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GOVERNO DO ESTADO LANÇA 
CAMPANHA DE COMBATE AO ASSÉDIO 
NO TRANSPORTE COLETIVO

COMEC BUSCA SOLUÇÃO PARA 
ENFRENTAMENTO DO TRANSITO NA 
LIGAÇÃO COM FAZENDA RIO GRANDE

Linhas urbanas de Campina Grande do Sul
passam a ser integradas 



MENSAGEM DO PRESIDENTE
O mês de novembro trouxe algumas conquistas importantes para a Região 

Metropolitana de Curitiba. No transporte, as linhas urbanas de Campina Grande 

do Sul passaram a integrar o sistema metropolitano e lançamos uma campanha 

de combate ao assédio no interior do ônibus. As obras na entrada do aeroporto 

avançam, assim como os processos para a construção do novo terminal de 

ônibus de Piraquara. Estamos avançando com estudos para melhorar a ligação 

entre Fazenda Rio Grande e a capital, realizamos visitas técnicas no município 

de Campo Largo e debatemos a revisão do Plano Diretor de Tijucas do Sul. 

Tudo isso e mais você confere neste informativo. Muito obrigado. 

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOSUM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

“É o fim de uma novela trágica que 
travou o desenvolvimento do Paraná”, 
diz governador sobre o Anel de Integração.

“Hoje é o dia do livramento. É o ponto final de um 
capítulo ruim no desenvolvimento econômico e 
social do nosso Estado”. Foi com esse tom que o 
governador Carlos Massa Ratinho Junior pôs fim a 
um período conturbado da história 
contemporânea do Paraná: a concessão das 
rodovias do Anel da Integração. Em novembro se 
encerram os contratos das empresas 
concessionárias, marcando o início de um hiato 
sem cobrança de pedágios até que a nova licitação 
seja realizada. “Com esse dia histórico, temos a 
oportunidade de apagar um passado ruim, 
marcado por um contrato mal feito que, ao longo 
dos últimos 24 anos, prejudicou nosso progresso, 
não entregou as obras previstas e gerou mentiras 
políticas e muita corrupção”, afirmou Ratinho 
Junior, durante evento no Palácio Iguaçu para 
anunciar o plano de operação das rodovias a partir 
do fim das concessões.
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um período conturbado da história 
contemporânea do Paraná: a concessão das 
rodovias do Anel da Integração. Em novembro se 
encerram os contratos das empresas 
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Ele ressaltou que prorrogar o contrato atual não 
seria um ato justo com a população do Paraná e, 
por isso, o Governo do Estado teve um trabalho 
árduo de construção de um novo modelo ao longo 
dos últimos dois anos e meio, elaborado em 
parceria com o Ministério da Infraestrutura e 
sociedade civil. A proposta garante a menor tarifa, 
sem limite de desconto e com a garantia de obras 
a partir de um seguro-usuário, e atualmente está 
em etapa de análise pelo TCE. “Estender o 
contrato não seria correto com quem sofreu com 
tantas mentiras, roubos e falta de infraestrutura 
durante todos esses anos. Faremos novos 
contratos com transparência, na Bolsa de Valores, 
com obras exigidas no início da concessão e preço 
justo. Teremos praças com preços até 65% mais 
baixos do que os atuais”, ressaltou. A nova 
concessão de rodovias prevê R$ 44 bilhões de 
investimentos em obras nos 3,3 mil quilômetros de 
rodovias. 



contribuir para o debate, pois além da apreciação a 
sociedade também será consultada acerca de suas 
opiniões. Os PDUIs são  instrumentos legais de 
planejamento que estabelecem diretrizes, projetos 
e ações para orientar o desenvolvimento urbano 
das cidades, buscando reduzir as desigualdades e 
melhorar as condições de vida da população . Eles 
são uma obrigatoriedade prevista no Estatuto da 
Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015).

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas - Sedu, irá promover, por meio do 
Paranácidade, as primeiras audiências públicas com 
o objetivo de debater o Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado - PDUIs das Regiões 
Metropolitanas de Londrina e Maringá. Durante os 
encontros serão apresentados os principais 
resultados obtidos no produto 03 (diagnóstico, 
diretrizes e propostas setoriais metropolitanas 
prioritárias) e o cidadão poderá acompanhar e 
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SEDU vai promover as audiências públicas 
para debater os PDUIs de Londrina e Maringá



