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Duplicação,
vitória da
comunidade .
Eu acreditei
e trabalhei .

Até o final de 2015, segundo o
Departamento de Estradas de Rodagens
(DER), cinco quilômetros das obras de
duplicação da Rodovia João Leopoldo
Jacomel (PR-415), que liga Curitiba aos
municípios de Pinhais e Piraquara, serão
entregues e o trecho será liberado para
circulação. Com isto, 35% das obras
estarão concluídas, já que ao todo serão
14 quilômetros de triplicação.

O trecho fica próximo do
cruzamento da via férrea,
em Pinhais, seguindo
cinco quilômetros até
chegar ao município de
Piraquara. O DER estima
concluir a obra até o final
de 2016. (Veja detalhes
da obra nas páginas
seguintes)

O avanço na triplicação da PR-415 – a
maior obra em andamento em todo o
Paraná, com investimentos de R$ 145
milhões – foi bastante comemorado
pelo Movimento Duplicação Já
(composto pelos Rotarys Club de
Pinhais e Piraquara, pela Federação
dos Trabalhadores das Indústrias do
Paraná (Fetiep) e pelo deputado
estadual Rasca Rodrigues).
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TRECHO 1 (Curitiba-Pinhais), vai do Rio Atuba até o Carrefour,
totalizando 4 quilômetros. Nela está sendo implantada mais uma
pista (antes havia duas de cada lado), ou seja, ficará com seis pistas
ao final (três de cada lado). As terceiras faixas serão prioritárias
para os ônibus e conversões dos veículos.

Passarela

Trecho 2 (Pinhais-Piraquara), tem ao todo
quase 10 quilômetros de obras. Nela estão sendo
construídas quatro novas pistas (duas de cada
lado). Ao final, serão seis pistas, hoje são somente
duas (uma de cada lado).

A TRAJETÓRIA DA CONQUISTA
14 de Março de 2012

Abril de 2012

Rasca foi o único deputado a
participar do lançamento do
Movimento “Duplicação Já” e fazer
a adesão junto com os Rotarys Club
de Pinhais e Piraquara, e da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias do
Estado do Paraná (FETIEP).

Rasca foi quem marcou audiência
com o governador Beto Richa,
com o secretário de Infraestrutura
e Logística, Pepe Richa, e com a
coordenação do Movimento para
entregar ao governador abaixoassinado com 12 mil assinaturas.

Maio de 2012

Novembro de 2012

Rasca formaliza pedido
da Duplicação da Rodovia
ao secretário Pepe Richa,
unificando o seu ofício com
o do Movimento (40/2012),
protocolado com o número
07.972.092-5.

Rasca apresenta emenda
aditiva (nº 18) ao
Orçamento do Estado de
2013, solicitando R$ 78
milhões para construção
de 14 quilômetros da
PR-415.
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Quilômetros de NOVAS PISTAS;
Quilômetros de CALÇADAS e CICLOVIAS;
VIADUTO próximo ao Carrefour;
TRINCHEIRA com a Rua Jacob Macanhan;
Novas PONTES;
PASSARELAS.

Passarela

Rasca garantiu
R$ 5 milhões
para o projeto,
incluiu as ciclovias
e foi o único
deputado a lutar
do início ao
fim pela obra.

Passarela
Fim do
Trecho 2
Abril de 2012
Rasca levou os integrantes
do Movimento “Duplicação
Já” para uma reunião com
o então presidente da
Assembleia Legislativa,
Valdir Rossoni, para pedir e
ganhar o seu apoio à causa.

INVESTIMENTO:

R$ 145 milhões

Novembro de 2012

Dezembro de 2012

Governo do Estado autoriza
publicação de edital para
licitação da obra e Rasca
informou, em primeira mão,
a boa notícia em evento de
entrega de casas no bairro
Guarituba, em Piraquara.

Orçamento de 2013 é aprovado na Assembleia, e atendendo a
emenda do deputado Rasca, são liberados R$ 5 milhões para o
início do projeto de construção da Duplicação. Esse recurso foi o
primeiro passo concreto para tirar a obra do papel.

Abril de 2013

A empresa Concremat Engenharia
venceu a concorrência pública 21/2012
e ficou responsável pelos projetos da
obra. Nesse período, Rasca garantiu a
inclusão de ciclovias no projeto,
uma vez que muitos ciclistas moram
em Pinhais e Piraquara.

Em reunião pública, no município
de Piraquara, o deputado Rasca e o
então deputado Rossoni anunciam
que a Assembleia Legislativa
repassaria R$ 40 milhões do seu
orçamento para a obra da Duplicação,
graças às economias da Casa.

Setembro de 2013

Ordem de Serviço
para contratação
do projeto é
assinado pelo
governador, ao
custo de R$ 2,4
milhões.

O projeto da obra é
concluído e entregue antes
do previsto originalmente.
Com o anúncio, feito na
apresentação técnica
do projeto, obra ganha
agilidade.

Governador Beto Richa autoriza abertura de
processo licitatório para escolher a empresa
que tocaria as obras. A licitação abrange
terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem
e obras de arte corrente, obras de artes especiais
(viadutos, passarelas, ciclovias), restauração
rodoviária, sinalização, iluminação pública.
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Janeiro de 2014
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Maio de 2013

Junho de 2014

Agosto de 2014

Governo assina Ordem de Serviço
para o início das obras, na Câmara
Municipal de Piraquara. O esforço
do Movimento Duplicação Já, do
deputado Rasca e da população
dos municípios foram reconhecidos
por quem esteve presente.

Obras avançam e tem início
a construção da trincheira
da Rodovia com a Rua Jacob
Macanhan. As equipes
também trabalham na
drenagem, terraplanagem
e construção de arrimos.

Junho de 2015

As frentes de trabalho
concluem o primeiro
quilômetro de
pavimentação da obra
no trecho da linha férrea
e finalizam a construção
da ponte sobre o Rio Iraí.

A Câmara Municipal de Pinhais,
de forma unânime, concede o
Título de Cidadão Honorário do
município ao deputado Rasca,
em reconhecimento ao esforço
e trabalho na conquista da
Duplicação.

Com cinco frentes de trabalho
permanente, as obras avançam e tem
início a construção da trincheira da
Rodovia com a Rua Jacob Macanhan.
As equipes também trabalham
na drenagem, terraplanagem e
construção de arrimos.
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Agosto de 2015

Foto: AEN-PR
Foto: AEN-PR

Maio de 2015

Março de 2014
Propostas são abertas
e a Construtora Triunfo
S.A vence a licitação.
Pela proposta da
empresa a duplicação
custaria R$ 145,5
milhões.

Dezembro de 2015*

DER prevê
entrega de
5 quilômetros
da obra.
* Dependendo das condições climáticas,
a entrega poderá ser feita em janeiro
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Março de 2013

