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Governo vai subsidiar passagem
de quem for procurar emprego
PRIMAVERA NA GRANDE CURITIBA
SERÁ MARCADA POR POUCA CHUVA
E ESTIAGEM PREOCUPA.

COMEC PARTICIPA DA CAMPANHA
PARANÁ PIA PARA ARRECADAÇÃO
DE BRINQUEDOS.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Aos poucos a sociedade vem retomando suas atividades, algumas
severamente impactadas pelo Coronavírus, e nós do poder público devemos
estar preparados para esta retomada, planejando o futuro e dando o suporte
necessário para a população. Em Setembro o Governador sancionou a Lei que
cria o Cartão Social do Transporte Coletivo, importante ação de suporte às
pessoas desempregadas. Avançamos também com projetos e obras para a
RMC, algumas que deverão ser entregues ainda neste final de ano. E
participamos de diversos debates, sempre buscando o desenvolvimento da
nossa região e que vocês confere neste informativo. Muito obrigado.

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Governador Ratinho anuncia R$ 4 bilhões
em obras de infraestrutura
O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou
um programa de obras de infraestrutura que soma R$ 4
bilhões. Os projetos envolvem melhorias e
modernização de rodovias, estradas rurais em todas as
regiões do Paraná, além de um grande investimento no
Litoral do Estado e na segurança pública.
Segundo Ratinho Junior, parte dos novos projetos foi
viabilizada com o financiamento de R$ 1,6 bilhão,
captado pelo Governo do Estado junto ao Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal. Chamado Paraná
em Obras, o programa conta também com valores do
Tesouro do Estado, acordos de leniência e parcerias
com a Itaipu, além de ações estratégicas com recursos
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os detalhes de cada ação foram apresentados pelo
governador em uma coletiva de imprensa no Palácio
Iguaçu. Ratinho Junior ressaltou que as obras estão
prontas para serem licitadas e a expectativa da gestão é
que comecem até o início do ano que vem. Ele ressaltou
que o conjunto de ações é resultado de planejamento
iniciado em 2019 e da criação do Banco de Projetos.
“Assumimos o compromisso de planejar o Estado e
fazer do Paraná uma central logística da América do Sul.
É um planejamento a médio e longo prazo que
demanda muito investimento público e privado”, disse.
“Estamos fazendo a nossa parte em cima deste
planejamento, para que as obras saiam do papel no
menor tempo possível”, explicou Ratinho Junior. “Um
estado ou o país só se desenvolvem com uma
infraestrutura robusta”, ressaltou. O governador
destacou que o Paraná precisava de um grande
investimento para modernizar a infraestrutura.
“Temos rodovias das décadas de 1970 e 1980 que estão

sendo usadas hoje, são de uma época em que o tráfego e
mesmo o tamanho dos caminhões eram muito menores”,
salientou. “Muitas rodovias do Paraná se tornaram
perigosas, porque não houve um aumento na capacidade
de carga ou uma preocupação com a segurança”.
OBRAS - O financiamento com a Caixa Econômica e o
Banco do Brasil será usado na pavimentação de 400
quilômetros de estradas rurais, revitalização da Praia de
Matinhos, a duplicação de rodovias do Paraná e a
aquisição de equipamentos para o projeto Olho Vivo.
A maior parte dos recursos é para a modernização da
malha rodoviária estadual, atendendo a reivindicações
históricas do setor produtivo, com investimentos próximos
de R$ 1,1 bilhão. “As obras foram pensadas de forma
estratégica. Se pegar o mapa do Paraná, todas as rodovias
que serão revitalizadas para ganhar capacidade de carga,
com duplicação ou terceiras faixas, são corredores
logísticos. Foram pensadas para a escoar a produção
paranaense”,
ressaltou
Ratinho
Junior.
O programa inclui a ampliação da capacidade de três
movimentadas rodovias que não estão incluídas nos
programas de concessão do Estado, melhorando a
trafegabilidade e a segurança das estradas. Serão
construídos 560 quilômetros de terceiras faixas na PR-280,
que corta todo o Sudoeste; na PR-323, entre Maringá e
Umuarama, no Noroeste; e na PR-092, no Norte
Pioneiro.Também estão incluídos no pacote a duplicação
de 20 quilômetros da PR-317, entre Maringá e Iguaraçu,
no Noroeste. Haverá duplicações em dois trechos da
BR-277, um de seis quilômetros no trecho urbano de
Cascavel, complementando a obra do Trevo Cataratas,
que já está em execução, e outro de 12 quilômetros em
Guarapuava.
Fonte: Sedu

