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Comec retoma obra na
Av. Rui Barbosa em SJP
SAÚDE, SEDU E COMEC ALINHAM AÇÕES
DE COMBATE AO CORONAVÍRUS COM
MUNICÍPIOS DA RMC

MUNICÍPIOS COMEÇAM A RECEBER OS
NOVOS ABRIGOS PARA PONTOS DE
ÔNIBUS

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Mesmo em meio a pandemia de Coronavírus, realizamos importantes entregas
durante o mês de maio. Retomamos mais uma importante obra deixada pela
Copa do Mundo de 2014, iniciamos a entrega dos novos abrigos para pontos
de ônibus adquiridos pelo Governo do Estado e estamos acompanhando toda
a situação envolvendo o vírus no âmbito do Transporte Coletivo, com muita
atenção e responsabilidade, realizando todos os ajustes necessários e possíveis
para manter o funcionamento deste serviço que é essencial para a população.
Continuamos firmes e esperançosos de que dias melhores virão.

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Planejamento Estratégico para revigorar a
economia nos 399 Municípios do Paraná
O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e
de Obras Públicas (SEDU), João Carlos Ortega,
responsável ainda por cinco vinculadas – Serviço Social
Autônomo (Paranacidade); Coordenação Metropolitana
de Curitiba (COMEC); Companhia de Habitação do
Paraná (COHAPAR); Paraná Edificações (PRED); e
Conselho Estadual das Cidades (ConCidades); faz parte
do Grupo de Trabalho para Coordenação de Ações
Estruturantes e Estratégicas para Recuperação,
Crescimento e Desenvolvimento do Estado do Paraná.
O Estado conta R$ 600 milhões de um financiamento
contratado junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Gerenciados pela SEDU, os
investimentos integram o pacote de ações para auxiliar
as cidades paranaenses. “Temos um Planejamento para
revigorar a economia e o desenvolvimento, em parceria
com os 399 Municípios do Paraná”, assegura Ortega.
Além dos R$ 600 milhões do BID, a SEDU conta ainda
com recursos do Sistema de Financiamento aos
Municípios (SFM) e do próprio Tesouro Estadual, lembra
o secretário. “Vamos buscar e elencar as prioridades de
obras nos Municípios, em especial as que gerem
emprego e renda em diversas atividades. Há obras de
Barracões Industriais, habitações, Escolas, Postos de
Saúde, Pronto Atendimento, Capelas Mortuárias,
Terminais de Transportes, Ginásios de Esporte, Meus
Campinhos e outras que geram emprego e renda para
revigorar a economia nos 399 Municípios do Paraná, em
todas as Regiões do Estado”, reforça Ortega.
O Grupo de Trabalho para Coordenação de Ações
Estruturantes e Estratégicas para Recuperação,
Crescimento e Desenvolvimento do Estado do Paraná é
coordenado pelo vice-governador Darci Piana e conta

com
participação
multissetorial,
formado
por
representantes de diversas áreas do governo, e com apoio
do setor produtivo. Ortega diz que é difícil mensurar a
crise. “Mas com essas medidas, sob a liderança do
governador Carlos Massa Ratinho Junior e do
vice-governador Darci Piana, vamos retomar a economia
no Paraná, pois sozinhos, os Municípios não
conseguiriam”, enfatiza.
Ortega destaca o trabalho conjunto e a parceria entre
todos os segmentos, governo e sociedade. “Essa união
de forças vencerá não só a crise, mas também a doença”,
acredita o secretário da SEDU. Para ele, seguindo
orientação do governador, o Estado deve tomar à frente
da recuperação econômica, com investimento público
pesado na área de infraestrutura e na alavancagem de
recursos para o setor privado, por meio de financiamentos
com juros baixos pela Fomento Paraná e pelo Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).
Ortega lembra que o governador orienta para que o
Planejamento Estratégico comece a funcionar a partir de
agosto, com a perspectiva de uma diminuição nos casos
de coronavírus. “Esta é também a oportunidade de
trabalhar com a eficiência da máquina pública. Mais do
que diminuir o custeio, é necessário também pensar em
ações que tornem os órgãos estatais mais eficientes”,
determina o governador. Ratinho Junior quer ampliar os
investimentos públicos com a execução de obras que
geram empregos nos Municípios e tornar a Administração
Estadual ainda mais eficiente. “Essas são as principais
orientações do governador Carlos Massa Ratinho Junior
para retomar o fôlego da economia do Paraná, após a
pandemia da Covid-19. E o Grupo de Trabalho já está em
ação”, enfatiza Ortega.
Fonte: Sedu

