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192 NOVOS ABRIGOS PARA PONTOS DE 
ÔNIBUS FORAM ENTREGUES PELA 
COMEC. TOTAL JÁ CHEGA A 396.

COMEC DESBUROCRATIZA PROCESSOS 
DE APROVAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NA 
CIDADE DE CURITIBA.

Governo vai criar Programa 
Cartão Social do transporte 



MENSAGEM DO PRESIDENTE
A atual pandemia ocasionada pelo Coronavírus nos trouxe uma série de 
desafios, principalmente no Transporte Coletivo. No mês de Agosto trabalhos 
para dar uma resposta importante para a sociedade neste quesito, 
apresentando um projeto de lei para a criação do Cartão Social do Transporte 
Coletivo. Sem sombra de dúvidas um importante projeto que fará a diferença 
na vida de muitas pessoas. Além disso, desburocratizamos processos de 
aprovação de condomínios em Curitiba, entregamos novos abrigos para 
pontos de ônibus e realizamos diversas reuniões para debater o 
desenvolvimento da nossa Região. Muito obrigado e boa leitura.
 

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Estado investe R$ 1,1 milhão em 
projeto do novo Viaduto do Orleans

do Estado”, disse Ratinho Junior. “O projeto engloba 
uma nova rotatória com várias pistas marginais e vai 
encerrar o caos urbanístico dessa ligação com os 
bairros. Curitiba cresceu e o Viaduto ficou pequeno”.
O projeto executivo deve ficar pronto em 12 meses e as 
obras, orçadas em cerca de R$ 30 milhões, também vão 
levar cerca de um ano. Além das novas estruturas, o 
viaduto original será transformado em um espaço de 
convivência para moradores e turistas, espécie de 
jardim suspenso arborizado para passagem de ciclistas 
e pedestres. Também será um espaço de observação da 
histórica Paróquia Santo Antônio de Orleans.
“Esse viaduto está no nosso plano de modernização da 
infraestrutura do Estado. Essa mesma rodovia (BR-277) 
recebe duas trincheiras importantes no Jardim Guarany 
e no bairro Cercadinho. Estamos criando uma artéria 
bem estruturada conectando os bairros, Curitiba a 
Campo Largo e também ao Interior, com um sistema 
muito mais seguro para os motoristas e pedestres”, 
acrescentou o governador. “É uma necessidade para 
quem vive nessa região”.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o 
prefeito de Curitiba, Rafael Greca, assinaram um 
convênio para contratação do projeto executivo para 
construir novos acessos do Viaduto do Orleans, em 
Curitiba. O investimento da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística é de R$ 1,17 milhão, com 
contrapartida de R$ 61,5 mil do município.
O projeto prevê a construção de dois novos viadutos 
em alças para fluxo ininterrupto de veículos 
conectando as duas pistas da BR-277 aos bairros São 
Braz, Santa Felicidade, Cidade Industrial de Curitiba e 
Campo Comprido. Os acessos para a Rua Professor 
João Falarz e a Avenida Vereador Toaldo Túlio no 
entroncamento com a rodovia federal também serão 
revitalizados. Segundo a prefeitura de Curitiba, 
passam pelo local cerca de três mil veículos por hora 
nos picos de movimento.
“É um projeto complexo. Desde que assumimos o 
Governo tínhamos esse investimento programado. É 
uma região que envolve vários bairros, é uma entrada 
da Capital e também a principal saída para o Interior 

 



