mesma forma sofre muito em seu curso, e na região sul do

município ele é um grande esgoto. Será necessário um grande investimento em seu

curso, identificando e desligando qualquer rede clandestina que desague em seu leito,

buscando evitar que tais ligações continuem despejando esgoto não tratado neste rio.

Será um grande trabalho. Será um grande investimento, mas que resgatará à

Curitiba o orgulho de ser uma cidade amiga do meio ambiente.

Após o processo de bem cuidar do Rio Belém e Rio Barigui, desde suas

nascentes e em todo o seu curso, inclusive onde está canalizado, nosso projeto

pretende entregar para Curitiba a revitalização das margens do Rio Belém e Rio

Barigui, até o seu desague no Rio Iguaçu na região sul do município.

Esse projeto será coordenado pelo IPPUC e terá apoio de Secretarias a fim, que

terá como objetivo a correta utilização das margens, com o replantio de vegetação

original, afastando o fluxo de veículos de suas margens, e apoiando iniciativas de

cuidados com a natureza, incluindo iniciativas de empresas ou do povo em geral.

06.4 - Política de Preservação de Bosques e áreas de inundação;

Curitiba é conhecida como uma das cidades mais arborizadas do país. A

preservação de matas nativas e matas ciliares estão no centro da preocupação de

nossa Administração. Para preservar matas de um complexo dentro de um conjunto

maior, agiremos sempre na recuperação e perpetuação do maciço. Porém,

individualmente, maciços de poucos elementos passam a se tornar uma preocupação

para nosso governo municipal. Diante disso estudamos uma forma de

administrar esses pequenos maciços com participação comunitária, quando

forem áreas do Patrimônio Público e nelas poderemos implantar visitação
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orientada para a população e ou para alunos para receberem aulas de Educação

Ambiental, valorizando essa riqueza nativa. Em áreas maiores poderemos estabelecer

visitação programada, as mesmas aulas, a criação de passarelas, espaços para

acantonamento e para a visitação de pontos notáveis.

Nas áreas particulares, estabeleceremos um incentivo à manutenção intacta

dessas áreas premiando sua preservação em número de pavimentos na construção e

efetivando maior distanciamento saudável à natureza, revisando os índices construtivos

adequados ao Zoneamento em que se inserem. Proporcionalmente ao tamanho da

área, quando se tratarem de matas nativas ao longo dos Rios, Córregos e Canhadas

que compõem, comprovadamente, do sistema de drenagem superficial ou de

macrodrenagem, serão estabelecidos parâmetros especiais de edificação, mesmo que

não se trate de mata nativa ainda, incentivando a recuperação de várzeas, nascentes,

tendo sempre como meta a restauração do maciço extinto.
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A saúde pública foi provada neste ano de 2020 em virtude da pandemia do

Coronavírus. Infelizmente vimos uma gestão ineficaz e atrapalhada, que gerou um

temor desproporcional e prejuízos sem tamanho.

Para a gestão Zé Boni há intenção de melhorar a qualidade das estruturas

físicas e humanas para esta que é uma área muito sensível em todo o tempo. A missão

desta pasta será entregar uma saúde de excelência, que atenda a população com

qualidade, respeitando os valores, com inovação e o compromisso da manutenção dos

estoques adequados de medicamentos nas Unidades de Saúde do município.

Os pontos que este plano de governo pretende atacar são os que seguem

abaixo:

01 - Promover parceria com Ministério da Saúde para tornar Curitiba um

modelo de excelência no serviço público de saúde para o Brasil;

02 - Realizar melhorias nas Unidades Básicas de Saúde, garantindo

infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades, incluindo quantitativo de

recursos humanos, materiais, equipamentos e insumos suficientes para seu

funcionamento;

03 - Realizar melhorias em todas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

municipais e criação de uma UPA na região central de Curitiba;

04 - Promover o fim das filas nos postos de saúde com o aumento da oferta de

consultas, passando elas para atendimento o dia todo, não apenas no período

matutino, bem como para exames e procedimentos e cirurgias eletivas;

05 - Fiscalização contínua dos serviços prestados, bem como o cumprimento

das jornadas de trabalho pelas equipes, com isso garantir agilidade nos atendimentos

aos cidadãos;

06 - Oferecer mutirões para cirurgias eletiva, afim de zerar a fila de espera;

07 - Investir na prevenção e atenção básica através de programas da Estratégia

de Saúde da Família (ESF);

07 – SAÚDE
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08 - Melhorar a aquisição e cobertura de medicamentos básicos e de

especialidades na farmácia do município;

09 - Ampliar o quadro de profissionais da saúde, especialmente para aquelas

especialidades que hoje carecem de atenção, a exemplo no tratamento de

fonoaudiologia para as crianças curitibanas, através de concursos públicos e incentivo

a formação destes profissionais;

10 - Promover a formação de profissionais da saúde, em parceria com o setor

privado, onde estes formandos deverão prestar serviços à comunidade por um

determinado período a ser definido;

11 - Criação do Projeto de Educação Continuada em Saúde para capacitar os

servidores públicos;

12 - Investir na saúde e no cuidado dos profissionais da área, garantindo

ambiente de trabalho humanizado e o bem-estar dos profissionais;

13 - Atenção aos deficientes físicos, bem como às crianças vítimas de violência

e/ou com síndromes que necessitem de acompanhamento especializado ou precisem

ter garantidas seus direitos à alimentação e medicamentos;

14 - Melhorias no Centro de Especialidade Odontológica de Curitiba;

15 - Criação do serviço de Clínicas Móveis, para atendimento ambulatorial

ginecológico, mamografia, oftalmologia e odontologia, para o atendimento a lugares

distantes e sem infraestrutura;

16 - Apoio aos Centros de Atendimento aos dependentes de álcool e drogas

para apoio a recuperação do dependente, incluindo assistência ao núcleo familiar;

17 – Aumentar o fornecimento de medicamentos da rede básica para farmácia

popular;

18 – Disponibilizar informação dos estoques de medicamentos e insumos das

unidades via sistema compartilhado entre as Unidades de Saúde, para que o cidadão

saiba onde há disponibilidade do medicamento, ou mesmo para o seguro

remanejamento entre as Unidades, e a otimização dos recursos com a distribuição

conforme a demanda;

19 – Reforçar os atendimentos em Saúde da Família, com médicos nas

unidades e especialistas em regime de mutirão;
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20 – Criar forma para que as Unidades com menos filas possam receber

pacientes de outras Unidades.

21 - Liderança dos aparelhos municipais de saúde SAMU, hospital Zilda Arns,

Upas, UMS, mãe curitibana, Centros de especialidades, no sentido de identificar suas

qualidades e focos otimizando recursos físicos.

Cremos que até o final dos quatro anos da gestão, tendo aplicado esses 21

pontos elencados, teremos uma saúde exemplar e de excelência em nossa capital,

podendo ser um verdadeiro modelo da boa gestão. Deseja-se a otimização dos

recursos com uma boa gestão.
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Em Turismo, a gestão estará comprometida em incentivar a reabertura de voos

internacionais. A pouco tempo nossa cidade recebia 04 voos internacionais, que

chegavam de Buenos Aires, Miami e Montevideo. Hoje Curitiba recebe apenas um voo

com frequência de Buenos Aires.

Reconhecemos que a atual crise mundial instaurada por razão da pandemia de

Covid-19 impactou em muito o setor. Buscaremos entender o que será possível para

que Curitiba volte a receber os voos que outrora tinha, bem como tornar possível a

abertura de novas rotas, como a de Santiago no Chile.

Para efeito de comparação, é sabido que Porto Alegre tem voos diretos para

Lisboa, Panamá, Chile e duas rotas para a Argentina, Buenos Aires e Mendoza. Tendo

tal cenário, acreditamos que Curitiba tenha potencial para oferecer a oportunidade de

voos diretos, pois temos na região um Aeroporto muito bem estruturado, capaz de

atender o aumento da demanda. Além do fator da infraestrutura já montada, Curitiba

ganhará muito com o recebimento de mais turistas.

O setor de turismo nos revela um ponto muito interessante, e uma oportunidade

para avançarmos neste setor, que é a falta de um museu que conte nossa história,

história de Curitiba e a cultura local. Temos a bela Torre da Oi, onde recebe muita

visitação, porém há pouco o que se fazer lá, a não ser a bela contemplação, faltando

algo interativo. Curitiba então precisa evoluir, com um local em que o turista tenha a

oportunidade de interagir e conhecer mais sobre a história da colonização, urbanização

e outros detalhes que possam bem ser explorados.

Buscando entregar aos curitibanos algo moderno e que possa contar nossa

história, há a intenção da construção do novo Centro de Convenções de Curitiba, por

meio da contratação de parceria público privada, para que, além de ter um museu em

anexo que servirá para expor a história de Curitiba e sua colonização, possa atender

eventos e a realização de congressos e apresentações artísticas.

08 - TURISMO
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Nosso Centro Histórico, diferente do que é muitas cidades europeias, é
muito mal explorado. Nosso Largo da Ordem é muito bonito, e não perde em nada
para muitas cidades da Europa, porém temos muitas ruas que são fechadas, não há
facilidade em circulação, malcuidadas, bem como fachadas também maltratadas.
Após as 17h temos problemas de tráfico, pois toda a região se torna ponto de
drogas. A atual condição não traz o sentimento de segurança e tranquilidade para o
curitibano frequentar a região, muito menos trará para um turista. Serão necessárias
ações efetivas de combate ao tráfico, instalações de câmeras de segurança,
iluminação adequadas, incentivo a criação de uma zona comercial de pequenos
restaurantes e lanchonetes que tenham condições de atender o público proveniente
do turismo, seja de lazer ou negócios. Vamos buscar revitalizar nosso Centro
Histórico e tornar atrativo para que famílias inteiras possam frequentar com
tranquilidade e segurança essa bela parte de nossa capital a qualquer hora do dia.

Juntamente com a Secretaria de Cultura, será uma prioridade discussões
para que seja criado um calendário, como um Festival de Atrações culturais e
artísticas com a identidade de Curitiba e sua cultura local. Criar um evento que
venha frutificar por semanas, que ganhe notoriedade, assim como são as atrações
de Blumenau, SC, Gramado, RS e Parati, RJ, e este evento/festival venha ser
amplamente divulgado no Brasil e no exterior no intuito de atração do turismo.

Nosso intuito é que possamos manter o público por mais dias em nossa
cidade. Precisamos de um calendário cheio para que possamos não apenas atrair
visitantes, mas também mantê-los em nossa cidade por mais tempo. Isso
impulsionará nossa economia local com o comercio, rede hoteleira e gastronômica.

47
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O bem-estar animal é uma das bandeiras mais importantes neste tempo. Cada

vez mais as pessoas estão tendo animais de estimação, e considerando os mesmos

como membros da família, todos eles precisam e merecem o nosso cuidado, assim

como assistência à saúde, independentemente de classe social ou poder aquisitivo.

