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Nova linha passa a fazer a ligação direta entre
Araucária e Fazenda Rio Grande

FÓRUM NACIONAL DE ENTIDADES
METROPOLITANAS - FNEM, SE REÚNE
EM BRASÍLIA

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA
PELA ANTT, COMEC PROPÕE OBRAS
PARA A BR-116

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Mais um mês importante, de muito trabalho e conquistas. Em
especial na área do Transporte Coletivo onde lançamos a nova linha
I11 Araucária/Fazenda, com o objetivo de criar uma nova opção de
atendimento e diminuir a crescente demanda de passageiros nas
principais linhas de Fazenda Rio Grande - cidade que mais cresce na
Região e que necessita de ações por parte da gestão. Participamos
também de importantes reuniões em Brasília, por parte do Fórum
Nacional de Entidades Metropolitanas - FNEM e em Curitiba, da
audiência pública da ANTT onde sugerimos obras consideradas
prioritárias para a gestão no trecho da BR-116 da concessão da
Autopista Planalto Sul S/A. Conﬁra neste informativo. Obrigado.

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS
Governador libera R$75,8 milhões para obras e
equipamentos na RMC e Campos Gerais
O governador Carlos Massa Ratinho Junior
autorizou a licitação e o início de obras de
infraestrutura urbana, além da aquisição de
equipamentos, em seis municípios da Região
Metropolitana de Curitiba (RMC) e dos
Campos Gerais. Os investimentos somam R$
75,8 milhões e contemplam as cidades de
Almirante
Tamandaré,
Campo
Largo,
Campina Grande do Sul, Pinhais, São José
dos Pinhais e Ponta Grossa. Os recursos, a
fundo perdido e ﬁnanciamentos, são da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Urbano e de Obras Públicas (Sedu) e
contemplam a aquisição de equipamentos
rodoviários, pavimentação de vias urbanas e
rurais, construção de escolas, de unidades
do
Meu
Campinho
e
projetos
de
urbanização. Alguns investimentos vão
resolver problemas históricos, como a modernização
da Rua Emma Tanner de Andrade (acesso de Campo
Largo), os 20 quilômetros de asfalto em São José
dos Pinhais e as obras de acessibilidade em Pinhais.
Os investimentos fazem parte de um grande pacote
destinado pelo Governo do Estado aos 399
municípios paranaenses, destacou Ratinho Junior. As
parcerias estão sendo ﬁrmadas desde o início da
gestão, e há duas semanas houve o aporte de R$ 450
milhões para projetos municipais.
“Da menor cidade até os grandes municípios do
Estado, todos são contemplados com recursos, que
são utilizados desde a compra de um caminhão para
o parque de máquina da prefeitura, pavimentação de
ruas de chão batido, até grandes obras de
infraestrutura”, aﬁrmou o governador. “É um projeto
para modernizar cada vez mais o Paraná,
levarqualidade de vida para as pessoas e tornar as

nossas cidades mais bonitas e acessíveis”. Além dos
benefícios das obras em si, ele ressaltou também a
geração de empregos com a execução dos projetos.
“Cada obra signiﬁca a criação de novas vagas nos
municípios, porque é preciso de gente trabalhando
na construção das calçadas, na pavimentação
asfáltica”, completou. O secretário estadual do
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas,
Augustinho Zucchi, aﬁrmou que o Estado apoia as
políticas municipalistas, que reﬂetem no dia a dia da
população paranaense. “São obras fundamentais
para os cidadãos de cada município, que contam
com a parceria da secretaria para executar obras
estruturais. Todas as cidades do Paraná têm a
parceria do Estado para executar desde a
pavimentação de ruas até a construção de escolas.
São projetos que contemplam as mais diferentes
áreas”, disse.