disso”, disse. O governador reforçou, ainda, que já está 
em andamento o projeto da segunda fase da 
modernização da avenida, com a construção de uma alça 
de acesso que vai facilitar a ligação entre a Zeferino 
Casagrande e a BR-277, principal corredor para o interior.
QUALIDADE DE VIDA – Ortega, secretário do 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDU, 
explicou que o investimento foi feito com recursos do 
Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de 
crédito operacionalizada pela secretaria. Ele lembrou que 
com a repaginação da avenida, o Governo cumpre o seu 
papel no apoio ao cidadão. Uma obra que, ressaltou 
Ortega, impacta diretamente na vida dos moradores com 
melhorias no transporte, na segurança e também na 
acessibilidade, entre outras. “Mais uma parceria 
importante do Governo do Estado para a realização de 
uma obra estruturante, completa e moderna. Asfalto novo 
e calçada nova que vão beneficiar o trânsito e também as 
pessoas que circulam pelo local”, afirmou o secretário.
MEU CAMPINHO – Antes da inauguração, o governador 
Ratinho Junior visitou o local em que será instalado uma 
unidade do projeto Meu Campinho em Campo Magro, 
uma ação de R$ 500 mil, também por parte da SEDU. “É 
um investimento na área social que vai permitir um 
ambiente saudável para a prática esportiva”, afirmou o 
governador. A iniciativa constitui em espaços com 
conjunto de equipamentos públicos para a prática 
esportiva nas comunidades. O objetivo do projeto vai 
além da prática esportiva e busca promover uma melhoria 
na qualidade de vida das famílias. Acessível a todos os 
municípios paranaenses, os projetos são moduláveis para 
atender diferentes capacidades financeiras ou a eventual 
limitação de espaço físico das cidades.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou 
nesta quinta-feira (06) a nova Avenida Zeferino 
Casagrande, a mais importante via de Campo Magro, 
na Região Metropolitana de Curitiba. A avenida tem 
agora duas pistas com sentidos opostos de trânsito, 
constituindo-se no primeiro binário da cidade. Além de 
facilitar o trânsito, a obra deverá estimular o 
desenvolvimento do município. Na região, ponto de 
ligação de cinco bairros,  residem 45% da população. 
O investimento por parte do Governo do Estado foi de 
R$ 3,6 milhões na revitalização dos 2,3 quilômetros da 
avenida, com contrapartida municipal de R$ 730 mil. “A 
preocupação do Governo do Estado, mesmo neste 
momento de cuidados devido à pandemia de 
coronavírus, é investir nos municípios. Uma forma de 
gerar empregos rapidamente e retomar a economia”, 
afirmou o governador.
O prefeito de Campo Magro, Cláudio Casagrande, 
enfatizou o impacto da obra no município. “Essa 
remodelação da nossa principal avenida vai trazer muito 
desenvolvimento. E acaba puxando outras obras, como 
a pavimentação de ruas que desembocam na avenida. 
Tem muito ganho social e econômico”, afirmou. Ele 
contou que antes da reforma a via era de pista simples 
e, em alguns trechos, sem asfalto. Com a obra, a 
avenida recebeu pistas duplas, calçadas com 
acessibilidade, ciclovia e sinalização.
Ratinho Junior destacou que Campo Magro é uma 
cidade muito importante para a Região Metropolitana 
de Curitiba, mas que até alguns anos recebia poucos 
investimentos e sofria com a falta de estrutura. “Desde 
que assumi o Governo do Estado, procurei fazer uma 
grande parceria com a prefeitura e essa avenida é fruto  

 

Obra na principal via de Campo Magro
levará desenvolvimento ao município

Fonte: Sedu



segundo  Santos, é a manutenção dos empregos dos 
quase 6 mil trabalhadores que atuam no sistema. “A Lei, 
se aprovada, é clara quanto a obrigação das empresas em 
aderir aos programas federais e estaduais de custeio de 
salários, e assim garantir o emprego destes trabalhadores. 
Sabemos que  este é um risco real, com diversos casos de 
empresas pelo Brasil demitindo, paralisando o serviço e 
até fechando as portas, e queremos garantir o 
funcionamento deste sistema, assim como dos empregos 
gerados”, destacou Santos.
O projeto cita também a obrigatoriedade das empresas 
operadoras em reforçar e garantir os cuidados para 
preservar a saúde dos usuários do transporte e seus 
empregados, realizando limpeza minuciosa e diária dos 
veículos e ações de orientação aos usuários, assim como o 
dimensionamento da operação garantindo maior 
distanciamento social entre os passageiros. “O 
distanciamento de 1,5 m recomendado é impraticável 
dentro dos veículos, mas precisamos garantir um mínimo 
de distanciamento social, que possui, obviamente, um 
custo, pois estamos circulando com ônibus com menos 
passageiros. O projeto visa, por tanto, este reequilíbrio 
financeiro do sistema, garantindo assim o melhor 
distanciamento possível”, destacou Santos. Os ônibus 
metropolitanos seguem a determinação de circulação 
com no máximo 65% da capacidade dos veículos. 
Outra medida prevista é a proibição de reajuste na tarifa 
do Transporte enquanto durar a pandemia. “Entendemos 
que este é um período de grande dificuldade para muitas 
pessoas e não podemos permitir um eventual reajuste do 
valor da tarifa que venha a prejudicar ainda mais o 
cidadão. Portanto, quanto durar a pandemia o reajuste da 
tarifa fica proibido”, destacou Santos.  