O amor entre nós e nossos animais deve ser respeitado e o poder público pode

prover, de alguma maneira um bem-estar mais elevado a este público. Para isso temos

alguns objetivos que desejamos implementar na gestão Zé Boni, as que seguem:

1 - Criação de parcerias com as universidades do município de Curitiba que

formam novos veterinários, para o atendimento de emergência aos pets, bem como

que venha atender todas as regionais para atendimento e castração animal quando

necessário, assim como atendimentos de emergência e vacinações;

2 - Zoológico – destinar atenção especial para garantir vida saudável em

ambiente adequado a cada animal; revitalizar o parque e dar a manutenção que

necessita cada viveiro; análise de viabilidade para cobrança de um valor simbólico para

a visitação e com isso garantir renda para que o Parque seja plenamente atendido e

ganhe notoriedade;

3 – Promover vacinação contra raiva anualmente, afim de radicar a raiva;

4- Aumentar fiscalização das clínicas intituladas como ONGs, para evitar fraudes

e gastos abusivos.

Cremos que são 04 pontos importantes e que marcarão um novo tempo para

quem ama os animaizinhos e desejam o seu bem. Pensamos que a parceria com as

Universidades proporcionará benefícios para os cursos de veterinária, bem como para

os alunos que terão a oportunidade de praticar tudo que aprenderam na teoria. Essa

parceria objetiva que os alunos em fases finais do curso de veterinária possam atender

a demanda de urgência dos pets.

09 – BEM ESTAR ANIMAL
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Recebemos algumas críticas com relação ao
nosso Zoológico, suas condições e 

oportunidades de melhorias, para isso
dedicaremos atenção especial para que 

tenhamos animais saudáveis e felizes, com 
espaços adequados para o melhor bem-estar. 
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PROJETO RENASCER DE UMA CIDADE:

CIDADE DE CURITIBA

Para entendermos uma cidade temos de entender seu Povo e Suas Funções.

10.1 – Planejamento Urbano

Em contato com a população, ao visitar bairros de Curitiba, o Prefeito Zé Boni

entende que o Planejamento Urbano tem suprema importância no Desenvolvimento da

Cidade. Sendo assim apresenta como prioridades a executar o “Projeto Renascer”.

Um dos objetivos é a Revitalização da Zona Central e seu entorno, salvando-a do

risco de ser dominada pelo crime, tornando-a um ponto de comércio e de turismo o que

destacamos a seguir:

01 – Revisão do zoneamento;

02 – Reavaliação do Anel Central;

03- Reavaliação do Sistema Viário Central;

04 – Regulamentação dos estacionamentos nessa área;

05 - Incentivo à construção de edifícios garagem e estacionamentos.

Este será um grande projeto, para revitalizar essa área, tornando-a acessível

durante 24h, pois atualmente, após o entardecer, a área fica com baixa ocupação

originando insegurança para transeuntes e em consequência expulsando moradores.

10.2 – Plano Diretor

O Plano Diretor de 1966 altera de forma radical o Plano Agache,
que tornava a cidade Radio Centrica, transformando-a numa cidade Linear. Essa

10 – PLANEJAMENTO URBANO
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alteração, passados 54 anos, e devido àquela configuração inicial, gerou um Sistema

Misto.

Nosso Sistema Viário sempre foi o indutor do DESENVOLVIMENTO. Assim o

Sistema de Vias Estruturais são o grande eixo de sustentação de todo esse sistema.

Para as propostas desse Projeto de Renascimento partiremos do início da

implantação da cidade, o seu desmembramento, loteamento com arruamento e a posse

da terra.

Nenhum indivíduo, dentro de um lugarejo ou uma cidade, tem mais força do que

aquele que pode apresentar a qualquer tempo o título de posse da terra, A

MATRÍCULA. Assim, começam todos os problemas nas funções de uma cidade, a luta

individual pela posse da terra.

A administração pública tem de equacionar a moradia, o lazer, a recreação, o

meio ambiente, o trabalho e a CIRCULAÇÃO na velocidade com que as cidades

crescem e os loteamentos são implantados.

Para acompanharmos vamos propor, inicialmente, o projeto da criação do Banco

da Terra, Projeto Linha Verde, Revitalização do Rio Belém, Reestruturação do Sistema

Viário, Revisão de parte da Lei de Zoneamento e do Sistema Viário, o que passaremos

a abordar.

10.2.1 - BANCO DA TERRA.

Iniciaremos com a instituição que deve ser criada com uma atividade FIM que

terá a função de dar Suporte à COHAB CT, como parte dela ou individualmente, na

regularização de INVASÕES e LOTEAMENTOS CLANDESTINOS, posteriores ao

provimento 172 de 1964. Poderá participar, junto à SMMA na criação de parques que

impeçam a utilização de áreas inadequadas à habitação, nas Áreas Verdes, quando

necessária à sua perpetuação.

A sua base de renda será decorrente das Unidades de Interesse de
preservação, transferência de potencial construtivo, o solo criado, de operações
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urbanas consorciadas e outorga onerosa, conforme a Lei Federal número 10.257 de 10

de julho de 2001, ESTATUTO DAS CIDADES, ou Dotação Orçamentária para que

tenha a velocidade e disponibilidade para aquisição, quando a urgência se fizer

presente. E para tanto manteremos as moedas correntes dessas operações ou

criaremos outros mecanismos que forem necessários ao objeto deste Banco.

10.2.2 - LINHA VERDE.

Propor uma revisão conceitual do Zoneamento da Linha Verde, integrando os

conceitos construtivos com seu entorno e dentro de parâmetros e usos que respeitem a

vocação de cada bairro atravessado.

Adequar o projeto desta via ao projeto inicial e a um Sistema de Transporte de

Massa futuro, integrado ao Sistema existente, viabilizando parte da Integração

Metropolitana e a construção de todas as transposições necessárias.

10.2.3 - REVITALIZAÇÃO DO RIO BELÉM.

No trecho da Brasílio Itibere até a Linha Verde há uma ocupação de Baixa

Renda que está interferindo numa proposta viária de estabilização das margens e

implantação de uma via de mão única de entrada da cidade para descongestionar

outros caminhos.

10.2.4 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO.

Como constatamos incialmente o Sistema Trinário das Estruturais e o

Rádio Centrica devem ser implementados com a definição dos grandes caminhos

de circulação com obras de expansão, de revitalização e quando necessário a

construção de obras viárias que permitam uma maior mobilidade. A construção

de trincheiras ou passagens de nível em ruas que estão com trânsito acima

de suas capacidades. Elencaremos as ruas Francisco Rocha que tem

como binário com Bento Viana, ruas Ângelo Sampaio e Coronel Dulcídio, e ruas
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Desembargador Motta e Brigadeiro Franco. Estabeleceremos um nível de
prioridade para promovermos os projetos executivos.

Já citamos as obras da Linha Verde, o complemento do acesso do Rio Belém na
proposta de revitalização, bem como o complemento das transposições da Linha
Verde.

10.2.5 - ZONEAMENTO.

Esse tópico pode ser dividido em duas partes

devido à necessidade de se adequar à situação atual

de Segurança individual e da retomada com revitalização de áreas degradadas pelo

abandono e a expulsão de moradores e comerciantes do Centro Principal, o entorno do

Setor Histórico e das casas da Antiga Cidade. O Zoneamento restritivo, a falta de

circulação de veículos e a falta de incentivos e estacionamentos são as causas desta

terra de ninguém. A segunda será a troca de Índices de ocupação de áreas lindeiras ao

Setor Estrutural, onde seguiremos a vocação da Zona e uma preparação de

reestruturação.

PROJETO CENTRO

Com o advento do automóvel, com muita razão,

o Zoneamento privilegiou o Automóvel como meio de trabalho e diversão. Na área

urbana central de Curitiba foi destacada uma área onde a circulação de veículos

passou a ser mais restrita. Proibiram os estacionamentos coletivos e certas ruas

passaram ao uso exclusivo de pedestres. O comércio local foi incentivado de maneira

restrita, dado ao temperamento do povo, que tende a estacionar na porta do

estabelecimento comercial ou residencial. Esse distanciamento tirou do CENTRO

grandes lojas e os poucos moradores.

PROPOSTA: O incentivo da moradia e do comércio de grande porte,

através da mudança radical dos índices construtivos dessa área, bem como

limitando, com regras de escalonamento as construções comerciais, atrelando-as

ao térreo, sobreloja e primeiro pavimento, e as residenciais aos demais

pavimentos, com a criação de estacionamentos coletivos, quer como suporte de
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atividades ou como áreas de uso exclusivo para estacionamento, e índices adequados.

PROJETO SETOR HISTÓRICO

Devido ao abandono de certas áreas nas mãos de um ou dois proprietários, à

pouca demanda de imóveis comerciais ou de moradia, da situação estimulada pelo

Poder Público Municipal há uma degradação progressiva desses imóveis e é

necessário que se estimule a manutenção da História de um povo.

A política, para esses imóveis é o

levantamento de todos o conjunto de

maior interesse e propor projetos e

leis que garantam a Revitalização. Por

exemplo criar uma nova rua 24 horas,

tornar as transferências de Potencial

de UIP e UIEP renováveis. Medidas que

ajudariam no Banco da Terra e incentivariam a ocupação e a manutenção.

REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA CIDADE

A parte antiga da Cidade, Alto da XV, ZC2 e ZC3 (antigas zonas centrais), Alto

São Francisco, Rebouças e o Centro são as áreas da cidade que mais perderam

nesses 57 anos. Nada foi pensado ou proposto. Desse modo teremos de estabelecer

as alterações de Zoneamento pelo tipo de via que se insere, núcleos residenciais a

serem preservados.

10.2.6 SISTEMA VIÁRIO

Todas as ruas do Sistema Viário Básico, Caminhos Históricos de

desenvolvimento, Ligações Metropolitanas, Eixos do Contorno Norte e Sul, Eixo da

Cidade Industrial, incluindo os caminhos de Estrada de Ferro, a Rodovia dos

Minérios, Estrada de Colombo, Estrada do Cerne (recém construída), Estrada de
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Araucária (nova e Velha), Ligações viárias com Pinhais - Piraquara e sua integração no

sistema da Cidade, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, ligações secundárias

com Almirante Tamandaré e todas as BRs e PRs que chegam ao município, devem

passar por uma REAVALIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO da via e do seu entorno para uma

melhor conexão com do Sistema Viário e Sistema de Transportes Intermunicipal com o

Sistema Viário da Cidade.
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A cultura exerce um papel importante em nossa cidade, e o plano de governo Zé

Boni deseja privilegiar os artistas de rua, a arte e a cultura de nossa cidade. Deseja-se

criar meios para difundir a arte nas escolas, com o intuito de revelar novos talentos

artísticos, bem como preservar a riqueza que temos.

Esta gestão procurará formas de valorização da categoria artística, permitindo as

atuações dos artistas de rua, fortalecendo os grupos artísticos locais, envolvendo-os

em propostas para que a arte e a cultura local sejam ainda mais relevantes. Essa

gestão crê que a arte, assim como outras formas de integração, é capaz de promover

avanços sociais, bem como ser um meio de prevenção contra outros males.