“A Nova Ferroeste é mais do que uma obra
de Estado, é de Nação”, afirma Zucchi
O secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras
Públicas (SEDU), Augustinho Zucchi, participou da
Reunião da GTFerrovias sobre a Integração do Ramal
Cascavel / Chapecó, com a Nova Ferroeste. O
encontro se deu na Sala de Situação da Secretaria de
Planejamento e Projetos Estruturantes, no Palácio
das
Araucárias,
onde
estavam
presentes
representantes do setor dos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “Esta é mais do
que uma obra de Estado, é uma obra de Nação,
porque beneﬁcia todo o País”, enfatizou Zucchi em
sua fala. Da pauta do encontro constavam também o
traçado, estudo de demanda e processo de doação
do projeto ao Estado do Paraná. Além dos
representantes dos três Estados do Sul, estavam
presentes secretários de Estado e representantes de
Federações e de Associações da Indústria. O
secretário da Agricultura, Norberto Ortigara fez uma
longa explanação sobre as vantagens que serão
obtidas com a realização dos 1.304 km dessa
“Ferrovia Verde”, cuja primeira Audiência Pública
será em 16 de maio, em Dourados, no Mato Grosso do
Sul. O objetivo é incorporar o trecho ao projeto
original da Nova Ferroeste, que vai ligar por trilhos
Maracaju (MS) ao Porto de Paranaguá. O outro ramal
já conﬁrmado é entre Cascavel e Foz do Iguaçu.
CONEXÃO - De acordo com o levantamento, ainda
em caráter preliminar, a linha interestadual entre
Paraná e Santa Catarina terá uma extensão total de
263 quilômetros. Para essa conexão são necessários
18 túneis e 31 obras de artes especiais (viadutos e
pontes), com capacidade de carregamento de 32,5

toneladas por eixo. A velocidade máxima
autorizada de operação será de 80 km/h. O
investimento previsto, o chamado Capex, é de R$
6,8 bilhões. O estudo custou R$ 750 mil e foi
doado ao grupo de trabalho paranaense por
diferentes representantes do setor produtivo de
Santa Catarina, liderados pela Associação
Comercial e Industrial de Chapecó (ACIC
Chapecó). A projeção avança agora para uma
segunda fase, com a avaliação do impacto
ﬁnanceiro. “Fomos instados a participar deste
projeto, não havia como Santa Catarina ﬁcar de
fora. Agora estamos correndo contra o tempo
para avançar no projeto. Estamos falando de uma
região com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$
55 bilhões, com um agronegócio extremamente
forte”, disse o presidente da ACIC Chapecó,
Lenoir Broch. O coordenador do Plano Ferroviário
do Paraná, Luiz Henrique Fagundes, lembrou que
o trecho com Chapecó já recebeu autorização do
Ministério da Infraestrutura, dentro do programa
Pró-Trilhos. "É um ramal importante para o Paraná
e que dá novo corpo ao projeto da Nova
Ferroeste. Estamos animados com essa conexão
porque abre uma nova possibilidade para
investimentos nos dois Estados", disse.
NOVA FERROESTE – A Nova Ferroeste é um
Projeto do Governo do Paraná que vai ligar o
Porto de Paranaguá a Maracaju, no Mato Grosso
do Sul, por trilhos. Ao todo serão 1.304
quilômetros, que vão cortar o Oeste do Paraná,
celeiro da produção de grãos do País.
Fonte: SEDU.

Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas
(FNEM) realiza reunião ordinária em Brasília