Paraná ganha o primeiro Condomínio
Exclusivo para Idosos
O 1º de outubro é o Dia do Idoso, data que busca
fomentar a proteção e atenção com a população da
terceira idade. No Paraná, as Políticas Públicas voltadas
a este segmento ganham cada vez mais força. O
governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou, em
Jaguariaíva, nos Campos Gerais, o primeiro
Condomínio Exclusivo para Idosos do Estado.
O empreendimento, com 40 unidades habitacionais, é
do Programa Viver Mais Paraná. “O objetivo é garantir
dignidade e qualidade de vida às pessoas de mais
idade”, afirmou o governador Ratinho Junior.
“Os idosos encontrarão aqui um ambiente de
convivência sadio, com atendimentos de saúde,
semanalmente. É uma estrutura completa para que
possam viver mais e com mais qualidade. Nosso
objetivo é expandir esse Programa o máximo possível.
Já temos outros 14 Projetos no Estado, para atender e
criar uma Política adequada de atendimento aos
idosos”, salientou. O governador ainda lembrou que,
em janeiro deste ano, o Governo do Estado entregou
200 casas populares em Jaguariaíva, em um loteamento
que fica ao lado do Condomínio do Idoso. “Temos
compromisso com a habitação popular, com projetos
inovadores nesta área para atender a população de
todas as Regiões do Estado”, afirmou Ratinho Junior.
COMPLETA INFRAESTRUTURA - O empreendimento
de Jaguariaíva conta com imóveis construídos em
formato de condomínio horizontal fechado, com
completa infraestrutura de lazer, praça de convivência,
biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre,
horta comunitária, salão de festas e quiosques de jogos.
O Governo do Estado investiu R$ 3,8 milhões na
construção do Condomínio, por meio da Companhia de

Habitação do Paraná -COHAPAR, vinculada à Secretaria
do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU).
A Prefeitura de Jaguariaíva fez a doação do terreno e
também será responsável pela prestação de serviços
periódicos básicos de saúde e assistência social no local.
Para isso, os condomínios contarão com ambulatório e
espaços de atendimento aos moradores. A engenharia e a
arquitetura do Condomínio também levam em conta
aspectos de sustentabilidade ambiental, como sistemas
de captação de energia solar, captação de águas das
chuvas e poços artesianos. Jorge Lange, presidente da
COHAPAR, afirmou que todo o Projeto foi pensado para
ser mais do que um simples conjunto de casas. “O Brasil
está envelhecendo, e este Programa
proporciona
segurança, saúde e garante aos beneficiados toda uma
infraestrutura para que desfrutem da melhor idade”,
destacou Lange. A infraestrutura será mantida pela
Prefeitura de Jaguariaíva, conforme explicou Paulo
Puquevis, diretor de Habitação do Município. “As
despesas que seriam de Condomínio não serão cobradas
dos moradores. A Prefeitura firmou convênio para a
manutenção da infraestrutura local”, afirmou o diretor.
LUTANDO - O casal Neri Costa, 64 anos, e Edna dos
Santos Costa, 60 anos, morava de aluguel, em uma casa
de madeira antiga, com aluguel mensal de R$ 400,00. “A
gente já estava lutando há 10 anos por um lugar para nós.
Chegamos a comprar uma casa, mas não tivemos
condições de arcar com as parcelas e acabamos perdendo
ela. Tivemos um prejuízo de R$ 2.200,00. E viemos de
Arapoti para cá só para comprar a casa. Agora estou me
sentindo feliz com essa estrutura toda. Aqui vamos ficar
mais tranquilos, com um atendimento bom para ela, que é
cadeirante”, reforçou Neri.
Fonte: Sedu