É esperado desenvolver junto da Secretaria de Cultura e da Educação, formas

de fortalecer, sem tornar obrigatório, o desenvolvimento artístico na rede pública de

ensino, buscando formas de integrar em contra turnos aulas das mais variadas

modalidades artísticas, com projeto de visitação de nossos espaços culturais, bem

como fornecendo bolsas de estudo para escolas de dança, teatro e outras para aquelas

crianças que não teriam condições econômicas por si só. Há desta forma um claro

desejo de se investir e incentivar o desenvolvimento da arte nas escolas e creches

municipais, promovendo a integração da cultura com a educação, para que tenhamos

num futuro próximo uma riqueza ainda maior neste quesito, revelando talentos

artísticos com a promoção de evento cultural voltadas para as escolas municipais,

como um “Mês da Cultura”, onde alunos da rede municipal de ensino farão

apresentações gratuitas em espaços culturais do município.

Outro ponto que trabalhar-se-á é na promoção de um calendário artístico e

cultural que venha expor a cultura local, com as mais variadas formas de expor a arte a

cultura de nossa cidade, tanto em formas de apresentações artísticas e culturais como

gastronômicas, que além de atrair o turismo, possa inspirar nossa gente em demonstrar

seu amor, paixão e orgulho de ser curitibanos.

11 - CULTURA
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Será um grande trabalho de avanços nesta área, pois há total confiança e

segurança de que a cultura é um pilar importante, e que terá um papel fundamental

para o desenvolvimento da nossa cidade nas próximas décadas. Para isso deseja-se a

participação dos artistas de rua e dos grupos artísticos de nossa cidade para que, de

forma conjunta, possamos desenvolver e democratizar a arte e a cultura de Curitiba ao

seu máximo.
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O esporte desenvolve a ética e a formação do

caráter no ser humano, além de ser um pilar social.

Através dele é possível reduzir a criminalidade, os

gastos com saúde e direcionar a juventude a uma vida saudável, longe de vícios e do

ócio destrutivo.

É preciso fomentar mais as atividades esportivas em Curitiba criando uma maior

integração social através do esporte. Através de incentivos e parcerias com

associações e federações esportivas, é possível criar calendários de competições

durante todo o ano, não apenas em determinadas épocas, promovendo jogos abertos,

eventos nacionais e internacionais com diversas modalidades esportivas.

Curitiba precisa de maior estrutura física e profissionais habilitados para a prática

esportiva, visto isto propomos as seguintes medidas:

- As ACADEMIAS e Centros Esportivos devem ser considerados como sendo

ATIVIDADE ESSENCIAL em Curitiba, pois a prática regular de exercícios físicos está

associada a uma melhora da saúde física e mental dos cidadãos. Além da melhora da

função imunológica e de seu papel preventivo, o exercício físico também é uma

ferramenta importante no tratamento e controle de doenças ligadas ao sedentarismo

como obesidade e doenças cardíacas, que também têm sido apontadas, como as

principais causas de óbitos em decorrência ao COVID-19,

Precisamos de exercícios físicos prescritos e orientados por bons

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA e as academias ajudam muito neste sentido,

além de serem o ambiente propício para a prática de exercícios, estão preparadas com

as normas de precaução e higienização de acordo com as recomendações do

Ministério da Saúde e de protocolos específicos de atendimento aos alunos e

colaboradores.

- Revitalização de parques e praças, muitas estão com a estrutura

comprometida, necessitando de melhores condições de asseio e conservação, bem

como melhor utilização e planejamento destes espaços públicos;

12 – ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
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- Fornecer aos cidadãos uma maior oferta de materiais esportivos nos parques e

praças; como bolas, barreiras de salto e cones. Para isto, se faz necessária a

orientação de atividades esportivas por profissionais habilitados e fornecimento dos

materiais em locais determinadas nas praças e parques, os quais muitos estão

desativados e sem planejamento específico. O desenvolvimento destas atividades

poderá ser feito também por estagiários do curso de educação física, através de

parcerias entre a prefeitura de Curitiba e Universidades, parcerias público privadas

(PPP);

- Criação de mais ginásios esportivos cobertos com arquibancada, bebedouros e

vestiários. Curitiba é uma cidade com clima frio e chuvoso em determinadas épocas e

precisa desta proteção climática. Muitas quadras que existem são inferiores aos 40

metros, o que dificulta o treinamento de várias modalidades e atividades de contra

turno escolar. Esportes como Handebol, Futsal e até mesmo Basquete necessitam de

quadras maiores. As tabelas de basquete, inclusive nas escolas, na sua maioria estão

com a altura oficial de 3,05m, mas deveriam ser reguladas na altura correta de acordo

com a idade, pois crianças e adolescentes não tem força suficiente para realizar

arremessos nesta altura;

- Instituir o evento “Força Curitibana” no calendário de eventos da Prefeitura

Municipal de Curitiba, com participações de esportes inovadores como: Fisiculturismo,

Powerlifting, CrossFit e levantamento de pesos (Strong Man);

- Desenvolver um trabalho nas Unidades de Saúde (os profissionais de

Educação Física foram reconhecidos pela Classificação Brasileira de Ocupações –

CBO 2241-40, como Profissional de Educação Física na Saúde) com profissionais de

Educação Física, visando uma maior promoção da saúde e tratamento coadjuvante de

doenças como obesidade, diabetes, depressão, pressão alta, etc. Isto gera uma maior

economia aos cofres públicos com exames e internamentos, ocasionados por estas

comorbidades. Sabemos que quem investe na manutenção da saúde economiza no

tratamento de doenças;

- Promover uma maior interação e orientação dos profissionais de
educação física nos parques, corridas de rua, academias ao ar livre e Unidades
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de Saúde, o que pode ser feito através de parcerias público privadas e/ou

remanejamento e otimização de pessoal da SMELJ, além de concurso público;

- Incentivar a atividade física, o esporte e o lazer em família criando o “Dia da

bicicleta” onde serão realizadas várias atividades esportivas, programadas em uma rua

específica de Curitiba, a ser realizada no 2º domingo de cada mês;

- Reestruturar e produzir novos trajetos nas ciclovias de Curitiba, bem como

aumentar as políticas públicas para que os cidadãos curitibanos, sintam-se mais

seguros e assistidos ao se locomoverem através de bicicletas, um meio de transporte

que a cada ano aumenta no Brasil e no mundo;

- Promover e fomentar atividades físicas para pessoas com deficiência - PcD,

bem como facilitar o acesso aos parques e criar locais específicos para desenvolverem

seus treinamentos e exercícios físicos de forma organizada e segura;

- Ampliar os banheiros públicos nos parques da capital a fim de atender todas as

pessoas, dando acessibilidade aos que ainda não os tem e reestruturar os horários de

atendimento, uma necessidade que carece de atenção de nossas autoridades, que

ignoram o uso dos banheiros aos frequentadores e visitantes dos nossos parques;

- Maior incentivo à pratica esportiva para a melhor idade, gerando mais

qualidade de vida a este público, tendo uma agenda de atendimento dos profissionais

de educação física nas academias ao ar livre da cidade e maior oferta de atendimento

nas academias de musculação da Prefeitura para os nossos idosos;

- Incentivar a criação ou atração de evento e/ou feiras de jogos eletrônicos (E-

sports) em Curitiba, através de incentivos, visto que o Brasil é o 13º maior mercado

Gamer do mundo.

Acredito que o esporte também é um pilar social. Através dele é possível reduzir

a criminalidade, os gastos com saúde e direcionar as crianças para uma vida saudável.

Baseado nisto, é de suma importância continuar a oferecer e fomentar o esporte no

contra turno escolar. São diversas modalidades esportivas disponíveis e ampliaremos

com 2 novas modalidades: Muay Thai e Jiu-Jitsu.



PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO ZE BONI 61

MOBILIDADE URBANA PARA CURITIBA 

TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 

INTRODUÇÃO

Elaboramos a seguir algumas sugestões e propostas para iniciativas na área de

Transporte Urbano de Passageiros para Curitiba, para compor o plano de governo

do candidato Zé Boni para as eleições municipais de 2020.

Focamos, portanto, as propostas num horizonte de aproximadamente 4 anos

(curto a médio prazo), conforme a finalidade a que se destina, podendo posteriormente

serem expandidas para longo prazo, se for o caso.

O tema Mobilidade Urbana em si é bastante amplo, extrapolando o tema

Transporte Urbano de Passageiros e abrangendo várias questões ligadas ao

desenvolvimento urbano. A saúde e a qualidade de vida das pessoas estão

intimamente ligadas às suas condições de locomoção cotidiana.

 
Estaremos abordando nesta proposta apenas as questões ligadas ao Plano

Setorial de Transporte Urbano de Passageiros em seus diferentes modais, cujo

enfoque principal será o Transporte Público Coletivo, por tratar-se da “espinha

dorsal” de um ecosistema sustentável de mobilidade urbana.

Os demais setores ligados a Mobilidade Urbana, tais como

desenvolvimento urbano, cidades inteligentes (ITS), sistema viário, uso e

ocupação do solo, acessibilidade, transporte urbano de cargas, questões

13 – MOBILIDADE URBANA
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ambientais, urbanização, aspectos socioeconômicos e outros, não serão objeto desta

proposta, devendo serem tratados em outra instância.

PLANMOB - PLANO DE MOBILIDADE URBANA E 

TRANSPORTE INTEGRADO DE CURITIBA 

CENÁRIOS E PRIORIDADES

No município de Curitiba, a partir do ano de 2005, os planos setoriais inseridos

no Plano Diretor representaram o ponto de partida para a reforma urbana local nos

seus aspectos legislativos e instrumentais. Esses Planos Setoriais tiveram o escopo de

aprofundar os fundamentos das políticas públicas de maior importância estratégica,

tanto para o município quanto para a região metropolitana.

Em março de 2008, uma Proposta Preliminar do Plano de Mobilidade Urbana e

Transporte Integrado – PlanMob Curitiba, previsto na Lei Municipal nº 11.266 de 16 de

dezembro de 2004 – foi elaborada, sob a coordenação do IPPUC e com a participação

da Câmara Técnica instituída pelo Conselho Consultivo do IPPUC – CONSECON.

Este documento foi a base para a revisão de 2019 e para a elaboração da

versão final do PlanMob Curitiba, agregando-se as contribuições da população.
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O novo plano considera, entre outros, também a utilização de modais de

micromobilidade (patinetes e bicicletas elétricas), serviços oferecidos em Curitiba a

partir de janeiro de 2019.

Conforme informado pelo IPPUC e CONCITIBA, o Plano Setorial de Mobilidade

inclui alguns desafios, tais como a criação de espaços acessíveis e seguros, a atração

de novos usuários para o transporte não motorizado, a melhoria da qualidade dos

serviços de mobilidade, a diminuição de deslocamentos por veículos individuais, a

redução da emissão de poluentes e a integração de modais.

CENÁRIOS E PRINCIPAIS DIRECIONADORES DA 
PROPOSTA - ECOSISTEMA DE MOBILIDADE URBANA PARA 

CURITIBA 

Conforme determina a Lei 12.587 de 2012 que instituiu a Política Nacional de

Mobilidade Urbana, os Planos de Mobilidade Urbana (PMUs) devem estar alinhados

ao Plano Diretor do município.

