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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)
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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.



PLANO DE GOVERNO CANDIDATO PREFEITO ZE BONI 82

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
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- 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


