
 

Chico participa do anúncio da reforma do Terminal do Piracicamirim 

 

O presidente do Sintipel, Francisco Pinto Filho, o Chico, participou neste último dia 11 de 

janeiro do anúncio de abertura da  licitação para a obra de reconstrução do Terminal 

Piracicamirim (TPI), realizado pelo prefeito Barjas Negri, no próprio Centro Cívico. Chico, que 

cresceu no Piracicamirim, onde viveu até a década de 90, falou da importância da reforma do 

Terminal do Piracicamirim,  que seguirá os modelos do Terminal Vila Sônia, entregue em 

dezembro de 2017, e Terminal Pauliceia, em construção. O investimento aproximado é de R$ 

6,9 milhões e o prazo de entrega previsto é de 12 meses após a ordem de serviço. “Com 

certeza, esta reforma só vem para melhorar o deslocamento da população que utiliza o sistema 

de transporte coletivo”, destacou. 

Inaugurado em outubro de 1995, o TPI que recebeu, em média, 60 mil usuários/mês em 2017, 

está com sua estrutura ultrapassada. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e 

Transportes (Semuttran), Jorge Akira, no projeto estão previstas as melhores práticas de 

mobilidade utilizadas no país, com piso tátil, rampas de acessibilidade, banheiros acessíveis, 

câmeras para monitoramento de segurança e um design moderno, preparado para 

proporcionar um maior conforto e facilidades para os usuários do transporte público. 

Além da reconstrução do prédio, o entorno do terminal também receberá melhorias. Em toda a 

área interna e externa do TPI serão implantadas rampas de acessibilidade e construídos sala 

para a Guarda Civil, bicicletário, reservatório de água com capacidade de 36 mil litros, 

bilheterias e instalada proteção contra descargas elétricas, além de equipamentos para 

prevenção contra incêndio. 

MELHORIAS NO ENTORNO – Em outra licitação, a Prefeitura fará a remodelação do sistema 

viário no entorno do Terminal Piracicamirim. A pavimentação do entorno será demolida e 

reconstruída e a geometria do sistema viário adequada, o que vai melhorar a fluidez do 

trânsito. Também constam nesse projeto, calçadas e rampas acessíveis, passagem de 

pedestres com semáforo para aumentar a segurança nas travessias, estacionamentos para 

ônibus reserva e para veículos que utilizam o varejão do Piracicamirim e comércio local. 

Tambéms será feita drenagem e plantio de grama. 



CORREDORES DE ÔNIBUS - A reconstrução do TPI integra o pacote de obras dos 

Corredores de Ônibus, que engloba o corredor Vila Rezende, Piracicamirim, São Jorge e 

Pauliceia. O projeto dos Corredores consiste em destinar uma faixa preferencial para os 

coletivos em uma extensão total de 31,7 km em algumas das principais avenidas. As obras 

podem reduzir em até 20% o tempo de viagem dos passageiros. A execução dos corredores de 

ônibus tem recursos obtidos por meio de financiamento do programa Mobilidade Médias 

Cidades, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 52,6 milhões, e R$ 2,8 milhões de 

contrapartida do município. 
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