Além do Plano Diretor de Curitiba, no processo de planejamento municipal são

utilizados os Planos Setoriais, dentre outros instrumentos, tais como:

1. O Plano de Mobilidade e de Transporte Urbano Integrado

2. A universalização da Mobilidade e Acessibilidade

Conforme já mencionado anteriormente, estaremos abordando nesta proposta

apenas as questões ligadas ao Plano Setorial de Transporte Urbano de

Passageiros em seus diferentes modais (item 1 acima), cujo enfoque principal será o

Transporte Público Coletivo.
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Analisando o escopo do Plano Diretor de Curitiba (Lei 14.771 de 2015),

identificamos 4 pontos principais a serem alinhados na elaboração de propostas para

um “Ecosistema de Mobilidade Urbana” para Curitiba:

1. Prioridade ao transporte público coletivo (Art. 13 – V).

2. Promover a integração entre modais de mobilidade motorizados e não-

motorizados e os serviços de transporte urbano (Art. 39 - IV).

3. Promover e avaliar estudos para o estabelecimento de políticas públicas

que visem à redução do uso do transporte motorizado privado e

individual, condicionada à adoção de veículos menos poluentes ou não

poluentes e à integração com o sistema de transporte público (Art. 39 –

XIII).

4. Implantar sistema de “bike-sharing” (bicicletas compartilhadas) integrado

à rede de transporte coletivo bem como às malhas cicloviárias do

município, pontos turísticos e demais locais de interesse, dentro de um

prazo de 03 (três) anos (Art. 49 – V).

Sugerimos, portanto, o ecosistema abaixo como base para o Plano de

Mobilidade Urbana para Curitiba:
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Conforme o Plano Diretor (item1), o modal prioritário ou espinha dorsal do

sistema deve ser o Transporte Público Coletivo (“TPC”), integrado aos demais modais

de transporte urbano “sob demanda”, tanto individuais como compartilhados (item2), os

quais devem ser complementares ao TPC para as chamadas “Primeira e Última

Milha”, conforme ilustra a figura abaixo:

Isto se deve ao potencial de redução expressiva do volume de tráfego urbano

nas vias públicas promovido pelo transporte público de massa, o que é fundamental

para o atingimento dos objetivos da proposta de redução do tráfego urbano de veículos

privados.

60 passageiros e 1 ônibus                      60 ciclistas e suas bicicletas          60 motoristas e seus carros 
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Portanto, a oferta das combinações personalizadas de transporte deve, sempre

que possível, priorizar a combinação do Transporte Público a outros modais.

A mobilidade sob demanda e compartilhada envolvendo os diferentes modais

de transporte, é uma estratégia emergente que tem se tornado uma importante

alternativa à utilização de veículos privados nos centros urbanos.

Entenda-se como “Primeira e Última Milha” as conexões de curta distância

complementares ou não, ao serviço de transporte público.

Os modais compartilhados do setor privado propostos para esta integração

são os serviços de patinetes elétricos (“e-scooters”), bicicletas compartilhadas

(“bikesharing”), carros compartilhados (“carsharing’), transporte pessoal sob demanda

por aplicativo (Uber, 99, etc.), vans sob demanda (“vans on demand”), táxis e

locadoras.

PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

Outro ponto fundamental para o sucesso da implantação desta nova

mobilidade urbana são as Parcerias Público Privadas. O setor público

municipal precisa das tecnologias e serviços em desenvolvimento no

setor privado para o atingimento de suas metas urbanas primárias

(congestionamentos e melhoria ambiental), e o setor privado de mobilidade

precisa de políticas públicas, infraestrutura e regulamentações adequadas para
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a aplicação das novas tecnologias e serviços. É um trabalho que deve ser feito a

“quatro mãos”.

O TRANSPORTE PÚBLICO DE CURITIBA / REDE INTEGRADA 
DE TRANSPORTE (RIT) 

No final da década de 1970, Curitiba desenvolveu uma solução de transporte 

público coletivo inovadora, o BRT – “Bus Rapid Transit”, chamando a atenção de 

especialistas de todo o mundo e tornando Curitiba uma referência de transporte 

público.

Na mesma época, desenvolveu também um sistema de transporte urbano de

passageiros chamado Rede Integrada de Transporte (RIT), o qual foi baseado em

ônibus construídos a partir do conceito BRT.

A Rede Integrada de Transporte Coletivo de Curitiba (RIT) permite ao usuário a

utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. O

processo de integração ocorre a partir de terminais de integração onde o cidadão pode

desembarcar de uma linha e embarcar em qualquer outra dentro daquele espaço sem

um novo pagamento. Assim, o usuário pode compor o seu próprio trajeto para se

deslocar por diversos bairros.

Curitiba mantém a infraestrutura de transporte da RIT integrada ao Sistema de

Transporte Coletivo Metropolitano (RIT-M) para integrações físicas tarifárias. O Estado,

através da COMEC, mantém 13 municípios acessando a RIT.
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A RIT conta com 85,6 quilômetros de canaletas, vias ou faixas exclusivas,

caracterizando corredores de transporte de ônibus, operados por carros articulados e

biarticulados, que conectam 21 terminais de integração nas várias regiões da cidade. O

sistema é operado pela URBS (Urbanização de Curitiba S/A) e a COMEC

(Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba).

Além da interligação por ônibus expressos, os terminais são providos de ônibus

alimentadores, que compõem a ramificação secundária deste sistema e atendem aos

passageiros dos bairros próximos aos terminais. Adicionalmente, uma outra categoria

de ônibus expressos (os chamados ligeirinhos) provê rápido intercâmbio de

passageiros entre um terminal e outro, com trajetos diferentes e poucas paradas

intermediárias.

Atualmente, existem 7 linhas expressas operadas neste sistema que atendem os

eixos Norte/Sul (Santa Candida - Capão Raso), Circular-Sul, Leste/Oeste, Boqueirão,

Pinheirinho e (Linha Verde 1º Fase).

A frota total operante é de 1.229 ônibus, mais 372 veículos reserva, operando

251 linhas, percorrendo 302.186 quilômetros por dia útil. Deste total,172 articulados e

biarticulados compõe as linhas expressas troncais (canaletas exclusivas).

O total de passageiros transportados pelo sistema é de 1,37 milhões de

passageiros diariamente, sendo 620 mil pagantes e 745 mil gratuidades (idosos,

estudantes e deficientes - 55%).

A velocidade média é de 17,64 km/h para a frota de convencionais, e de 24,77

km/h para os BRTs (NTU - 2018).

A idade média da frota é de 8 anos e 4 meses, quando deveria ser de 5 anos

(paralização da renovação de frota por liminar em 2013, retomada a partir de 2017).
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RIT – Rede Integrada de Transporte Coletivo de Curitiba (Fonte: URBS) 

O sistema BRT, o qual foi modelo de transporte urbano para o mundo no

passado, após mais de 40 anos de existência sem grandes melhorias e inovações,

deteriorou-se bastante e já não mais atende as necessidades a que se destina,

principalmente a da população de mais baixa renda da região periférica. A rede se

expandiu para a região metropolitana (RITM), mas a precariedade da integração em

muito contribui para a insatisfação dos usuários.

Um dos maiores desafios para o Transporte Público Coletivo como modal

prioritário do ecosistema, é a superação da atual crise que atravessa, com uma

expressiva perda de passageiros para outros modais. A perda acumulada entre 2011 –

2018 foi de 28%, o que representa uma perda média de 10 milhões de passageiros ao

ano nos últimos 7 anos.
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Isto se deve a diferentes fatores, alguns conjunturais como o aumento da frota

de automóveis, a crise econômica e o aumento da taxa de desemprego, outros

setoriais como tarifas elevadas, perda de qualidade e conforto, atrasados frequentes,

superlotação em horários de pico, problemas de segurança dos passageiros

embarcados e nos terminais e concorrência de outros modais alternativos.

A evolução e composição tarifaria do RIT mostram dois aspectos importantes: 

1. A necessidade de subsidios para a cobertura da defasagem entre a tarifa técnica

(custo operacional) e a tarifa social (valor pago pelo usuário), a qual tende a crescer

ainda mais se não houver retenção e aumento do volume de usuários através da

recuperação das perdas para outros modais e captura de novos usuários oriundos

do transporte privado individual.

RIT – Evolução tarifária 2011 – 2020 em R$ (tarifa técnica x tarifa social) 

2. Grande potencial de redução do custo operacional através da

automação da bilhetagem (eliminação do cobrador) e eletrificação da frota

(veículos elétricos e híbridos). Observe a magnitude das siglas “Gastos

com pessoal” (50% - salários, benefícios e encargos sociais) e

“Combustível e lubrificantes” (15% - diesel e óleos) na
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composição da tarifa técnica. Somente estas duas siglas somam 65% do custo

operacional.

RIT - Composição da Tarifa Técnica x Tarifa Social 2018 – 2020 (%) – (Fonte: URBS)

Os carregamentos das linhas das canaletas exclusivas e diretas, assim como

dos terminais da RMC, nos mostram mais dois aspectos importantes:

1. A periferização do sistema, uma vez que os carregamentos do transporte

coletivo de Curitiba não ocorrem em pontos de alta densidade construída dos

setores estruturais, como inicialmente previsto no planejamento, mas em pontos

específicos como no centro e no final dos eixos. Os preços exorbitantes da

terra nos eixos estruturais devido ao processo especulativo privilegiaram a sua

ocupação pelas classes de maior renda, que na sua maioria são usuários do

carro privado nos seus deslocamentos, concentrando a grande maioria de

usuários das classes de menor renda na periferia.
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1. A necessidade de renovação do sistema, indicada pelo carregamento das linhas

que circulam por canaletas exclusivas e “diretas" em horário de pico do sistema,

apontando para a saturação do sistema.

Demanda dos corredores – Fonte: URBS 2016 

A progressiva redução da velocidade média em todos os serviços é um

outro fator relevante a se considerar, o que provoca perda de capacidade da

frota, superlotação e atrasos. Está diretamente associada ao aumento do uso

do automóvel e dos congestionamentos da via pública. A queda variou de 18,3%



PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO ZE BONI 73

(linha direta) a 8,9% (linha “troncal”) no período, o que é bastante significativo em

termos de perda de capacidade do sistema.

Velocidade média dos ônibus por tipo de serviço, 1980-2009, RIT (Fonte: IPPUC 2010) 

O aumento no número de semáforos é outro indicador importante para a

redução da velocidade média do sistema: entre 2004 e 2010, a quantidade de

interseções com semáforos aumentou de 881 para 1.080 (aumento de 22% - URBS,

2011) e parte destes novos semáforos deve ter trazido redução na velocidade média do

sistema.

Como consequência, temos cenários como abaixo, num claro quadro de

superlotação do sistema, evidenciando a falta de capacidade principalmente nos

horários de pico, tanto na frota municipal quanto na frota metropolitana.
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Em síntese, apesar do BRT ser considerado uma inovação nos anos 1970,

demanda várias melhorias e atualizações. A sua localização atualmente não coincide

com os lugares onde a demanda por transporte é maior.

A Rede Integrada de Transportes (RIT) é um sistema bem estruturado para as

partes da cidade onde se localizam os eixos estruturais e terminais de transporte. No

restante da cidade, principalmente na zona sul e no CIC, esse sistema ainda é bastante

precário, pois a integração espacial não é completa, tendo muitas linhas de ônibus

saturadas e a inexistência da integração temporal.