Cartão Social - Governo vai subsidiar
passagem de quem for procurar emprego
O governador Ratinho Junior sancionou projeto de lei
que estabelece medidas a serem adotadas no âmbito
do Sistema de Transporte Coletivo da RMC, para o
enfrentamento
do
Coronavírus
(Covid-19).
O projeto prevê a aquisição de créditos (passagens) das
empresas operadoras do sistema, por meio da Comec.
Estes créditos serão utilizados futuramente no Programa
Cartão Social, também instituído pelo Projeto de Lei, e
que objetiva auxiliar cidadãos moradores da Região
Metropolitana de Curitiba, após o período de
pandemia, em despesas com deslocamentos para a
procura de um novo posto de trabalho.
O Programa Cartão Social ainda deverá ser
regulamentado, mas será destinado aos inscritos no
cadastro único, pessoas que estiverem na condição de
desempregadas no sistema de dados da Agência do
Trabalhador e, ainda, pessoas cadastradas em
programas existentes pela Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho – Sejuf. Serão adquiridos
aproximadamente R$ 32 milhões em créditos que,
segundo o presidente da Comec Gilson Santos,
beneficiarão cerca de 25 mil usuários por mês. “Cada
pessoa beneficiada com o programa receberá um
cartão transporte gratuito com 44 passagens, o que
possibilita 1 mês de passagens, considerando ida e
volta. A expectativa é que este valor auxilie as pessoas
que foram prejudicadas pela pandemia, perdendo seus
empregos, possibilitando um deslocamento gratuito
para procurar emprego ou até mesmo realizar uma
capacitação”. Como contrapartida, as empresas
operadoras do Sistema de Transporte Coletivo deverão
reforçar ações de higienização de veículos e
equipamentos públicos de modo a minimizar o risco de
contágio pelo Coronavírus, realizando limpeza
minuciosa e diária dos veículos, adotar medidas de
higiene, distanciamento e proteção à saúde dos
colaboradores que atuam no sistema, fixar informações
sanitárias visíveis sobre higienização e cuidados com a

prevenção do Coronavírus, realizar ações de orientação e
ajustes na operação, que garantam maior distanciamento
entre os usuários do sistema. Ainda segundo Santos, o
projeto possibilitará manter a limitação no número de
usuários no interior dos veículos. “Um dos objetivos é
também garantir maior distanciamento social dentro dos
ônibus. Hoje a Comec limita a utilização em 65% da sua
capacidade. O projeto permitirá a continuidade da ação
garantindo o funcionamento do sistema mesmo com uma
queda significativa no número de usuários já constatada”.
Outra medida prevista na Lei é a proibição de qualquer
reajuste na tarifa do Transporte Coletivo Metropolitano
enquanto durar o período de pandemia. Segundo o
Governador Ratinho Junior, “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”,
destacou.
O projeto prevê também a obrigatoriedade das empresas
operadoras em manter os 6 mil empregos dos
colaboradores que atuam no sistema entre os meses de
Abril e Setembro de 2020.

Drive Thru de brinquedos marca início
da Campanha Solidária Paraná Piá

Uma longa e animada fila de carros, todos repletos com os
mais diferentes e coloridos brinquedos, deu início à
Campanha Solidária Paraná Piá. O primeiro evento de
arrecadação foi um Drive Thru organizado pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas (SEDU), em frente ao Palácio Iguaçu.
A campanha arrecada brinquedos, novos ou usados (em
bom estado), para serem distribuídos em comemoração
ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro. Os
presentes serão doados a crianças de 0 a 12 anos,
internadas ou em tratamento ambulatorial pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), dentro da Rede de Hospitais
Públicos do Paraná. A iniciativa é da Superintendência
Geral de Ação Solidária (SGAS), do Governo do Estado, e
tem a participação da primeira-dama, Luciana Saito Massa.
“A expectativa é conseguir arrecadar um bom número de
brinquedos e levar um pouco mais de amor, carinho e

esperança para as crianças do Paraná. É um recado para
que elas nunca deixem de sonhar”, afirmou Luciana, que é
presidente do Conselho de Ação Solidária do Estado.
Ela destacou que, além das incertezas de quem está
passando por um tratamento de saúde dentro do
Hospital, o momento delicado, em meio à pandemia do
novo Coronavírus, amplia a inseguranças dos pequenos.
“A criança teve de mudar muito a rotina por causa da
pandemia. E precisar ser hospitalizado aumenta o medo
de todos, da criança e dos familiares. A ideia é levar um
pouco mais de alegria para a criançada, fazê-las acreditar
que ela não é esquecida”, ressaltou a primeira-dama.
PADRINHOS – Um dos quatro padrinhos da Campanha, o
secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de
Obras Públicas, João Ortega, contou que os servidores
fizeram uma grande mobilização de arrecadação, e
destacou as cinco vinculadas ao Órgão – Paranacidade,
COMEC, COHAPAR, PRED e ConCidades – que também
contribuíram para ampliar o número de brinquedos.
TIME MOBILIZADO - Presidente da Coordenação da
Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), Gilson Santos
disse que todo o time foi mobilizado para que a
Campanha possa alcançar o maior número de pequenos
paranaenses. “É algo muito positivo, você percebe e
felicidade no engajamento dos servidores. Parece que
todos
voltam
a
ser
crianças”,
destacou.
Rubiane Xavier Dias, que trabalha no departamento de
Recursos Humanos da COMEC, estava com o carro
carregado de presentes. Um pouco para meninos e outro
tanto para meninas. “Todo mundo veio colaborar com a
ideia, com a iniciativa da primeira-dama de fazer uma
criança feliz”, disse.

