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PARCERIA COM O GOOGLE PERMITE 
DIVULGAR ROTAS DE ÔNIBUS NOS 
APLICATIVOS DA EMPRESA

Polícia Militar inicia operações 
no Transporte Coletivo



MENSAGEM DO PRESIDENTE
O mês de outubro foi muito produtivo para a Comec. Fechamos uma parceria 

com o Google para disponibilizar os horários e itinerários do Transporte 

Coletivo nos aplicativos da empresa, dando mais clareza de informações. 

Lançamos também o edital de licitação para contratação da iluminação do 

Contorno Sul de Curitiba, importante obra que trará mais segurança para o 

trecho. Em parceria com a Polícia Militar, iniciamos uma série de operações no 

Transporte Coletivo buscando diminuir a incidência de assaltos. E diversas 

outras ações que você confere neste informativo. 

Muito obrigado. 

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

O Cartão Futuro, programa do Governo do 
Paraná para incentivar a manutenção de 
empregos e a contratação de jovens 
aprendizes por empresas paranaenses, ganha 
cada vez mais adeptos. A expectativa é 
viabilizar a contratação de 20 mil aprendizes 
em todo o Estado e a manutenção de até 15 
mil contratos de trabalho já em andamento.
“Com o Cartão Futuro, o Governo paga uma 
parte do salário do aprendiz e isso permite a 
sua contratação até mesmo por pequenas e 
microempresas. Dessa forma, o programa 
abre as portas para o primeiro emprego para 
jovens entre 14 e 21 anos. E, ainda, ajuda a 
combater o abandono escolar, já que um dos 
critérios para participar é que o jovem esteja 
estudando”, explica o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. Segundo ele, o governo 
criou uma verdadeira força tarefa para fazer 
chegar o Cartão Futuro às empresas e aos 
estudantes. Uma das estratégias é uma 
grande campanha de divulgação com 
veiculação em todos os canais de 
comunicação e nas redes sociais, além do 
corpo a corpo que vem sendo feito pelos 
secretários de Estado para apresentar o 
programa ao setor empresarial, associações 
comerciais e industriais e escolas dos 
municípios. “Estamos mobilizados, queremos 
a Agência do Trabalhador dentro da escola. 
Estamos muito animados com a possibilidade 
do pequeno comércio poder, com a ajuda do 
governo, dar uma alternativa de formação 
profissional, emprego e renda para os jovens 
sem que eles precisem deixar de estudar”, diz 
o chefe da Casa Civil, Guto Silva. Ele citou, 
ainda, que essa estratégia tem como viés a 
retomada da economia e a continuidade dos 
excelentes resultados alcançados pelo Estado 
na geração de empregos neste ano, com os 
melhores nove meses da história.



