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O Transporte Rodoviário de Passageiros ganha em qualidade com a construção, readequação ou
reformas de Terminais em Municípios de todas as Regiões do Paraná. Somadas, as obras,
realizadas com recursos do Tesouro do Estado e de financiamentos, liberados via Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), com operação do Serviço Social Autônomo
(Paranacidade, vinculado à Secretaria), estimulam os comércios regionais e o turismo, além de
oferecer mais conforto às pessoas. Os Municípios beneficiados são Campo Largo, Francisco
Beltrão, Guaraniaçu, Guaratuba, Jaguapitã, Mamborê, Sengés, Toledo, Turvo e Umuarama.
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realizadas com recursos do Tesouro do Estado e de financiamentos, liberados via Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), com operação do Serviço Social Autônomo
(Paranacidade, vinculado à Secretaria), estimulam os comércios regionais e o turismo, além de
oferecer mais conforto às pessoas. Os Municípios beneficiados são Campo Largo, Francisco
Beltrão, Guaraniaçu, Guaratuba, Jaguapitã, Mamborê, Sengés, Toledo, Turvo e Umuarama. O
investimento chega a R$ 24.305.613,33, sendo R$ 14.451.036,55 milhões pelo Programa de
Transferências Voluntárias da SEDU; R$ 8.589.945,92 pelo Sistema de Financiamento aos
Municípios (SFM); e R$ 1.264.630,86 em contrapartidas municipais. Os valores correspondem a
projetos em diversos estágios, sendo que seis já foram concluídos e entregues para uso. Os demais
estão em execução, ou já receberam autorização para Homologação dos contratos. "São obras que
representam um grande avanço aos Municípios, que passam a ter maior integração regional, tanto
do ponto de vista social, quanto econômico. Beneficiam a população ao estimular o comércio, a
indústria e, por consequência, a geração de empregos", afirmou o secretário da SEDU, João Carlos
Ortega.
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