Avançar na articulação da escala urbano-metropolitana é de fundamental

importância para o gerenciamento e integração de fato, nas suas diversas acepções,

do sistema de transporte coletivo metropolitano de Curitiba.

O TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL EM CURITIBA 

Curitiba com uma população de aproximadamente 1,9 milhão de habitantes, é

a segunda capital brasileira com o maior número de carros por habitante, perdendo

apenas para Belo Horizonte neste quesito, e ficando a frente de outras grandes capitais

como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Salvador. Como as

estatísticas são baseadas nos números do DENATRAN, eu até arriscaria dizer que

Curitiba é a primeira, como já foi em anos anteriores, considerando que a maior parte

das locadoras de veículos do país registram as suas frotas em BH por razões fiscais.
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A cidade tem 1 carro para cada 1,5 habitante, com um adensamento de 2.658

veículos e 4.027 habitantes por km2, muito acima da média brasileira.

Em pesquisa especial feita em 2017, ficou claro que o uso do automóvel havia

superado o uso do sistema de ônibus, revertendo a expectativa que nascera quando da

implantação original do sistema:

Porcentagem de viagens no transporte público e em automóvel em médias e grandes cidades do 

Brasil 

Fonte: Pesquisas Origem-Destino das cidades 2017 

Isto resulta num tráfego urbano de veículos particulares bastante adensado no

município, transportando em média poucos passageiros, com uma eficiência de

transporte relativamente baixa.
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Na prática, as políticas públicas de apoio à compra e ao uso do automóvel

trouxeram enormes vantagens para esse modal, que o sistema de ônibus não poderia

superar. Desde a década de 1960, o Estado brasileiro vem aplicando medidas de apoio

à venda e ao uso do automóvel.

O resultado prático deste conjunto de políticas é que o custo de desembolso

para fazer um deslocamento típico de 7 km nas cidades brasileiras em automóvel é

igual ao custo de uma tarifa de ônibus e o custo de usar a moto é de 30% do valor da

tarifa de ônibus.

Custos relativos de uso do ônibus, moto e automóvel em viagem urbana de 7 km, Brasil 

Estudo sobre quatro grandes cidades de Europa (Paris, Londres, Berlim e Madri)

mostrou que o custo de usar o automóvel nas áreas centrais é de cinco a sete vezes o

custo de usar o transporte coletivo (Vasconcellos, 2014), motivo principal do menor uso

do automóvel pela sociedade.

No tocante à atratividade dos corredores de ônibus para os usuários de

automóvel, três estudos realizados após a inauguração de novos sistemas BRT no

Brasil mostraram que a porcentagem dos novos passageiros que antes usavam o

carro para se movimentar era muito pequena. Os valores variaram de 2% a 4%.
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Atratividade do BRT para usuários de automóvel 

Fontes: ITDP, 2013 (Transoeste, RJ); ITDP, 2015 (Transcarioca, RJ); ITDP, 2017 (Belo Horizonte). 

Por isso, a realidade atual das condições de mobilidade de Curitiba é um

resultado direto do conjunto de ações públicas que tornaram o uso do automóvel mais

confortável e mais barato que o uso do transporte coletivo, como aconteceu em todo o

país.

AGRAVAMENTO DA CRISE NO TRANSPORTE URBANO PÓS-

PANDEMIA  

A pandemia do vírus COVID-19 atingiu o mundo em uma escala, ritmo e

intensidade como poucos eventos na memória viva. Em apenas algumas semanas,

vários países quase pararam, à medida que os governos tentavam combater o surto.

Uma das mudanças mais dramáticas ocorreu na área do transporte de

passageiros, com uma redução sem precedentes da noite para o dia. Atualmente, a

maioria dos países está sob algum tipo de bloqueio (“lockdown”), com viagens

severamente restritas e reduzidas a apenas aquelas essenciais.

No mundo inteiro questiona-se sobre como esta pandemia afetará o transporte e

o setor de mobilidade, e há ainda muita incerteza sobre como será o 'novo normal'.
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A realidade do Transporte Público pré-pandemia do COVID-19 parece

inimaginável para a atualidade - a quantidade de passageiros, o objetivo de rodar

ônibus cheios, as estradas congestionadas - tudo isso parece um passado distante.

O impacto na demanda para as organizações de transporte público e privado

tem sido bastante intenso e ninguém sabe de fato quando as restrições serão

relaxadas ou com que rapidez as pessoas voltarão a viajar massivamente.

Um possível cenário para a retomada gradativa das atividades econômicas pós-

crise foi estimado pela consultoria Deloitte para o início de 2021 conforme mostra o

gráfico abaixo, levando em conta a previsão de recuperação dos setores de serviços:

Estima-se que a queda na demanda de transporte público foi da ordem de 80%

sobre o cenário anterior, o qual já contabilizava perdas bastante expressivas devido a

outros fatores, conforme apresentado anteriormente (cenários pré-pandemia).

Atualmente se nota uma pequena recuperação, mas ainda com uma expressiva perda

da ordem de 58%.

A tarifa técnica escalou a faixa dos 6,00 a 7,00 reais por passageiro

equivalente transportado, 25% a 30% acima da tarifa técnica anterior (5,30 reais)



PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO ZE BONI 79

bem acima da tarifa social atual de 4,50 reais (aprox. 45%). O sistema está operando

com 60% a 80% das viagens normais, com uma ociosidade de 20% a 40% da sua

capacidade normal.

O transporte metropolitano / COMEC está operando com 65% da capacidade

normal nos horários de pico e 50% nos horários normais.

As empresas de transporte público acumulam prejuízos expressivos,

demandando subsídios do governo municipal e estadual para a manutenção da

operação em níveis mínimos.

Apesar da pandemia e das recomendações de distanciamento social, os

passageiros, principalmente os das classes de menor renda, se aglomeram nos

terminais e viajam na capacidade máxima das poltronas e corredores (superlotação),

com grande risco de contaminação, uma vez que dependem do transporte público

para o seu deslocamento diário. No caso destes usuários, não se trata de opção pelo

transporte público, mas de uma necessidade.

Devido a deficiência no atendimento as demandas da população, os transportes

clandestinos, também chamados de “pirata”, têm se proliferado bastante, contribuindo

para piorar ainda mais o cenário atual.
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A expectativa dos órgãos gestores é que os volumes anteriores a pandemia não

mais retornarão. Estimam um retorno de no máximo 70% - 80% da capacidade anterior.

As empresas terão que se reinventar para poderem sobreviver no chamado

“novo normal”.

No curto prazo, essa catástrofe única representa uma péssima notícia para o

setor de transporte compartilhado, uma área de serviços ainda em sua infância, que

depende em muito das receitas geradas pelas viagens.

Muitos serviços estão operando com uma frequência mais baixa e muitos outros

chegaram até ao total cancelamento, no entanto, esta quarentena em breve irá

terminar e o Transporte Público precisara criar cenários de saída pós-COVID-19.

Durante o atual momento de crise, que deverá durar no mínimo até o final do

segundo semestre de 2020, as questões mais imediatas que ficam são:

. Como garantir a segurança dos passageiros?

. Como cuidar da capacidade financeira das empresas diretamente afetadas?

As Empresas de Transporte Público e os Prestadores de Serviço de Micro-

mobilidade atingiram o seu limite, enfrentando uma necessidade imediata de adaptar

suas operações a uma queda súbita e completa da demanda.



PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO ZE BONI 81

No entanto, embora lamentavelmente ocorram algumas baixas entre os atores

que compõem o ecosistema de transporte, como em qualquer crise, também haverá

oportunidades para aqueles fortes e positivos o suficiente para emergir da turbulência.

As repercussões financeiras desse vírus serão sem dúvida alguma um duro

golpe para muitas empresas, e os atores do ecosistema de mobilidade compartilhada

não estarão imunes a essa ameaça. Afinal, em um segmento de mercado emergente

como este, as estreitas margens que sustentam a maioria das empresas não durarão

muito sem o apoio ou subsídios do governo.

Inovação, criatividade e novos modelos de negócios serão fundamentais para a

superação da crise e adaptação ao novo cenário pós-pandemia. No entanto, para

aquelas empresas que emergirem dessa ameaça, o mundo terá mudado.

Para prosperar - e não apenas sobreviver - em um mundo novo que já está

despertando do pesadelo do COVID-19, será importante entender melhor as

oportunidades disponíveis para o transporte de passageiros.

O COVID-19 gerou uma mudança rápida na maneira como as pessoas se

sentem, pensam e agem, o que poderia abrir o caminho para mudanças maiores. A

disruptura é a base para a mudança de comportamento no transporte. Não devemos

apenas assumir que retomaremos de onde paramos, mas também devemos trabalhar

ativamente para influenciar os novos comportamentos que se formarão no futuro.

A natureza extrema e prolongada das medidas introduzidas para combater a

pandemia está nos forçando a reavaliar quase todos os aspectos de como vivemos.

Por sua vez, isso pode quebrar os hábitos e atitudes que sustentam tantas decisões

em todos os níveis, quanto a como, onde, quando e por que viajamos.

Essa crise não significa simplesmente a parada total de pessoas viajando. Ao

contrário, existem exemplos de indivíduos e empresas que utilizam formas alternativas

de transporte que anteriormente não teriam considerado. No futuro, a disposição de

procurar alternativas pode aumentar.
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Algumas mudanças positivas já têm ocorrido, como um aumento no uso da

bicicleta e um rápido crescimento nos hábitos de “home office” que podem trazer algum

impacto duradouro ao nosso comportamento de mobilidade.

Os tempos de isolamento e distanciamento físico aumentarão ainda mais a

demanda e a vontade da interação social, quando as coisas voltarem ao normal. Esse

aspecto social pode ganhar importância em nosso sistema de mobilidade no futuro.

Após a onda de pandemia, o mundo precisa de soluções de mobilidade confortáveis e

inteligentes, respondendo às necessidades individuais dos usuários e às circunstâncias

prevalecentes mais do que nunca.

Não são apenas os usuários de transporte que estão adaptando e testando

métodos diferentes. As empresas do setor de transportes estão reinventando seus

modelos de negócios para refletir as demandas em mudança.

As empresas de transporte sob demanda (Uber, 99, Cabify), por exemplo, estão

expandindo seus papéis como entregadoras de alimentos e mercadorias, não

apenas transporte de passageiros. À medida que as pessoas ficam em casa e não

podem sair, demandam mais do e-commerce e fornecedores locais de alimentos para

entrega. O redirecionamento de veículos para uso como veículos de serviço de

entrega se tornou comum entre os provedores de mobilidade compartilhada.
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PROPOSTAS PARA O PLANO DE GOVERNO NA ÁREA DE 
MOBILIDADE URBANA  

Tomando por base os cenários apresentados, elaboramos algumas propostas na área de 
mobilidade urbana para o plano de governo do Zé Boni. 

Em linhas gerais, a proposta básica do ecosistema a ser integrado pode ser sumarizada da 
seguinte forma:  

CURTO PRAZO - PRINCIPAIS PONTOS 

1.TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

É o modal mais importante do transporte urbano de passageiros do ponto de

vista da sustentabilidade, conforme priorizado pelo Plano Diretor de Curitiba.

Deve portanto, ser priorizado sempre que possível na oferta de combinações

personalizadas ao usuário final dos serviços de mobilidade integrada, perante a outros

modais.