MITIGAR DANOS - “O BRDE mantém diálogo 
permanente com a sociedade e além das ações 
elencadas encontrará outras que possam mitigar os 
danos, para que possamos voltar à normalidade, 
para continuar a fazer o que de melhor fazemos, 
trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso 
Estado”, afirmou Lipski.
A Fomento Paraná estima que no âmbito do 
Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), 
gerenciado em parceria com a Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e o 
Paranacidade, a moratória de seis meses permitirá 
aos Municípios usar até R$ 4,2 milhões em obras e 
ações para reconstrução e melhoria de instalações 
atingidas pelo temporal.
“Levar a moratória aos Municípios que estão 
passando por calamidade pública significa dar mais 
condições para que eles tenham maior fluxo de 
caixa frente às demandas da cidade. E também é 
importante levar mais recursos novos para que 
novas obras de infraestrutura sejam feitas”, afirmou 
o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas, João Carlos Ortega.
MUNICÍPIOS AFETADOS – De acordo com balanço 
publicado pela Coordenação da Defesa Civil do 
Paraná, este foi um dos piores temporais da história 
do interior do Estado, com ventos de mais de 70 
km/h. Pelo menos 33 Municípios registraram algum 
tipo de prejuízo, como casas e estabelecimentos 
comerciais destelhados ou derrubados pelo vento e 
chuva com granizo, e queda de energia provocada 
por postes também quebrados, o que levou a faltar 
água em diversas áreas.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior 
determinou que Municípios que decretarem 
situação de emergência ou calamidade em 
decorrência dos prejuízos provocados pelo 
temporal que atingiu as Regiões Oeste, Noroeste 
e Norte do Estado, no mês de outubro, poderão 
obter uma moratória no pagamento de 
financiamentos contratados com o Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) e a Fomento Paraná, além de acesso a 
crédito novo para obras de reconstrução.
A medida vale para financiamentos públicos 
concedidos às Prefeituras, obras de infraestrutura 
e mobilidade urbana ou construção de bens 
públicos, e também para empreendedores 
privados dessas cidades que possuam contratos 
com as instituições financeiras. O vice-presidente 
e diretor de Operações do BRDE, Wilson Bley 
Lipski, informou que equipes da instituição estão 
em contato com associações comerciais, 
prefeitos, secretários de desenvolvimento, 
cooperativas e clientes para discutir alternativas 
de apoio. De acordo com Lipski, o Banco 
disponibilizou R$ 20 milhões para empréstimos de 
capital de giro e para a reconstrução de 
empreendimentos de micro e pequeno porte. Os 
clientes também poderão postergar contratos de 
crédito já firmados com o BRDE, conforme as 
linhas contratadas, por um período de 6 a 12 
meses, dependendo de cada contrato. Para 
empreendimentos de médio e grande porte o 
BRDE está disponibilizando todas as suas linhas 
de crédito e colocando sua equipe técnica para 
encontrar as melhores opções.

Paraná oferece Moratória e Crédito a 
Municípios afetados por temporal

Fonte: SEDU



da Comec, Gilson Santos. "Com certeza os usuários 
do transporte coletivo poderão se sentir mais 
seguros nos seus trajetos a partir de agora".
A Operação Ônibus Seguro vai abranger, além dos 
veículos, alimentadores urbanos, terminais, 
estações-tubo e demais pontos de embarque e 
desembarque de passageiros. O intuito é dar 
resposta à população e diminuir os índices criminais 
nas cidades que compõem o 1º CRPM, com ações de 
prevenção e repressão dos crimes. As datas e locais 
das operações não serão divulgados, mas a atuação 
se manterá pelos próximos meses com diversas 
formas de policiamento preventivo.

O 1º Comando Regional da Polícia Militar 
(1ºCRPM), unidade responsável pela coordenação 
do Policiamento em Curitiba e na Região 
Metropolitana, iniciou nesta semana a Operação 
Ônibus Seguro. A ação, que tem como objetivo 
levar mais tranquilidade para os usuários do 
transporte coletivo, usa como base dados 
fornecidos pela Comec.
As informações serão utilização pela PM para 
montar operações específicas. Segundo a Comec, 
desde janeiro deste ano foram registrados 132 
roubos em linhas coordenadas pela empresa, que 
levam milhares de passageiros. “Desde o começo 
do ano nós intensificamos as abordagens 
nos ônibus em fiscalização ao 
cumprimento das medidas sanitárias em 
relação ao coronavírus, e isso já trazia uma 
sensação de segurança para as pessoas. A 
partir de agora, as unidades da Polícia 
Militar atuarão de forma específica em 
combater os crimes de roubos e furtos 
nesses locais”, disse o oficial de Relações 
Públicas do 1º CRPM, capitão Vitor Rodrigo 
Amaral. “A Comec coordena 201 linhas em 
19 municípios da Região Metropolitana de 
Curitiba, por meio de 660 veículos. Saber 
onde e quando estes assaltos vão ocorrer é 
muito difícil. Por isso estamos contando 
com a ajuda e inteligência da Polícia Militar 
nestas operações”, destacou o 
diretor-presidente 

Polícia Militar inicia série de operações 
no Transporte Coletivo

Ações têm como base dados da Comec e ocorrerão nos ônibus, alimentadores urbanos, 
terminais, estações-tubo e demais pontos de embarque e desembarque de passageiros. 



proporcionando inclusive mais segurança aos 
usuários. “Em uma rápida pesquisa por meio do 
celular em um site muito conhecido a pessoa poderá 
consultar a melhor rota, horários, conexões, 
evitando se perder e até esperas desnecessárias nos 
abrigos. É um passo importante para oferecer um 
serviço cada vez melhor para a população, aliando 
tecnologia e informação”, afirmou.
Os dados das linhas já estão disponíveis na 
plataforma e as atualizações serão feitas 
automaticamente por meio de uma sincronização 
com a base de dados da Metrocard, associação das 
empresas operadoras do sistema.
SITE DA COMEC – O site da Comec também reúne 
informações atualizadas sobre linhas, horários e 
tarifas do transporte metropolitano.

