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Integração de ônibus de Quatro Barras com Curitiba inicia dia 20
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Os usuários do transporte coletivo passarão a ter integração com o Terminal Santa Cândida, na
capital. O termo de cooperação foi assinado pelo Governo do Estado e a prefeitura. Esta é a
segunda nova integração feita na Região Metropolitana de Curitiba. A primeira foi em Colombo, em
junho/2017.
A partir do 20 de novembro (segunda-feira) os usuários do transporte coletivo de Quatro Barras, na
Região Metropolitana de Curitiba, passarão a ter integração com o Terminal Santa Cândida, na
capital. O termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná e
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) com a prefeitura de Quatro Barras foi
assinado nesta quinta-feira (09) durante sessão solene na Câmara de Vereadores para comemorar
o 56º aniversário do município. Esta é a segunda nova integração feita pela Comec neste ano. A
primeira foi em Colombo, em junho/2017, através da linha S31-Roça Grande/Santa Cândida. A
cooperação com Quatro Barras foi assinada pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano,
João Carlos Ortega; o diretor-presidente da Comec, Omar Akel, e o prefeito Angelo Andreatta. De
acordo com o termo, autorizado através da lei municipal nº 1087/2017, a Prefeitura de Quatro Barras
vai subsidiar a integração de uma linha de ônibus com a rede de transporte de Curitiba e ampliar o
atendimento da linha Palmital/Ribeirão doTigre aos sábados e domingos. Quatro Barras conta
atualmente com duas linhas de ligação direta com a capital que se deslocam até o Terminal
Guadalupe. &ldquo;A integração com o terminal Santa Cândida vai beneficiar 2.170 usuários que se
deslocam diariamente para Curitiba&rdquo;, informou o secretário João Carlos Ortega. &ldquo;Há
muito tempo os usuários pediam integração com a rede de Curitiba e agora foi possível efetivar a
operação&rdquo;, disse Omar Akel, diretor-presidente da Comec. Ele informou também que Quatro
Barras vai ganhar 20 novos abrigos de pontos de ônibus, conforme anunciado na semana passada
pelo governador Beto Richa. &ldquo;Estamos apostando nesta linha e acreditando que os
moradores de Quatro Barros terão mais mobilidade e mais facilidade ao acesso a contratações por
empresas dentro dos bairros metropolitanos&rdquo;, disse o prefeito Ângelo Andreatta. &ldquo;A
expansão aumenta a oferta de transporte, traz economia aos usuários e consolida o sonho da
integração", afirmou o prefeito. BOX Confira como fica a integração no terminal Santa Cândida A
partir de 20 de novembro a linha O73-Ctba/Q.Barras (Graciosa) será seccionada no Terminal Santa
Cândida. Ela será denominada O31-Q.Barras/StaCândida e, inicialmente, serão mantidos os
mesmos horários de atendimento. Esta linha vai trafegar também pela rua Aristides Luciano
Adamoski, no bairro Jardim Menino Deus. Os usuários que embarcam no trajeto entre o município
até o Terminal Santa Cândida continuarão pagando tarifa de R$ 4,50 (cartão metropolitano ou
dinheiro). Eles vão desembarcar dentro do terminal e poderão fazer integração com as demais
linhas, sem pagar outra passagem. No retorno, pagarão R$ 4,25 para o sistema Urbs, de Curitiba.
No Terminal Santa Cândida embarcarão no ônibus, sem a necessidade de outro pagamento. Após o
Terminal Santa Cândida, no trajeto em direção ao Terminal Quatro Barras, a tarifa custará R$ 4,50.
Além de melhorar a mobilidade esta operação vai permitir aos que embarcam em outra linha na
capital reduzir o custo pela metade. Atualmente se gastam R$ 17,50 por dia (duas passagens para ir
e duas para voltar) o custo passará a ser de R$ 8,75/dia, representando uma economia de até R$
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192,50/mês para quem usa o sistema diariamente. GUADALUPE - Os que desejam ir até o
Terminal Guadalupe continuarão sendo atendidos, nos mesmos horários, pela linha
O71-Ctba/BordadoCampo(Q.Barras via BR), que será denominada 061-BordadoCampo/Guadalupe.
No final da noite, quando a demanda é muito pequena, o atendimento será feito pela linha
062-BordadoCampo/Guadalupe (via Graciosa e via Santa Cândida), que sairá do Terminal
Guadalupe, passará pelo Terminal Santa Cândida se deslocará pela Estrada da Graciosa, passará
por Quatro Barras até chegar a Borda do Campo.
Beto Richa, integração dos transportes,
Comec, secretaria do Desenvolvimento Urbano, Governo do Paraná
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