O tráfego intenso e pesado da BR-116 na ligação de 
Fazenda Rio Grande com a capital, mais 
precisamente no entroncamento com o Contorno Sul 
de Curitiba, tem sido motivo de preocupação por 
parte da Comec. Além de constantes acidentes 
registrados, o trecho fica totalmente congestionado 
nos horários de pico e gera grandes prejuízos para a 
operação do transporte coletivo. A linha F03 
FAZENDA DIRETO, que normalmente leva cerca de 
20 minutos para completar seu trajeto, nos horários 
de pico chega a levar 1 hora, o que exige muito mais 
veículos para atender o mesmo número de usuários. 
Nestes horários, as saídas de ônibus do Terminal de 
Fazenda Rio Grande chegam a ocorrer em intervalos

COMEC BUSCA SOLUÇÕES PARA O TRÁFEGO DA 
BR-116 NA LIGAÇÃO COM FAZENDA RIO GRANDE

de 2 minutos, porém, quando chegam no 
cruzamento com o contorno, os ônibus param 
formando verdadeiros comboios na pista. 
A Comec se reuniu com a Prefeitura de Curitiba, 
Prefeitura de Fazenda Rio Grande, Instituto 
Tecnológico de Transportes e Infraestrutura - ITTI, 
Arteris - concessionária responsável pelo trecho, na 
busca por soluções e está firmando um Termo de 
Cooperação para iniciar os estudos básicos para um 
projeto de extensão da canaleta exclusiva para 
ônibus da Linha Verde. Outra alternativa é a 
construção de uma nova ponte de ligação entre os 
dois municípios, na altura do bairro Caximba, em 
Curitiba, desafogando assim o transito na BR-116. 



Os moradores de Campina Grande do Sul tem 
novos motivos para comemorar. Isso porque a  
linha municipal Ribeirão/Jardim Paulista, sob 
gestão da prefeitura, passaou a fazer parte da 
Rede Integrada de Transporte – RIT, 
possibilitando a conexão com todas as demais 
linhas integradas com o sistema gerido pela 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 
– Comec, entre elas as linhas da capital.
A integração foi possível graças a um convênio 
entre a Prefeitura de Campina Grande do Sul e 
Comec, e irá atender os moradores das regiões 
mais distantes e rurais do município, como 
Ribeirão Grande, Jaguatirica, Barragem, Taquari e 
Paiol de Baixo. O anúncio foi feito pelo 
Governador Ratinho Junior durante reunião com o 
Prefeito Bihl Zanetti, o Secretário da Sedu João 
Ortega e o Presidente da Comec Gilson Santos.
“Com esta nova integração, os moradores das 
áreas rurais de Campina Grande do Sul poderão 
fazer a conexão no Terminal Jd. Paulista com a 
linha Jardim Paulista - Fagundes Varela e assim 
com todo o sistema de Curitiba, pagando apenas 
uma única tarifa. O custo de deslocamento cai 
pela metade. Uma economia muito significativa 
para o usuário”, destacou Ratinho Junior.
O Presidente da Comec explica que o Terminal era 
dividido entre área municipal e estadual. Para 
passar de uma área para a outra e fazer a conexão 
com Curitiba o usuário tinha que pagar uma tarifa 
adicional. “Ele pagava a tarifa municipal de R$ 
5,20 quando embarcava no ônibus na área rural e 
depois mais R$ 4,75 para integrar com o sistema 
de Curitiba. Agora irá pagar apenas pelo 
embarque e a conexão no terminal será 
subsidiada pela prefeitura”, destacou Santos.
O pedido desta nova integração partiu do Prefeito 
Bihl Zanetti, em atendimento às solicitações feitas 

Linhas urbanas de Campina Grande do 
Sul passam a ser integradas

pela população. “A população de Campina Grande 
do Sul depende deste transporte que por vezes 
pesa no orçamento. Essa economia vai abrir não 
só novas possibilidades como também 
oportunidades. Nós só temos a agradecer a 
sensibilidade do Governador em atender essa 
importante demanda”, destacou Zanetti.
Na prática, a ida e volta chegava a custar R$ 19,90 
por dia, considerando as passagens de R$ 5,20 em 
Campina Grande do Sul e de R$ 4,75 na 
integração. O valor diário passa, agora, a R$ 9,95 
— gerando uma economia de cerca de R$ 240 ao 
mês para quem faz o deslocamento diariamente.
Em setembro deste ano, a linha Jardim Paulista - 
Fagundes Varela, que antes também exigia o 
pagamento de duas tarifas para integração ao 
sistema de Curitiba, também passou a ser 
integrada com o pagamento de uma única tarifa, 
assim, todas as linhas do município passam a ser 
integradas com a RIT.