A Comec firmou uma parceria com o Google para 
disponibilizar informações a respeito do serviço 
de transporte coletivo da Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC) nas plataformas da empresa.
Os horários e itinerários estão disponíveis nas 
plataformas da empresa, uma das gigantes 
globais de tecnologia. Usuários podem consultar 
informações sobre as 201 linhas que atendem os 
19 municípios da RMC.
As informações fazem parte do Google Maps, que 
também oferece dados sobre tempo estimado de 
viagem, horários de partida e chegada, 
quantidade de paradas, distâncias e canais de 
atendimento das empresas operadoras.
O presidente da Comec, Gilson Santos, disse que a 
medida facilita o acesso das informações, 

Comec e Google firmam parceria para 
divulgar informações do transporte

Comec reforça atendimento em linhas metropolitanas 
Com o retorno das atividades e gradual 
flexibilização das medidas mais restritivas, 
implementadas pela pandemia de Covid-19, a 
Comec tem identificado um retorno dos usuários 
do Transporte Coletivo e realizado uma série de 
ajustes em linhas metropolitanas buscando 
equalizar a oferta de veículos com a demanda de 
passageiros. Somente no mês de outurbo, foram 
reforçadas linhas de Almirante Tamandaré, 
Colombo, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, 
Piraquara, São José dos Pinhais, Bocaiúva do Sul, 
Araucária e Pinhais. Porém, apesar do aumento da 
demanda, somente neste mês foi alcançada a 
marca de 200 mil passageiros transportados em 
um único dia, ocorrida no dia 27. O número ainda 
representa cerca de 72% do que era transportado 
no período anterior ao da pandemia, quando a 
média de usuários era de 275 mil passageiros

pagantes por dia útil. Com as mudanças as tabelas 
de horários foram atualizadas e encontram-se 
disponíveis no site da Comec. 



A Comec lançou o edital de licitação para 
contratação de empresa especializada de engenharia 
para a implementação de iluminação pública no 
Contorno Sul de Curitiba. O trecho de 
aproximadamente 10,7 quilômetros é considerado 
um dos mais perigosos do Paraná, por onde circulam 
diariamente cerca de 60 mil veículos, sendo que 
aproximadamente 30% deste trafego é de veículos 
pesados como caminhões e ônibus. O edital foi 
lançado seguindo o Regime Diferenciado de 
Contratação – RDC, que permite que o projeto e a 
execução da obra sejam contratados em uma única 
licitação, pelo menor preço oferecido. A modalidade 
une duas etapas reduzindo o tempo do processo.

Além da iluminação da pista principal, toda em LED, 
o projeto prevê a iluminação das vias marginais, 
interseções, ramos de acesso e dispositivos de 
transposição em desnível (viadutos, trincheiras e 
passarelas), além da implementação de dispositivos 
de segurança, incluindo barreiras de concreto, 
necessários para evitar uma eventual colisão de 
veículos aos postes e demais dispositivos instaldos. 
“É a primeira vez que a Comec realiza uma 
contratação por meio de RDC, o que nos deixa muito 
orgulhosos e animados. Só temos a agradecer ao 
Governador Ratinho Junior pela confiança 
depositada.”, afirmou o Presidente da Comec Gilson 
Santos.