Municípios começam a receber novos
abrigos para ponto de ônibus.
132 novos abrigos já foram entregues de um total de 660 adquiridos pelo
Governo do Estado no início deste ano.
Municípios da Região Metropolitana de Curitiba,
começaram a receber no início deste mês os novos
abrigos para pontos de ônibus adquiridos pelo
Governo do Estado no início do ano.
No total, 660 novos abrigos serão entregues,
somando mais de R$3,2 milhões em investimentos.
Neste primeiro mês, foram entregues abrigos para os
municípios de Tunas do Paraná (12 unid.), Quitandinha
(20), Mandirituba (30), Piên (20), Rio Negro (18),
Campo do Tenente (12) e Lapa (20).
O presidente da Comec Gilson Santos, acompanhou a
entrega em alguns dos municípios contemplados e
destacou a importância da ação. “Ainda temos muitas
regiões de terra que em dias de chuva prejudicam a
população. Além é claro do frio, chuva, sol, vento,
enfim. Esses abrigos trazem mais conforto e
segurança. Parece uma ação simples, mas faz uma
grande diferença no dia a dia destas pessoas”.

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, agradeceu a
entrega. “São investimentos importantes para nós.
Este é um pedido constante da população que ainda
depende do ônibus para ir trabalhar e estudar. Em
nome de toda a população, muito obrigada”.
Santos lembrou ainda que “por meio de uma parceria
com a Secretaria de Segurança Pública, os abrigos
instalados serão cadastrados e georreferenciados pela
polícia, para que em caso de emergência, possam ser
rapidamente localizados, servindo como um ponto de
referência para a população”.
Os novos modelos seguem o mesmo padrão dos
abrigos já entregues no passado pela Comec, porém
receberam reforço em sua estrutura visto que os
antigos tinham laterais em acrílico que eram
facilmente vandalizadas. Nos novos modelos as
laterais, além de maiores, são em chapas de aço,
muito mais resistentes.

Comec retoma obra na Avenida Rui
Barbosa, em São José dos Pinhais
A Comec retomou neste mês as obras no cruzamento
da Avenida das Torres, em São José dos Pinhais, com
a Avenida Rui Barbosa. Prevista para a Copa do
Mundo no Brasil e parte do PAC da Mobilidade, a obra
estava paralisada desde 2016, quando a empresa
responsável entrou em recuperação judicial.
Segundo o presidente da Comec Gilson Santos, ela é
uma das mais emblemáticas dentre as que ficaram
paralisadas. “Esta é uma obra que antecede a entrada
para o aeroporto Afonso Pena. Por onde saem e
chegam milhares de pessoas, inclusive turistas. É
lamentável que durante tanto tempo tenha sido a
primeira impressão aos que passam por ali. Mas agora
poderemos finalmente entregar essa obra e aproveitar
todos os benefícios que ela trará para a população”.
A obra consiste no fechamento do vão sobre a
Avenida Rui Barbosa, abrindo espaço para mais duas

pistas na Av. das Torres, o que irá melhorar
signifitcativamente o trafego, visto que ali ocorre o
afunilamento da saída do aeroporto com a chegada de
veículos orienudos da PR-376. Por questões de
segurança, o local durante muito tempo foi fechado por
tapumes. Motivo também de muitas reclamações.
Esta é a 4a obra da Copa retomada durante a gestão do
Governador Carlos Massa Ratinho Junior. As outras três
são referentes a trincheira da Rua Arapongas, retomada
em fevereiro deste ano; a Avenida das Américas,
retomada em outubro de 2019 e a Rua Maringá,
retomada em maio deste ano. Em vias de ser entregue,
a Avenida das Américas, também em São José dos
Pinhais, já teve toda a etapa de iluminação e
pavimentação concluída, restando alguns pontos de
sinalização vertical e horizontal, além de pequenos
ajustes em calçadas e acessos aos moradores.

Avenida das Américas com nova iluminação.

PM e GM farão operação em terminais metropolitanos
A Secretária de Segurança Pública do Estado do ParanáSESP, em parceria com a Comec e Guardas Municipais das
principais cidades da Região Metropolitana, iniciaram um
trabalho de orientação à população nos terminais de
ônibus metropolitanos. O objetivo é fiscalizar o uso de
máscaras de proteção individual e orientar quanto ao
distanciamento social entre os usuários, duas medidas
consideradas
importantes
no
enfrentamento
ao
coronavírus. Segundo o presidente da Comec Gilson
Santos, a ação é importante. “No início da semana ainda

encontrávamos algumas pessoas sem máscaras, e isso é
muito perigoso para toda a população. Alguns nem sabiam
que o uso agora é obrigatório. E a PM e GM, estão aqui
para dar essa orientação”. “É importante lembrar que a
operação não possui caráter punitivo ou restritivo, e sim
orientativo. Mas é bom lembrar que a Lei prevê multa a
quem não estiver utilizando máscaras em locais públicos,
como interior dos ônibus e terminais”, destacou o
presidente. A ação tem previsão para acontecer até o dia
27 de Maio, podendo ser prorrogada por mais tempo.