O Governo do Estado apresentou um Projeto de Lei, 
que estabelece medidas a serem adotadas no âmbito 
do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC), para o enfrentamento ao Coronavírus.
A iniciativa, determinada pelo governador Carlos Massa 
Ratinho Junior e construída em conjunto pela Casa Civil, 
Secretaria de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedu), 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 
(Comec), Secretaria da Fazenda (Sefa), Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), Controladoria Geral do Estado 
(CGE), propõe a aquisição de R$ 32,7 milhões em 
créditos (passagens), que serão utilizados no “Programa 
Cartão Social” do Transporte Metropolitano.
O Programa, também de iniciativa do Governo do 
Estado, prevê auxílio aos cidadãos moradores da RMC, 
em relação às despesas com deslocamento para a 
procura de um novo emprego ou para participação dos 
cursos de capacitação. “Estamos nos antecipando e 
estruturando o Estado para dar todo o apoio necessário 
para aquelas pessoas que estão sendo atingidas pela 
crise gerada pela pandemia, e garantindo que elas 
possam se locomover em busca de um novo emprego 
ou capacitação”, afirmou o governador. A expectativa é 
que cerca de 25 mil usuários por mês, totalizando cerca 
de 150 mil beneficiados. “Cada pessoa receberá um 
cartão transporte gratuito com 44 passagens, o que 
possibilita 1 mês de passagens, considerando ida e 
volta”, destacou o presidente da Comec Gilson Santos.    
Ainda segundo ele os créditos serão válidos por 1 ano e 
caso não sejam utilizados deverão retornar ao Governo 
do Estado para que sejam repassados a outro 
beneficiado. O Projeto de Lei prevê ainda uma série de 
exigências às empresas operadoras. A principal delas, 

 

Governo do Estado vai criar “Programa Cartão 
Social” do Transporte Metropolitano.



No mês de Agosto a Comec realizou a entrega de 192 
novos abrigos para pontos de ônibus em municípios da 
Região Metropolitana. Foram 60 abrigos para Fazenda Rio 
Grande, 40 para Campina Grande do Sul, 30 para Rio 
Branco do Sul, 20 para Contenda, 12 para Balsa Nova e 30 
para Quatro Barras. Do total de 660 abrigos adquiridos 
pelo Governo do Estado, 396 já foram entregues aos 
municípios. No total, serão R$ 3,2 milhões investidos na 
ação que, segundo o presidente da Comec Gilson Santos, 
“busca trazer mais comodidade e segurança aos usuários 
do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de 
Curitiba”. O Deputado Estadual Rubens Recalcatti 
acompanhou a entrega dos abrigos no município de 

Quatro Barras. Ele é autor de 4 emendas parlamentares 
para a Comec, que somam mais de R$ 500 mil, para a 
aquisição de abrigos para pontos de ônibus para os 
municípios de Pinhais, Piraquara, Almirante Tamandaré e 
Quatro Barras. Com a ação o deputado se torna o 
parlamentar que mais destinou emendas para a Comec em 
toda a história da instutuição.
Os demais municípios que já foram contemplados com os 
novos abrigos são: Lapa, Campo do Tenente, Piên, Rio 
Negro, Quitandinha, Mandirituba, Tunas do Paraná, 
Agudos do Sul, Adrianópolis, Dr. Ulysses, Cerro Azul e 
Tijucas do Sul. A expectativa é de que todos os 660 abrigos 
sejam entregues ainda em 2020.