Reforço na integração das ciclovias
metropolitanas com a capital

Diretoria da AECIC debate com Comec
investimentos para a região

O presidente da Comec GIlson Santos e o técnico Eloir
Alberti estiveram reunidos com técnicos do IPPUC para
tratar, entre outros assuntos, do reforço da malha de
ciclovias que inetegram as cidades da Região
Metropolitana de Curitiba com a capital. Objetivo é
implementar novos trechos e recuperar os atuais.

Debater projetos e investimentos importantes para a
região da Cidade Industrial de Curitiba foi um dos
objetivos da reunião de diretoria da AECIC - Associação
das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, que contou
com a participação do presidente da Comec Gilson Santos
e teve como principal tema melhorias no Contorno Sul.

Primavera na Grande Curitiba ainda
será marcada por pouca chuva
A Primavera na Região Metropolitana de Curitiba será
marcada por poucas chuvas, o que confirma a
necessidade do uso da água de forma cada vez mais
econômica. Modelos climáticos do International
Research Institute for Climate and Society da
Universidade de Columbia (iri.columbia.edu/) indicam
que nesta estação as chuvas estarão abaixo da média
histórica para o período. Esse cenário deve se somar ao
déficit hídrico de 618 milímetros, já registrado de junho
de
2019
a
agosto
de
2020.
O coordenador da Operação Meteorológica do Sistema
de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná
(Simepar), Marco Antônio Jusevicius, explica que nos
últimos meses grandes bloqueios atmosféricos
impediram a passagem de frentes frias que são
responsáveis pelas chuvas. “O verão já foi seco, com
pancadas
de
chuva,
sem
regularidade.”
Ele afirma ainda que as anomalias negativas de chuva
devem predominar em toda a Primavera e no início do
Verão. Além da irregularidade das chuvas, os dias
quentes elevam a evaporação agravando o cenário. A
partir de janeiro, as previsões são de mudanças mais
significativas para a Região Metropolitana de Curitiba,
quando são esperadas chuvas acima da média.
“Se for confirmado este cenário, isso pode levar a um
princípio de recuperação sustentada do déficit de
precipitação que verificamos nos últimos 18 meses no
Estado do Paraná”, afirma o meteorologista. Isso
ocorre, segundo ele, no mesmo período em que o
episódio de La Niña começa a enfraquecer. “Esse
cenário deve ser acompanhado com cautela, pois
corresponde à época do ano em que a precipitação
média é esperada para aumentar naturalmente.”
Marco Jusevicius ressalta ainda que, para a recuperação
dos níveis de reservação das barragens, as chuvas
devem ser regulares e ocorrer ao redor dos
reservatórios. “Como a estiagem perdura há meses, as
chuvas, primeiro, vão encharcar o solo para depois a

água
escoar
para
as
superfícies de córregos e rios que irão abastecer os
reservatórios”, explica. “Infelizmente, os piores cenários
de estiagem vêm se confirmando. A normalização no
abastecimento passa necessariamente pela recuperação
dos níveis das barragens, o que só vai ocorrer com chuvas
significativas e regulares”, afirma o diretor de Meio
Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Gonchorosky.

ALEP promove ciclo de audiências
públicas sobre os reservatórios de água

Diante da grave crise hídrica que Curitiba e Região
Metropolitana têm enfrentado, a Comissão de Ecologia,
Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia
Legislativa do Paraná promoveu quatro audiências
públicas virtuais, que debateram os reservatórios de
Piraquara I e II, Iraí, Passauna e Miringuava. Os encontros
contaram com a participação dos técnicos da Comec
Milton Campos, Eloir Alberti e Dmitri Arnaud, e foram
presididos pelo Deputado Estadual Goura , presidente da
da Comissão de Meio Ambiente da Alep.
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