Campanha vai incentivar uso de máscaras nos ônibus
O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria
de Comunicação Social e Cultura, lançou, nesta
quarta-feira (13/05), a campanha “Vai de máscara”, que
incentiva toda a população a usar máscaras de proteção
individual durante suas atividades do dia a dia, como forma
de prevenção ao coronavírus. A campanha contará com
cartazes que serão distribuídos entre diversos prédios
públicos e no interior dos ônibus do Transporte Coletivo,
adesivo nos vidros traseiros dos ônibus e anúncios em
televisão e redes sociais do Governo do Estado. Segundo
o presidente da Comec Gilson Santos, a ideia é reforçar a
utilização das máscaras principalmente no interior dos
ônibus. “Infelizmente ainda vemos casos de pessoas que

não estão fazendo uso de máscaras e o reforço nessa
comunicação é fundamental para conscientizar a
população da importância desse cuidado”, destacou.
Especialistas afirmam que o uso de máscaras é um
poderoso instrumento para frear a proliferação do vírus
pois impede que as gotículas de saliva de um possível
portador do vírus sejam expelidas no ambiente e,
consequentemente,
acabem
contaminando
outras
pessoas. A campanha reforça que a preocupação com o
uso da máscara deve se dar em diversas atividades do dia
a dia, e não apenas no Transporte Coletivo. São situações
como sair de casa, abastecer o carro, ir ao médico, ir ao
trabalho, supermercado, entre outras.

Saúde, Sedu e Comec alinham ações
integradas entre municípios da RMC
O presidente da Comec Gilson Santos, participou, ao
lado do Secretário de Desenvolvimento Urbano e
Obras Públicas João Carlos Ortega e do Secretário da
Saúde Beto Preto, de uma vídeo conferência da
Associação dos Municípios da Região Metropolitana
de Curitiba (Assomec), com o objetivo de alinhar
ações para o enfrentamento do coronavírus na Região.
Durante o encontro virtual, prefeitos manifestaram
suas principais preocupações com relação ao
coronavírus em seus municípios e puderam
compartilhar
também
iniciativas
consideradas
exitosas, que poderiam ser replicadas nos municípios.
Outro assunto importante debatido durante o
encontro foi a operação do Transporte Coletivo
Metropolitano, tema considerado prioritário também
pelo Governador Carlos Massa Ratinho Junior. Sobre o
assunto, o presidente da Comec Gilson Santos

apresentou as ações que tem sido realizadas nos
municípios e garantiu que a Comec tem acompanhado
a demanda e realizado os ajustes sempre que
necessário. “Temos feito ajustes em tabelas de horários
diariamente. Além das diversas ações de higienização,
orientação, informação, entre outras. Mas precisamos
ser realistas e mudar hábitos, horários e utilizar o
Transporte em horários alternativos”.
Durante sua fala, o Secretário da Saúde Beto Preto
manifestou preocupação com a atual pandemia e
alertou aos municípios que ainda não é hora de relaxar
nas medidas de prevenção. “Tudo que fizermos nesse
momento terá impacto daqui 15 dias. E infelizmente
ainda não vencemos o vírus, apesar de estarmos com os
números controlados, o que passa uma falsa ideia de
estabilidade. Precisamos ser responsáveis, cautelosos e
mantermos as ações tomadas até aqui”, destacou.
O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas João Carlos Ortega, ressaltou que “as ações da
secretaria não foram contingenciadas. Recursos estão
sendo repassados na íntegra aos municípios e a
secretaria está atenta para este enfrentamento”.
O grupo também relatou a necessidade de adotar
medidas integradas, visto que os municípios são muito
próximos e com fluxo de pessoas muito grande. “Não
adianta realizar uma ação mais incisiva em um município
e o outro do lado não. Precisamos que as decisões
sejam tomadas como um todo para que sejam efetivas”,
destacou a prefeita de Colombo Bath Pavin.
O prefeito de Fazenda Rio Grande e presidente da
Assomec Márcio Wosniack avaliou importante o
encontro e pediu que exista uma "avaliação contínua
dos municípios com ações lideradas pelo governo".

Colaboradores da Comec participam de
campanha para doação de cestas básicas
A campanha Cesta Solidária Paraná realizada
pela Superintendência Geral de Ação Solidária
do Governo do Estado arrecadou 150 toneladas
de alimentos. Para a primeira-dama Luciana
Saito Massa, que preside o Conselho de Ação
Solidária, a doação de cada um foi fundamental
para arrecadar uma quantidade significativa de
alimentos, que fará a diferença na mesa das
famílias mais vulneráveis. “Quero agradecer a
cada um que fez parte, doou e ajudou a
organizar e receber esses alimentos. Finalizamos
essa campanha com um sucesso enorme”, disse.
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