Tendo como debate principal os temas que
impactam no cotidiano das pessoas que vivem nas
cidades metropolitanas, o Fórum Nacional de
Entidades Metropolitanas (FNEM) cumpriu, nos dias
26 e 27 de abril, extensa agenda Brasília.
Os trabalhos tiveram início com a primeira reunião
ordinária do fórum realizada em formato híbrido
após sua reativação em 2021, na sede da
Representação do Governo do Paraná em Brasília.
Os gestores abordaram as atividades exercidas pelos
Grupos de Trabalho criados para troca e
compartilhamento de experiências entre as
entidades participantes do FNEM, deﬁniram uma
edição especial do E-book Pensar Metropolitano
para o segundo semestre de 2022, e repassaram a
programação em Brasília.
Ao ﬁnal, a reunião contou com a participação de
representantes do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) para apresentação do
livro “Federalismo, Planejamento e Financiamento –
avanços e desaﬁos da governança
metropolitana no Brasil”.
Na sequência os representantes do FNEM
visitaram autoridades federais para
entregar uma Carta Aberta no intuito de
fortalecer o diálogo e a ação coordenada
entre os entes responsáveis pelo
planejamento e pela gestão das regiões
metropolitanas. Foram visitados o
ministro do Tribunal de Contas da União
(TCU), Antônio Anastasia; os deputados
federais Fernando Monteiro e Ricardo
Barros; a secretária Nacional de
Mobilidade e Desenvolvimento Regional
e Urbano, Sandra Holanda; o diretor de
Mobilidade
do
Ministério
de

Desenvolvimento Regional (MDR), Marcos Daniel
dos Santos; e para o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco.
Participaram dos compromissos a presidente do
FNEM e diretora-geral da Agência RMBH, Mila
Corrêa da Costa; o diretor de Governança
Metropolitana
Interfederativa
do
CONDEPE/FIDEM, Luiz Quental Coutinho; o
presidente da COMEC, Gilson Santos; os
arquitetos e urbanistas da COMEC, Millena Reis e
Ruan Amaral; o diretor-geral da Agência RMVA,
João Luiz Andrade; o chefe de Gabinete da
Agência RMVA, Mauro Guimarães; o técnico de
Planejamento do Instituto Jones dos Santos
Neves, João Luiz Paste; a diretora técnica da
Agem Sorocaba, Sandra Lanças; e a assessora
jurídica da Agência Executiva Metropolitana do
Maranhão, Mônica Teixeira.

Nova linha passa a fazer conexão direta
entre Fazenda Rio Grande e Araucária
Atendendo uma demanda histórica para os
moradores de Fazenda Rio Grande e Araucária, a
linha I11 – Terminal Araucária/Terminal Fazenda Rio
Grande passará a fazer a conexão entre os dois
municípios. Partindo do Terminal de Fazenda Rio
Grande, a linha segue pela Rodovia Régis Bittencourt
(BR-116) até o Campo do Santana, em Curitiba,
passando pelo bairro do Caximba e conectando com
Araucária pelo bairro Costeira. Depois, ela segue até
o centro de Araucária tendo como ponto ﬁnal o
Terminal Central de Araucária. Segundo o presidente
da Comec, a linha é uma conexão inédita para os
moradores da região e cria uma alternativa que
busca diminuir o número de usuários da linha F03 –
Fazenda Direto. “Uma das principais linhas do
sistema metropolitano hoje é a F03 que faz conexão
com o Terminal do Pinheirinho. Nos horários de pico
nós temos ônibus saindo de 2 em 2 minutos
nesta linha. Uma demanda extremamente alta e
que está quase no seu limite. Sabemos, porém,
que muitos destes usuários vão até o
Pinheirinho para fazer a conexão com as linhas
de Araucária e nosso objetivo com esta nova
conexão é desviar este ﬂuxo de passageiros
criando uma ligação direta entre os dois
municípios”, destacou o presidente. Santos
explica que a demanda foi identiﬁcada por meio
da pesquisa de origem e destino contratada
pela Comec em 2021 e realizada pela Fundação
de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos –
Fepese. “Este foi um amplo e importante estudo
que contratamos e que começa a dar os

primeiros resultados. Quem ganha é a população
que passa a contar com novas opções e conexões.
Outros estudos estão em andamento com base
nos dados apresentados pela Fepese e em breve
outras mudanças deverão ser anunciadas”. Com
tarifa de R$ 4,75 pelo Cartão Metrocard e de R$
5,50 em dinheiro, a operação será realizada por
duas empresas: Leblon Transporte e Araucária, e
as partidas serão nos horários de pico apenas nos
dias úteis. Porém, nos primeiros dias de operação
a Comec, órgão do Governo do Estado do Paraná
que fará o gerenciamento da linha, acompanhará
a demanda de usuários por meio de seus ﬁscais
para realização dos ajustes necessários, havendo
possibilidade inclusive de reforço nos horários
dependendo da demanda apresentada.