Os principais pontos a serem considerados são:

• Renovação de frota: Dar continuidade ao processo de renovação das frotas

iniciado em 2017. A idade média da frota ainda está muito elevada
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• (8,5 anos), devendo chegar a 5 anos, conforme previsto originalmente nos

contratos de concessão.

• Biosegurança: É preciso estabelecer uma estratégia de saída da pandemia.

Algumas medidas emergenciais são necessárias para evitar a disseminação da

COVID 19:

✓ Instalação de dispensadores de álcool gel nas entradas dos veículos

✓ Uso de máscaras obrigatório para acesso aos terminais, estaçôes tubo e
interior dos ônibus.

✓ Acabamentos internos com aditivos anti-microbianos nas poltronas,
balaústres e pega-mãos.

✓ Desinfecção obrigatória interna dos ônibus nos pontos finais das linhas.

✓ Desinfecção dos terminais e estações tubo no período noturno.

✓ Gestão dinâmica da frota: Utilização de uma plataforma avançada de TI com
Inteligência Artificial, para reprogramação rápida e dinâmica dos recursos
humanos e frota, tendo-se em conta as mudanças frequentes nas rotas,
escalas e a flutuação no volume de passageiros na nova realidade. Algumas
destas soluções já estão disponíveis no mercado.

✓ Manutenção e intensificação de algumas medidas em andamento:
Limitação do número de passageiros em 50% para a saída
dos ônibus dos terminais, flexibilização / escalonamento dos horários
comerciais para evitar aglomerações nos horários de pico (entrada e
saída de funcionários), policiamento ostensivo nos terminais para
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assegurar o cumprimento das normas, distanciamento de 1,5 metro entre
as pessoas com marcações no piso.

• Capacidade financeira das empresas afetadas: O impacto financeiro trazido

aos operadores de transporte público com a pandemia foi bastante intenso,

conforme vimos anteriormente. Os prejuízos decorrentes desta situação para as

empresas são bastante preocupantes, obrigando o poder público a subsidiar

parcialmente os custos, para manter uma oferta mínima de transporte a

população.

A médio prazo, a nova realidade do transporte público irá obrigar uma revisão do

modelo de negócios e dos contratos de concessão do transporte público. As

empresas terão que se reinventar para sobreviver.

Ninguém sabe de fato quando as restrições serão relaxadas ou com que rapidez

as pessoas voltarão a viajar massivamente. No curto prazo, um trabalho de revisão

periódica (mensal?) do equilíbrio financeiro dos contratos terá que ser feito e

negociado com operadores até o início do próximo ano, quando espera-se um retorno

das atividades a nova normalidade.

2.CARROS COMPARTILHADOS (CARSHARING) 

É um novo modal de transporte para Curitiba, que ainda não dispõe deste tipo 

de serviço ao público. Por definição, Carsharing ou Carro Compartilhado é um tipo de 

locação de carro a curto prazo, permitindo ao usuário a escolha do local de retirada e 

entrega.  

Os serviços de carsharing no Brasil ainda são raros. A beepbeep é uma das

poucas empresas que operam, mas apenas nas cidades de São Paulo e São José dos

Campos.

A figura abaixo ilustra o conceito de carsharing, cujo objetivo final é a

integração com o ecosistema de mobilidade urbana, como meio complementar ao

transporte público:
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Conforme estudos realizados em diferentes países, 1 carro compartilhado

substitui de 3 a 6 carros privados no trânsito urbano ao longo do tempo. Trata-se de

um serviço privado, mas que para ser implantado com sucesso, depende de

infraestrutura a ser fornecida pelo município, assim como alguns benefícios fiscais

para viabilidade econômica, na forma de uma Parceria Público Privada (PPP -

Licitação Pública).

Proposta para as demandas básicas para a licitação:

• Composição da frota e acesso: O serviço deverá ser prestado por um mix de

carros elétricos e a combustão em % a ser definida, e acessado via aplicativo de

smartphone

• Integração de dados: A plataforma de dados de conectividade deve ser aberta e

integrada ao sistema da URBS

• Biosegurança: Exigência de procedimento com equipe especializada de

higienização entre usuários para evitar contágio, com as partes de contato

(volante, manopla câmbio, etc.) esterilizadas e protegidas, para que o usuário

tenha certeza que foi higienizado.
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Proposta das principais concessões a serem feitas pelo município:

• Estacionamento rotativo: Vagas de Zona Azul gratuitas para carsharing

• Estacionamento permanente gratuito: Áreas exclusivas para carsharing

reservadas próximas aos terminais do transporte público, no centro e em ilhas nos

bairros e região metropolitana

• Recarga de baterias: Estações de recarga para carros elétricos nos pontos de

estacionamento permanente.

• Circulação nas canaletas de ônibus centro / bairros

• Incentivos fiscais: ISS (PMC), ICMS (aquisição dos veículos), subsídio na

energia elétrica (COPEL)

Nota: Existe uma iniciativa de parceria (PPP) entre a PMC e o grupo Renault, de uma

operação de carsharing para Curitiba envolvendo veículos elétricos (Zoe). Estava em

fase de prova de conceito no segundo semestre de 2019 antes da pandemia, mas até o

momento não houve lançamento ao público.
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3. BICICLETAS COMPARTILHADAS ELÉTRICAS (e-BIKESHARING) 

Curitiba já conta desde o início de 2019 com serviços de micromobilidade,

através de bicicletas e patinetes compartilhados para locação por aplicativos. Os

serviços são operados pela Grow, empresa criada pela fusão entre duas empresas

“startups”, a Yellow e a Grin. Os patinetes são elétricos e as bicicletas são movidas a

pedal.

Plano Diretor Cicloviário: A cidade hoje conta com Plano Diretor Cicloviário com uma

malha bastante ampla de vias cicláveis:
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Como uma demanda do Plano Diretor de Curitiba de 2015 (Art. 49 – V), o

sistema de bicicletas compartilhadas deveria ser integrado ao transporte coletivo e a

pontos turísticos.

Como consequência, uma revisão foi feita pelo IPPUC, buscando o

reposicionamento dos bicicletários públicos em relação aos principais terminais e

estações de parada do transporte público, o qual é apresentado abaixo:

Ocorre também que os traçados das ciclovias atuais sugerem uma

“concorrência” com o transporte público, ao invés de “complementação”. Observem,

por exemplo, a grande malha de ciclovias na cidade “ladeando” as canaletas do BRT,

qualificando a bicicleta como “alternativa” ao transporte público.

As bicicletas por características, são indicadas para percursos mais longos, ao

contrário dos patinetes, que são para percursos mais curtos. Por outro lado, as

bicicletas são altamente dependentes das ciclovias, caso contrário trafegam na via

pública com riscos à segurança.

Acreditamos ser necessário um reestudo da malha cicloviária da cidade, com

enfoque maior na capilaridade (primeira e última milha), dando uma maior cobertura as

regiões não atendidas pelo transporte público.

Nota: Não temos informação se estas novas estações foram de fato implantadas ou não. 
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Bicicletas compartilhadas elétricas (e-Bike): A utilização da bicicleta com propulsão

a pedal se adequa bem a uma utilização esportiva ou de lazer, mas como meio de

transporte complementar cotidiano, a eletrificação das bicicletas (e-bike) se torna uma

demanda do usuário, a exemplo do que já ocorre em outros mercados. Este tem sido

um dos motivos pelo qual os patinetes elétricos têm tido melhor aceitação pelos

usuários de micromobilidade urbana do que as bikes.

O negócio de bicicletas compartilhadas eletrificadas (e-bike) tem alto potencial

para ganhar uma escala maior que a atual, por trabalhar com tecnologia que dispensa

a necessidade de ter pontos fixos para devolução das bikes e baixo esforço físico de

operação.

Por outro lado, irá contribuir de uma forma mais efetiva e sustentável na

complementação ao transporte público, por ter um alcance maior do que os patinetes.

Biosegurança: Na esteira do novo coronavírus, a maioria das pessoas está

extremamente preocupada com limpeza e higiene. As superfícies de alto toque usadas

pelo público todos os dias são algumas das coisas mais contaminadas que existem. As

partes mais tocadas de uma e-bike sempre serão o guidão e as alavancas de freio.

Como o sistema de compartilhamento via de regra, é o free-floating (sem docas

fixas), estas partes devem ter uma proteção antimicrobiana auto-limpante para evitar a

necessidade de higienização permanente entre usuários, assim como o contagio de um

usuário para outro.

Algumas empresas de bikesharing que operam na modalidade free-floating,

estão adotando o revestimento com um novo material auto-limpante antimicrobiano nas

manoplas e alavancas de freio (“NanoSeptic”), que elimina a possibilidade de contagio

por contato.
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Como é auto-limpante, esta tecnologia de saneamento reduz a necessidade de mão-de-obra humana 
adicional. 

Deve, portanto, ser uma política sanitária obrigatória para a implementação da

nova geração de bicicletas compartilhadas elétricas, extensiva também as já existentes

e aos patinetes.

Sumarizando, três propostas para o plano de mobilidade urbana no modal Bikesharing:

• Revisão do Plano Diretor Cicloviário de Curitiba com vistas a uma maior

capilaridade, para a complementação do transporte público (primeira e última

milha).

• Estimular a implementação de bicicletas compartilhadas elétricas (e-

Bikesharing) através de políticas de fomento e de PPPs na implementação da

infraestrutura.

• Implementação de medidas de biosegurança obrigatórias contra a COVID 19,

por meio da proteção das áreas de alto toque (manoplas e alavancas de freio)

com material antimicrobiano, tanto para bicicletas quanto patinetes

compartilhados.
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4. VANS SOB DEMANDA 

Trata-se um novo modal para o transporte público de Curitiba, que pode ser uma

alternativa interessante de curto prazo, para atração do usuário do transporte privado

para o transporte compartilhado. Supre algumas carências do transporte público

mencionadas anteriormente, as quais, nas atuais circunstâncias, são graves obstáculos

para a integração sustentável dos modais de transporte urbano.

Através de um aplicativo para smartphones, o passageiro solicita a viagem. O

aplicativo calcula uma rota dinâmica com base nas viagens solicitadas e define os

pontos de embarque e desembarque virtuais, próximos aos locais de origem e destino

e dentro da área geográfica de atendimento pré-definida do serviço. O app informa o

tempo de percurso.

Este modal se situa numa posição intermediária entre o transporte público e o

transporte individual sob-demanda (Uber, 99, Cabify), com a vantagem de transportar

até 14 passageiros com conforto, segurança e qualidade de serviço.
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Apesar de não ser um transporte “porta a porta”, como no caso do transporte

individual sob demanda (Uber, 99, etc.), os embarques e desembarques se dão muito

próximos aos pontos de origem e destino dos passageiros, em função do cálculo da

rota dinâmica (de 100 a 200 m), tornando-se bastante conveniente pela qualidade e

preço da tarifa, a qual é calculada também dinâmicamente, de acordo aos parâmetros

da viagem (distância, horário, etc.).