Edital para contratação de empresa que irá contruir o novo terminal 
de ônibus de Piraquara tem sua primeira sessão realizada

A Comec lançou o edital de licitação para 
contratação de empresa especializada de engenharia 

Além da iluminação da pista principal, toda em LED, 
o projeto prevê a iluminação das vias marginais, 

Licitação para contratação da iluminação 
do Contorno Sul de Curitiba é lançada

No último dia 29 de outubro a 
Comec realizou a primeira 
sessão de abertura dos 
envelopes da Concorrência 
01/2021, que tem por objetivo a 
contratação de empresa 
especializada para a construção 
do novo terminal de ônibus de 
Piraquara. Na ocasião foram 
abertos os envelopes de 6 
empresas contendo as 
propostas de preço 
apresentadas. A sessão foi 
suspensa para análise da 
documentação por parte da 
Comissão Permanente de 
Licitação e deverá ser 
convocada ainda no mês de 
novembro para a abertura dos 
envelopes n. 2, que contém os 
documentos de habilitação. 



O presidente da Comec Gilson Santos, uma equipe 
de técnicos da Comec e do Instituto Água e Terra - 
IAT, estiveram no município de Adrianópolis com o 
prefeito Vandir Veterinários e técnicos da prefeitura, 
para debater a regularização do distrito de Barra 
Grande. O distrito, não está corretamente 
regulamentado pelo Plano Diretor Municipal e a visita 
teve como objetivo conhecer as características do 
local e analisar as possibilidades para sua 
regularização. O centro de Adrianópolis possui uma 
geografia bastante peculiar, cercada por morros e 

quase que em sua totalidade margeando o Rio 
Ribeira de Iguape, o que exige cuidado com a 
expansão urbana visto que muitas áreas são 
suscetíveis a inundações. Apesar de estar inserida na 
Região Metropolitana de Curitiba, Adrianópolis está 
situada a 120km da capital, fazendo divisa com o 
Estado de São Paulo e possuindo cerca de 6 mil 
habitantes. Integraram a visita os técnicos da Comec 
Milton Campos, Ruan Amaral, Jonas Alves e o Chefe 
da Divisão de Geologia do IAT Luciano Cordeiro de 
Loyola e o Geólogo Dioclécio Falcade.

Fazenda Rio Grande trabalha em projeto 
ambiental nas margens do Rio Iguaçu

O presidente da Comec Gilson Santos, uma equipe 
de técnicos da Comec e do Instituto Água e Terra - 
IAT, estiveram no município de Adrianópolis com o 
prefeito Vandir Veterinários e técnicos da prefeitura, 
para debater a regularização do distrito de Barra 

quase que em sua totalidade margeando o Rio 
Ribeira de Iguape, o que exige cuidado com a 
expansão urbana visto que muitas áreas são 
suscetíveis a inundações. Apesar de estar inserida na 
Região Metropolitana de Curitiba, Adrianópolis está 

Comec e IAT fazem visita técnica 
no município de Adrianópolis

O presidente da Comec Gilson Santos esteve em 
Fazenda Rio Grande, reunido com o prefeito Dr. 
Nassib, os secretários de Planejamento Lanes Prates, 
de Administração Ricardo Linhares e Meio Ambiente 
Elias Baptista, e a representante da Sanepar Paula 
Foltran e do IAT Roberto Machado, para debater a 
implementação de um grande e importante projeto 
ambiental para o município, margenado o Rio Iguaçu. 

Comec convoca interessados a integrar 
o Conselho Gestor de Mananciais

A Comec lançou um edital para eleição dos 
representantes de entidades ambientalistas não 
governamentais e de Universidades e entidades de 
ensino e pesquisa no Conselho Gestor dos 
Mananciais. O CGM é um órgão colegiado, com 
poderes consultivo, deliberativo e normativo, 
responsável pela elaboração das políticas públicas 
acerca das áreas de mananciais da RMC.



Vereador de Colombo Osmair Possebam e 
moradores da Colênia Faria
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AGENDAS

Vereadores de Pinhais André de Paula e 
Arnaldo Oliveira 

Vereador de São José dos Pinhais Silvio 
Mecânico

Vereadores de Almirante Tamandaré Wallison 
Romero

Vereadora de Piên Dra. Seandra e a Diretora 
da APAE Mari Souza 

Presidente da Paraná Edificações Marcus 
Tesserolli e o Diretor de Obras Rafael Batista