O presidente da Comec Gilson Santos, esteve em São 
José dos Pinhais acompanhando o andamento das 
obras de requalificação da entrada do aeroporto. 
A obra é a última ainda remanescente da Copa do 
Mundo e deverá ser entregue em janeiro de 2022.
No total, quase R$ 4,8 milhões estão sendo 
investidos nesta requalificação. Outras quatro obras 
previstas para a Copa do Mundo e que estavam 
paralisadas já foram entregues pela Comec: a 
trincheira da Rua Arapongas, a Ponte sobre o Rio 
Iguaçu, na continuação da avenida Salgado Filho, o 

vão da Avenida das Torres no cruzamento com a 
Avenida Rui Barbosa e o Corredor da Avenida das 
Américas, com a liberação total da canaleta exclusiva 
para ônibus na continuação da Avenida Marechal 
Floriano Peixoto, em Curitiba.
“São obras que trouxeram muitos transtornos e 
prejuízos para a população. Que ficaram anos 
abandonadas e que agora, com a determinação do 
Governador Carlos Massa Ratinho Junior, foram 
retomadas e estão sendo entregues”, destacou 
Gilson Santos. 

Técnicos da Comec fazem visita no 
município de Campo Largo

O presidente da Comec Gilson Santos, esteve em São 
José dos Pinhais acompanhando o andamento das 

vão da Avenida das Torres no cruzamento com a 
Avenida Rui Barbosa e o Corredor da Avenida das 

Obras na entrada do Aeroporto deverão 
ser entregues em janeiro 

Os técnicos da Comec estiveram no município de 
Campo Largo, acompanhados de técnicos do 
Instituto Água e Terra - IAT e da Prefeitura realizando 
algumas visitas em áreas de processos que estão sob 
análise na Autarquia. 

Tijucas do Sul apresenta propostas 
para revisão do Plano Diretor

Em reunião na Comec os técnicos da Prefeitura de 
Tijucas do Sul e da empresa contratada, 
apresentaram as propostas de alteração do processo 
de revisão do Plano Diretor do município. A Comec 
realiza análises e contribuições aos planos municipais 
sempre buscando alinhar as expectativas com os 
planos e diretrizes metropolitanas. 



não adianta olhar para o lado. Ao presenciar, não se 
omita. Assédio em transporte público é problema 
coletivo. Ligue 180 e denuncie. É sigiloso”. Segundo 
o presidente da Comec, a campanha busca 
tranquilizar o usuário que fizer a denúncia, pois ela é 
anônima. “Sabemos que, por vezes, o usuário deixa 
de denunciar por medo de uma retaliação, ou algo 
do tipo. Mas a campanha também ressalta que a 
denúncia é sigilosa e que irá garantir também a 
segurança do denunciante”, explicou Santos. Em 
caso de identificação de qualquer caso de assédio 
dentro ou fora do transporte coletivo, a orientação é 
ligar para o 180. São atendidas todas as pessoas que 
relatam eventos de violência contra a mulher. 
“Assédio em transporte público é problema 
coletivo” é a frase estampada em cartazes que 
serão colados no interior dos veículos para 
incentivar a denúncia de usuários quando 
constatarem este tipo de situação.

O Governo do Estado, por meio da Comec, lançou 
uma campanha de prevenção e combate ao assédio 
no transporte coletivo. “Assédio em transporte 
público é problema coletivo” é a frase estampada 
em cartazes que serão colados no interior dos 
veículos para incentivar a denúncia de usuários 
quando constatarem este tipo de situação. “É uma 
campanha de conscientização. Precisamos garantir 
a segurança das pessoas e realizar um trabalho 
constante de diálogo com a sociedade para que 
estas ocorrências não aconteçam. O transporte 
público reúne milhares de pessoas todos os dias e o 
objetivo é espalhar essa mensagem”, destacou o 
presidente da Comec, Gilson Santos. A campanha 
vai além dos ônibus e terá veiculação em banners 
de anúncios pela internet, redes sociais e rádio. 
Alguns veículos do transporte coletivo que 
possuem sistema de som interno também 
divulgarão o áudio: “se o assédio está à sua frente, 

Estado lança campanha de combate ao 
assédio no transporte coletivo

Comec também apoia o Novembro Azul
A Comec também participou das 
ações realizadas pela Secretaria da 
Saúde, em comemoração ao 
Novembro Azul, incentivando 
homens a agendarem seus exames 
de rotina. O Novembro Azul foi 
criado com o objetivo de 
desenvolver ações que estimulem a 
população masculina a dedicar mais 
atenção à saúde, e se conscientizar 
da importância da prevenção de 
doenças, e principalmente, com 
foco no câncer de próstata.



Prefeito de Campo Largo Maurício Rivabem
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AGENDAS

Prefeito de Piraquara Josimar Fróes e o 
presidente da PRED Marcus Tesserolli

Vereador de Curitiba Marcelo Fachinello 

Vereador de Colombo Vital Cabelereiro Prefeito de Balsa Nova Marcos Zanetti

Deputado Estadual Alexandre Curi 