Área de atuação proposta para o serviço: Numa primeira etapa, sugerimos que a

área de geográfica de prestação do serviço seja alocada nos bairros onde temos a

maior concentração de carros por habitante, já que o objetivo principal em curto prazo é

de atrair o usuário do transporte privado. Numa segunda etapa, a área de atendimento

pode ser expandida.

Fonte: IPPUC

Por tratar-se de um transporte diferenciado, as frotas de vans podem ser

equipadas com alguns ítens de conforto, segurança, acessibilidade e conveniências

para o passageiro, tais como ar condicionado, WiFi, cameras de segurança e conexões

USB (celulares e laptops).
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Por tratar-se de transporte público, todas as precauções e protocolos de

higienização e limpeza devem ser observados para evitar-se o contagio pelo COVID

19, assim como as normas de segurança, registros e inspeção veicular exigidas pelos

órgãos responsáveis.

Pode também ser ofertado um serviço VIP para executivos a preços

diferenciados, com mais facilidades e conforto, transportando um número menor de

passageiros.

Pela conveniência e preço da tarifa, o modal deverá ser bastante atrativo ao público que se destina. 

A circulação nas vias segregadas do transporte público coletivo deve ser

autorizada, como forma de incentivo ao modal pelo poder público, de forma a evitar o

trânsito nos congestionamentos do centro urbano e agilizar a circulação nos horários de

pico.
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O sistema foi implantado pioneiramente na cidade de Goiânia no início de 2019

sob a marca CitiBus 2.0, por iniciativa de um dos operadores do transporte público

local, a HP Transportes. A plataforma e a tecnologia são da startup ViaVan, uma

parceria entre as empresas Via e Mercedes Benz Vans. Contam atualmente com mais

de 60 mil usuários cadastrados, com um alto índice de aceitação (avaliação média do

serviço: 4,9/ 5,0 estrelas), com uma frota de mais de 40 vans. O tempo médio de

atendimento é de 9,5 minutos.

Transporte Público Coletivo Complementar sob demanda por aplicativo de celular 

CitiBus 2.0 – Atua no centro expandido de Goiânia 

Um serviço equivalente foi lançado também em Fortaleza no final de 2019 sob a

marca TopBus+, utilizando a mesma plataforma da ViaVan.

A proposta, portanto, é a implantação deste novo modal de transporte público

para Curitiba, como alternativa ao atual sistema de transporte coletivo, com vistas a

atrair o usuário do veículo individual ao transporte compartilhado integrado.
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MÉDIO PRAZO - PRINCIPAIS PONTOS 

1.TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – NOVA GERAÇÃO BRT NG

Conforme já vimos, o sistema RIT/BRT tem 40 anos de idade e demanda

renovação e melhorias urgentes, não apenas com a renovação da frota, mas com uma

nova geração do sistema como um todo (BRT NG), mais adequada as demandas dos

atuais e novos usuários oriundos do transporte privado.
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Com base em artigo publicado em fevereiro de 2019 no jornal “A Gazeta do Povo” pelo

CEO da Metrobus, identificamos os principais requisitos a serem considerados numa

nova geração BRT NG:

• Rapidez de deslocamento: É o ponto mais importante para o usuário. Depende

basicamente da infraestrutura das vias públicas, da oferta de serviços de

transporte e da prioridade dada aos ônibus no tráfego. Daí a grande importância

da construção de vias segregadas e vias exclusivas para os ônibus, além da

prioridade semafórica.

• Confiabilidade e pontualidade: São características básicas para a decisão do

usuário na utilização do transporte público. Em outras palavras, ter certeza de que

o ônibus irá passar no horário e que você não irá perder ou chegar atrasado aos

seus compromissos. A confiabilidade depende basicamente da qualidade dos

ônibus e da infraestrutura viária. Já a pontualidade depende de motoristas bem

treinados e de um sistema de gestão (CCO) atuante na operação.

• Segurança: É uma demanda básica que deve estar presente nos terminais, nos

veículos e no trajeto para casa, escola ou trabalho. Sistemas de vigilância nos

ônibus e terminais interligados diretamente com as autoridades de segurança são

essenciais.

• Conforto: Em sistemas de transporte, não significa viajar sentado. Significa ter

terminais de qualidade, banheiros limpos, ônibus bem lavados e uma ocupação

que respeite o espaço de cada passageiro. Em todos os sistemas de transporte de

massa no mundo, a maioria dos passageiros viaja em pé nos horários de pico.

• Tarifa acessível: É aquela que permite que mesmo os menos favorecidos utilizem

o sistema. Por esta razão, em todos os países desenvolvidos a tarifa é fortemente

subsidiada. Na Europa, o subsídio varia de 50% a 90% dos custos do sistema.
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Transporte de qualidade custa mais e este custo não pode ser repassado

diretamente para os passageiros, pois tarifas altas são um convite para as

pessoas migrarem para o transporte individual.

• Biossegurança: São as medidas necessárias para evitar a disseminação de

doenças contagiosas nos veículos e instalações do transporte público, como por

exemplo, a COVID 19. Os mesmos critérios da proposta de curto prazo são

válidos aqui, incluindo ainda a instalação de sistema de ar-condicionado com

renovação de ar a cada 3 minutos (conceito aeronáutico), com sistema UV-C de

desinfecção do ar. Nota: A Marcopolo desenvolveu a plataforma BioSafe nas

suas carrocerias que integra essas tecnologias de biosegurança, as quais já estão

sendo aplicadas na nova frota elétrica urbana de São José dos Campos.

O fato é que melhorias são necessárias ao sistema de transporte público para

aumentar a sua atratividade na recuperação dos passageiros perdidos e motivar a

adoção pelos usuários do transporte privado. Estas melhorias fatalmente trarão

aumento no custo da tarifa técnica.
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As principais características propostas para a Nova Geração BRT são:

• Ônibus híbridos permitindo operação elétrica e a combustão eco-roteirizada (ruído

e poluição) gerenciada remotamente;

• Biossegurança: Ar condicionado com desinfecção, revestimentos antimicrobianos,

dispensadores de álcool gel;

• Conectividade: WiFi a bordo

• Pontos de recarga USB

• Veículos equipados com solução de telemática para gestão remota da operação

• Segurança: Câmeras de vigilância interligadas com autoridades de segurança

• Design moderno das carrocerias criando sensação de inovação e modernidade

• Passagens de nível nas intersecções de maior tráfego

• Sincronização semafórica

• Estações tubo interligadas por fibra ótica com ar condicionado e conectividade

• Painéis e monitores informativos nas estações tubo e terminais (tempo real)

• Aplicativo com informações aos usuários em tempo real

• Novo Centro de Controle Operacional (CCO)

• Túneis subterrâneos de baixa profundidade sobre as vias públicas mais críticas

criando ruas revitalizadas com novo paisagismo, ciclovias e áreas de lazer

• Terminais de maior porte subterrâneos (Praça Rui Barbosa, por exemplo)

• Sistema de vigilância e segurança dos terminais interligados as autoridades

policiais

• Policiamento ostensivo em todos os terminais

Uma alternativa seria resgatar o CIVI (City Vehicle Interconnected), um

projeto de PPP desenvolvido por um consórcio de empresas (Volvo, Cesbe

SA e Metrocard), proposto ao poder público (PMI) em maio de 2016 e descontinuado
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com a mudança de governo em 2017. Uma revisão e adequação a realidade

atual seria necessária, mas cremos que grande parte do seu escopo poderia ainda ser

aplicado no desenvolvimento da Nova Geração BRT.

Abaixo um resumo do escopo do Projeto CIVI:

• Projeto CIVI – Implantação de Rede de Transporte Limpo para a cidade de

Curitiba.

• Requalificação de Curitiba como exemplo de cidade sustentável.

Pro jeto CIVI

• Grande atrativo pela tecnologia proposta, sem paralelos no mundo.

• Incorpora ônibus híbridos e conectividade, com previsão exata do horário de

chegada e gestão operacional remota (CCO) de modo de operação (elétrico/

diesel) roteirizado.

• Estações ligadas por fibra ótica, com ar condicionado, monitoramento por câmeras

e informações em tempo real por meio de painéis, WiFi e aplicativos para

smartphones.

• Evolução do atual sistema BRT que revolucionou Curitiba: Infraestrutura

segregada, prioridade de ultrapassagem, estações tubo, operação rápida e

frequente.
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• Proposto ao poder Público Municipal (PMI) em maio de 2016.

• Licitado com aprovação preliminar pelo Poder Público – Descontinuado com a

mudança de governo em 2017.

• Abrange 5 corredores num total de 106 quilômetros, conectando Curitiba a região

metropolitana.

• O projeto prevê 300 estações ligadas por fibra ótica, com monitoramento por

câmeras e informações em tempo real, por meio de painéis, internet e

aplicativos para smarphones.

• Baixo custo para o cidadão, unindo funcionalidade e conforto.

• Detalhe de um túnel sobre a Avenida 7 de Setembro, iniciando no Shopping

Estação, estendendo-se até a região da Praça do Japão, com revitalização da

avenida com novo paisagismo e ocupação do novo espaço com áreas de lazer,

ciclovias, etc.

Vista geral da avenida e saída do túnel          Estação/ ponto de parada no interior do túnel 
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PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (URBS) 

Algumas das principais ações por parte do Poder Público, na parceria com a iniciativa

privada (PPPs), resultantes das propostas:

• Transporte Público Coletivo: Tarifa mais acessível subsidiada, criação da tarifa

setorial para o transporte público (tarifa mais competitiva com aplicativos),

unificação da gestão do transporte Municipal e Metropolitano. Promover a limpeza

e manutenção dos banheiros e áreas comuns nos terminais, assim como do

mobiliário público.

• Obras de infraestrutura para suportar os novos modais: Pontos de recarga

para veículos elétricos, áreas reservadas de estacionamento para carsharing e

bikesharing junto aos terminais e pontos estratégicos do centro urbano,

• BRT NG: Execução de algumas obras de passagem de nível e sincronização de

semáforos nas rotas do sistema expresso, túneis a céu aberto em algumas

avenidas de maior tráfego (canaletas) e terminal subterrâneo na Praça Rui

Barbosa.

• Carros privados: Desestimular o uso de carros privados no centro urbano através

da redução de estacionamentos nas vias públicas, aumento do preço da zona

azul, dificultar alvarás para novos estacionamentos particulares, rodízio de

veículos, pedágio urbano.

• Vans sob demanda: Promover licitação pública e regulamentar o transporte

público por aplicativos de Vans sob-demanda.

• Carsharing: Promover licitação e regulamentar o modal Carsharing com

eletrificação parcial da frota, na modalidade Station Based (retirada e devolução

em estações pré-definidas), estabelecer obrigatoriedade de limpeza e esterilização

dos pontos de contato entre locações (COVID 19).

• Estímulo a serviços de integração de modais (MaaS): Regulamentar a venda

de tickets para o transporte urbano via integradores de modais, regulamentar a

abertura de plataforma de dados das concessionárias (ônibus) e outros

operadores de transporte público (táxis, Uber, Vans, etc.) para compartilhamento

com as plataformas de integração de modais.
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• Micromobilidade: Estimular via editais de licitação pública a eletrificação das

bicicletas compartilhadas (eletrificação parcial da frota), exigência de utilização de

revestimentos especiais anti-microbianos nas manoplas e alavancas de freio de

bicicletas e patinetes, regulamentação dos pontos de parada em áreas

estratégicas para bicicletas e patinetes (na via pública para “free floating” ou em

áreas reservadas para “station based”).