A Comec reforçou o atendimento em 20 linhas do 
Transporte Coletivo Metropolitano, que fazem a integração 
dos municípios de Colombo, Fazenda Rio Grande, Campo 
Largo e Campo Magro, com a capital.
Os reforços buscam atender ao aumento da demanda 
ocorrido nas linhas e manter a limitação de 65% da 
capacidade dos veículos estipulada pela Comec na 
circulação dos ônibus metropolitanos.
Desde o início da pandemia, a Comec já realizou mais de 
180 ajustes nas mais diversas linhas, o que envolve reforço 
em atendimento, ajustes de horários ou itinerários, sempre 
buscando atender a demanda e, principalmente, manter a 
limitação de 65% da capacidade dos veículos.

Os postos de atendimento da Metrocard voltaram a 
funcionar normalmente neste mês. Desde o dia 19 de 
março, quando foi decretada a situação de emergência 
pública decorrente do Coronavírus, alguns postos haviam 
sido fechados buscando garantir a segurança dos usuários 
e trabalhadores do sistema. Durante o período, ficaram 
funcionando apenas a central da Metrocard na rua Tibagi, 
em Curitiba, e os diversos totens de autoatendimento 
instalados nos terminais metropolitanos. Os postos estão 
localizados nos terminais de Pinhais, Fazenda Rio Grande, 
Campo Largo, Central e Afonso Pena de São José dos 
Pinhais e Guaraituba em Colombo. No site da Comec você 
confere os endereços e horários de atendimento. 

Comec entrega 192 novos abrigos para 
pontos de ônibus em cidades da RMC 

20 linhas do Transporte Coletivo 
Metropolitano receberam reforço

Postos de atendimento da Metrocard 
voltam a funcionar normalmente



Durante reunião do Grupo de Trabalho para a retomada 
econômica pós-Covid-19, o presidente da Comec Gilson 
Santos apresentou ao Vice-governador Darci Piana e 
demais secretários, a proposta da Comec para o projeto.
O objetivo é preparar o Estado com uma série de ações e 
programas, que possibilitem a retomada da economia após 
o período da pandemia. O grupo foi instituído pelo 
governador Carlos Massa Ratinho Junior e envolve 3 eixos 
principais: fomentar investimentos, gerar empregos e 
reduzir custos. “O objetivo é fazer com que as pessoas, ao 
término da pandemia, tenham emprego e possam ajudar a 
economia a girar”, disse o vice-governador.

O presidente da Comec Gilson Santos esteve reunido com 
o presidente da Associação de Moradores e Empresários 
de Centro Industrial Mauá - AMECIM, José Osmair, 
debatendo formas de viabilizar a contratação de um 
projeto para asfalto na Rua Aviador Max Fontoura, em 
Colombo. A rua abriga cerca de 20 empresas, de diferentes 
portes, com mais de 300 funcionários empregados, e 
possui grande tráfego de caminhões pesados. Apesar 
disso sofre com a falta de pavimentação adequada. 
No início do ano Osmair esteve na sede da Comec com  
empresários apresentando a demanda o que motivou a 
visita ao local.  

De acordo com a legislação estadual, todos os processos 
de condomínios e incorporações imobiliárias, inseridos em 
áreas de manancial, nos 29 municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba - RMC, necessitam da anuência 
da Comec. Essa anuência busca garantir que os 
empreendimentos respeitem a capacidade de suporte do 
solo e, consequentemente, mantenham a qualidade dos 
mananciais de abastecimento da região. Sendo assim, todo 
empreendedor que deseja implementar condomínios e 
incorporações imobiliárias na RMC, precisa de uma 
certidão da Comec anuindo o empreendimento, ou 
certificando que a área não está localizada em manancial. 