• Biosegurança: Demandar por medidas e protocolos de limpeza, higienização e

esterilização em todos os modais compartilhados, assim como a utilização de

revestimentos anti-microbianos auto-limpantes nas superfícies de contato, afim de

evitar a disseminação da COVID 19 e biosegurança dos usuários. Fazer cumprir

também as medidas de afastamento social e uso de máscaras de proteção em

todos os modais, evitando também aglomerações, tanto nos terminais de

embarque quanto embarcados.

Segurança pública: Promover a segurança dos passageiros contra furtos,

assaltos e agressões, tanto nos terminais quanto embarcados, através do

monitoramento permanente por câmeras de vigilância e policiamento ostensivo.

CALÇADAS

Nesta gestão dar-se-á atenção

especial às calçadas do município.

Implantar-se-á o maior programa

de revitalização de calçadas, com vistas à acessibilidade. Será perseguido o objetivo de

uma padronização e manutenção adequada, para que não tenhamos mais problemas

de calçadas em desníveis ou com buracos, que hoje tem causado acidentes e quedas

aos pedestres.

Este projeto, além de garantir que as calçadas sigam um mesmo padrão, deverá

ainda adotar todas as medidas de segurança e acessibilidade, para que todos os

cidadãos, independentemente de ser um pedestre, um cadeirante ou um deficiente

visual, todos possam usar de forma democrática esse espaço, tendo garantida sua

segurança como um transeunte.
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É preciso pensar em emprego e renda, principalmente após a crise causada pela

pandemia do COVID-19. Tal situação desequilibrou muitos negócios, levando-os a

falência e desempregando muitos curitibanos. Sem nenhuma ação efetiva por parte da

gestão municipal, encontramos muitos micro e pequenos empresários com lágrimas

nos olhos, pois não conseguindo mais sustentar o empreendimento, estavam demitindo

e fechando suas empresas.

Situação de fechamento de empresas durante a crise se repetiu muito, e com o

isso o desemprego cresceu. Serão necessárias ações para incentivo aos micro e

pequenos negócios para que possamos atacar as causas do desemprego.

Será necessário a promoção de ações que estimulem a economia municipal,

incentivando o empreendedorismo e a geração de trabalho, emprego e renda.

Pensando nisso apresenta-se abaixo algumas metas que serão perseguidas pela

gestão Zé Boni a frente da Prefeitura de Curitiba a partir de 2021:

- Incentivos fiscais aos micro e pequenos empresários, principalmente estes que

mais sofreram durante a pandemia de Covid-19;

- Reorientar as políticas de atração e investimentos, estímulos à produtividade e

ao ambiente de negócios para setores nos quais Curitiba tem vantagens competitivas,

economia criativa, agregando valor aos produtos, gerando empregos e renda;

- Atração de empresas de tecnologia, através de incentivos fiscais, para que

gerem empregos e renda, além de impulsionarem o desenvolvimento TECH, aumentar

o valor agregado dos produtos e serviços, fortalecendo desta maneira a

competitividade, a parceria e o desenvolvimento de novas soluções;

14 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE  
EMPREGO E RENDA



PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO ZE BONI 105

- Incentivo ao incremento, ampliação, modernização e adequações dos

pavilhões industriais para estímulo e atração de novos negócios;

- Ações para incentivo de projetos incubadores, em que pequenos negócios

possam usufruir do espaço para o desenvolvimento em fases iniciais de seus projetos,

viabilizando e incentivando desta maneira o empreendedorismo.

Além destas ações, haverá incentivo para que comissões de estudo entre

técnicos, profissionais, acadêmicos, estudantes, gestores e consultores sejam

formadas para discussões de ideias que se tornem em ações estratégicas que

possibilitem Curitiba ser transformada em um polo de novos negócios.

Temos um povo batalhador e com mão de obra qualificada. Precisamos criar um

ambiente propício, com estímulos e incentivos para que novas empresas sejam criadas

e desenvolvidas afim de absorver o grande volume de desempregados que hoje há. É

desta maneira que queremos enfrentar o desemprego, incentivando o micro e pequeno

negócio. Assim reduziremos o índice de desemprego em nossa capital.
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Este plano foi escrito conforme todas as demandas apontadas pelo povo

curitibano durante as centenas de visitas realizadas por Zé Boni em sua pré-campanha.

Abaixo segue nomeados todos os técnicos envolvidos na escrita e formatação deste

plano de governo:

Andresa Vieira - Médica Veterinária formada pela Tuiuti do Paraná, Residência Médica 

em Anestesiologia; Técnica de Enfermagem.

Bruno Curty - Bacharel em Turismo pela Unioeste e Consultor de Viagens na Tripoli

Turismo

Christiano Blume - Formado em Engenharia pela UFPR e Pós-graduado em

Planejamento e Gerenciamento Estratégico pela PUCPR. 40 anos de experiência como

Engenheiro e Executivo em diversas áreas da indústria automotiva e suas aplicações

no transporte de passageiros e cargas, dos quais 35 anos na Volvo do Brasil e 5 anos

como consultor na área de mobilidade através de sua empresa CBlume Consultoria.

Palestrante e Articulista/ colaborador com revistas e entidades da área automotiva.

Danilo Henrique Ferro da Silva - Médico formado pela UEL em Londrina em 2004

com Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia em 2007 pela UEL também com

título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia e Pós-graduação de

Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia pela FATESA de Ribeirão Preto. Atuando

como Médico Clínico e Obstetra no Serviço Público e Privado na RMC desde 2007.

15 – COLABORAÇÕES TÉCNICAS
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Dyonathan Costa Trento – Empresário, Graduado em Comunicação Social, com

habilitação em Publicidade e Propaganda pela Anhanguera/SC; Experiências

envolvendo Gestão Pública e em níveis estratégicos no setor de Saneamento e Meio

Ambiente; Experiência com Inovações, atendendo os Setores Público e Privado nas
áreas de Saneamento e Meio Ambiente.

Elienai Lenine Spinelli - Formado em Educação Física, Bacharel em Treinamento

Desportivo, Especialista em Fisiologia do Exercício - Prescrição do Exercício, Diretor

Secretário da Confederação Brasileira de Treinadores e Profissionais de Educação

Física, Presidente da Federação Paranaense de Treinadores e Profissionais de
Educação Física.

Fábio Roberto Lucas - Graduado em Educação física pela PUC PR, Pós-graduado

em Fisiologia do exercício pela Universidade Gama Filho, Graduando em Direito pela

FESP PR. Experiência de 20 anos desenvolvendo o treinamento físico individual e

coletivo, preparador de atletas, ex-atleta de Fisiculturismo, Consultor na área
desportiva.

Hodsí Elias – Formado em Administração de Empresas; Empresário; ex-Assessor
Parlamentar.

Jenifer Garvin - Advogada, Pós-graduada em Direito Público.

José Maria Martins Valduga - CREA 3963, Formado em 1972, Engenheiro Civil. Atuou

20 Anos no IPPUC Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Assessor

de Gabinete, Presidente do Conselho de Zoneamento por 7 anos, Membro do Conselho

Deliberativo do IPPUC, Sócio Proprietário da Engesistem Engenheiros Consultores
Ltda.

Luciano Henrique Rodrigues - Especialista em Atividade Física e Saúde, personal

trainer, professor universitário, coordenador de curso de Pós-Graduação e ex-

presidente da Associação Paranaense de Personal Trainers – APPT.

Luciano Keluc - Empresário, administrador de empresa, Advogado, Pós Graduado em

Gestão e Administração Pública, Presidente Municipal do Partido Trabalhista Cristão-

PTC de Curitiba e Presidente do Movimento Fazendo Diferença.
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Luciano Mewes - Advogado, Especialista em Direito Administrativo e Constitucional,

Consultor de instituições de Ensino Privado (Rede CEDUCA) tendo exercido funções

públicas como Conselheiro Estadual de Educação e Superintendente de

Desenvolvimento Educacional da SEED-PR, e, ainda consultoria para mais de 100

municípios brasileiros.

Luiz Carlos Liz da Rocha - Funcionário Público na Esporte Paraná. Técnico em

Contabilidade e Bacharel em Ciência Política.

Luiz Fernando dos Santos Pacheco - Empresário no ramo de serviços e manutenção

industrial e hospitalar.

Mabel Cristina Biffi Mendes da Silva – Bacharel em Teologia pela Unicesumar

Curitiba, Coordenadora de Eventos e Atividades Opcionais (Rede CEDUCA) e

Diagramadora.

Marco Aurélio Jorge Maia - Técnico em Processamento de Dados; Gestão

Estratégica de Pequenas e Médias Empresas; MBA Internacional de Liderança e

Administração; Pós-graduando em Educação por Princípios. Proprietário da Escola

CEDUCA; CEO REDE CEDUCA.

Néia Martins – Advogada, Formada em Direito pela Faculdade Assis Gurgacz – FAG,

Pós-graduada pela Fundação Escola Do Ministério Público do Paraná – FEMPAR, Pós-

graduanda em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná – IFPR, Doutoranda em

Direito pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora (Universidad Nacional

de Lomas de Zamora, UNLZ) Argentina, Especialista em Transações Imobiliárias.

Rogério Bufrem Riva - Graduado em Ed. Física UFPR, Pós-Graduado em Tecnologias

Educacionais; Pós-Graduado em EAD. Diretor de Escola; Diretor de Tecnologia SEED-

PR; Assessoria ao COB como Gerente Operacional nas Olimpíadas Escolares; Gerente

de Transporte da Vila Pan-Americana Rio 2007; Co-Idealizador dos Jogos de aventura

e Natureza 2019.

Vanessa Carla dos Santos - Pedagoga Graduada pela UFPR, Mestre em Educação e 

Novas Tecnologias Uninter, Centro Universitário Internacional, Especialista em 

Educação Especial e Inclusiva Uninter, Centro Universitário
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Internacional; Especialista em Coordenação Pedagógica pela UFPR; Especialista em

Educação do Campo pela UNINA; Cursando Especialização em Educação a Distância

UNINA; Professora da Prefeitura Municipal de Curitiba concursada desde 2006;

Pedagoga da Seed Paraná concursada desde 2009; Experiência em Educação Infantil,

Ensino Fundamental I e II, Ensino médio, Ensino técnico Profissionalizante, Ensino Pós

Médio, Ensino Subsequente, Ensino EAD e Híbrido, CEEBJA, EJA.

Wagner Alcantara - Formado como Técnico de Informática pela ET-UFPR (IFPR),

Empreendedor, concursado público estadual desde 2012, Desenvolvedor de Sistemas

e Aplicativos.

Coordenação geral do Plano de Governo:

Edilson Luiz dos Santos - Graduado em Administração de Empresas; cursando MBA

Administração Pública; Piloto Comercial de Aviões Multimotores, IFR e Instrutor de Voo

(INVA). Experiência nas multinacionais TIM e Claro atuando como Trader e Gerente de

Negócios. Atuação em consultoria empresarial no ramo imobiliário e também no

segmento publicitário.

José Maria Boni Orivaldo Soler Peres