Este trabalho é realizado pelo Departamento de Uso e 
Ocupação Territorial - DCOT. Porém, um estudo realizado 
pela área técnica da Comec, a partir de provocação 
encaminhada pela Ademi - Associação dos Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná, e pela Aripar 
- Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná, 
promoveu o cruzamento das áreas de abrangências 
territoriais das nove circunscrições imobiliárias existentes 
em Curitiba, com as áreas de mananciais definidas no 
Decreto Estadual no 4435/2016, e comprovou que apenas 
duas das nove circunscrições são realmente atingidas por 
áreas de mananciais, a 8ª e a 9ª Circunscrições.
A Comec decidiu então expedir uma certidão que confere 
aos registradores de imóveis da Capital um mapa 
comprobatório do atingimento dos mananciais. Essa 
iniciativa fará com que essa exigência registral deixe de ser 
solicitada de forma ampla e genérica por parte dos 
registros de imóveis, autorizando que promovam os 
registros dos imóveis não atingidos sem a necessidade do 
trâmite na autarquia. Em caso de dúvida por parte do 
registrador, o processo poderá ser encaminhado para 
consulta específica no DCOT. O procedimento deverá 
agilizar os trâmites de registros de imóveis garantindo toda 
a legalidade necessária nestes processos. Segundo Gilson 
Santos, “há um permanente trabalho buscando tornar os 
trâmites dos processos mais ágeis. Uma das grandes 
mudanças realizadas foi a implementação, em 2019, do 
processo 100% digital”.

Comec apresenta proposta para 
retomada econômica pós-covid-19

AMECIM e Comec tentam viabilizar 
projeto na Rua Aviador Max Fontoura

Processos de aprovação de condomínios 
em Curitiba são agilizados pela Comec



Curitiba enfrenta a maior crise hídrica 
dos últimos 60 anos e Comec inicia 
campanha de conscientização 

As cidades da Região Metropolitana de Curitiba 
enfrentam a maior crise hídrica dos últimos 60 anos. 
De acordo a Sanepar o nível dos reservatórios que 
abastecem a Região está em 43% do habitual. A 
represa do Iraí, que fica entre Pinhais e Piraquara, está 
hoje com 17% da capacidade. A situação fez com que 
a Sanepar criasse um rodízio onde o abastecimento de 
água é interrompido dia sim e dia não. Segundo a 
empresa, se não tivermos uma redução de 20% do 
consumo, corremos o risco de ficar sem água. 
A Comec, atenta a situação, iniciou uma campanha de 
concientização, alertando a população e dando dicas 
de economia de água. Segundo o presidente Gilson 
Santos, “todos temos a obrigação e responsabilidade 
de participar, economizar água e contribuir para que a 
situação não se agrave”. A campanha está sendo 
realizada por meio das redes sociais da Comec e 
ações internas na sede da autarquia. A Sanepar criou 
também o Alerta Água, um canal para denúncias 
sobre o uso abusivo da água por parte da população. 
Basta enviar mensagem pelo Whatsapp para o 
número (41) 995213022. 

O presidente da Comec Gilson Santos participou 
de uma audiência pública realizada pela 
Assembleia Legislativa do Paraná, por iniciativa do 
Deputado Estadual Goura, para debater a crise 
hídrica na Região Metropolitana de Curitiba. Para 
Goura, tão importante como o debate, a audiência 
serviu para apontar caminhos. “Julgo de suma 
importância trazer ao público o panorama da crise 
hídrica, mas principalmente, quero apontar 
soluções. Sair com respostas”, afirmou. “A gente 
só vai ter água, com consciência e preservação das 
nossas bacias”. A expectativa da Sanepar é que a 
situação se normalize apenas em 2021.

Os ônibus do Transporte Coletivo 
Metropolitano também entraram na 
campanha e passaram a estampar em seus 
letreiros eletrônicos as frases “Use Máscara 
Economize Água”.  



Reunião na Associação das 
Empresas da CIC - AECIC.

Encontro com o Arcebispo de 
Curitiba, Dom José Peruzzo

Reunião com o líder do 
governo Dep. Hussein Bakri

Reunião com o 1o Secretário da 
Alep Dep. Luiz Romanelli 

Moradores de Pinhais
Pauta: Transporte Coletivo

Prefeito de São José dos 
Pinhais Toninho Fenelon
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