Comec solicita obras em audiência da ANTT
A Comec participou de uma audiência pública
promovida pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, para debater e colher sugestões
para as revisões quinquenais referentes ao contrato
de concessão da BR-116, que liga o Paraná a Santa
Catarina. A via é administrada pela concessionária
Autopista Planalto Sul S.A. Na ocasião, o presidente
da Comec Gilson Santos apresentou algumas
informações e imagens referentes ao trecho da
BR-116, em frente à Central de Abastecimento do

Paraná - CEASA, no entroncamento com o Contorno
Sul de Curitiba. Extremante congestionado, o trecho
já não comporta a demanda de veículos e prejudica,
em especial, a operação do Transporte Coletivo.
A BR-116 é a principal conexão de Fazenda Rio
Grande com Curitiba e por onde trafegam as linhas
de maior demanda da Região Metropolitana. Ao
mesmo tempo, Fazenda Rio Grande é o município
que mais cresce na Região, apontando que o
problema tende a piorar nos próximos anos.

Comec estuda alternativa para
estação tubo Carlos Gomes

Campanha vai concientizar
motoristas sobre a bicicleta

O Presidente da Comec Gilson Santos esteve na sede
da Urbanização de Curitiba S/A – URBS reunido com
o Presidente Ogeny Maia Neto, tratando da Estação
Tudo Carlos Gomes, que serve de embarque para a
linha F02 – CTBA/FAZENDA RIO GRANDE, uma das
principais na conexão de Fazenda Rio Grande com a
Capital. Implementada em 1997, a estação já não
comporta o número de usuários que utilizam a linha,
especialmente no pico da tarde, no sentido Fazenda
Rio Grande, e com isso muitos usuários precisam
esperar do lado de fora da estação. Uma opção seria
a ampliação da estação atual, mas outras alternativas
estão sendo estudadas.

O presidente da Comec Gilson Santos recebeu o CEO
da Metrocard Ayrton Amaral Filho, para debater a
realização de treinamentos e campanhas de
conscientização entre motoristas do transporte
coletivo metropolitano, quanto aos cuidados no
trânsito, em especial, com pedestres e ciclistas.
O objetivo é diminuir os incidentes de trânsito entre
veículos do transporte coletivo e demais veículos
motorizados ou não, além, é claro, dos pedestres.
A Metrocard é uma Associação que congrega as 18
empresas operadoras do transporte coletivo da
Região Metropolitana de Curitiba.

Evento promovido pela Comec vai explicar
mudanças com Decreto no 10.499/2022
O texto é uma atualização do Decreto Estadual n 745/2015 e traz novos parâmetros, considerando as
particularidades de cada município e com base em estudos técnicos elaborados pela Comec em parceria
com o Instituto Água e Terra (IAT) e a Sanepar.
O Governador Carlos Massa Ratinho Junior aprovou
o Decreto Estadual n° 10.499/2022, que regulamenta
o ordenamento territorial das áreas de mananciais de
abastecimento
público
situadas
na
Região
Metropolitana de Curitiba.
O texto é uma atualização do Decreto Estadual no
745/2015 e traz novos parâmetros, considerando as
particularidades de cada município e com base em
estudos técnicos elaborados pela Comec em
parceria com o Instituto Água e Terra (IAT) e a
Sanepar.
Para esclarecer as mudanças ocorridas com a nova
legislação, a Comec realizará um evento destinados
aos técnicos das prefeituras e demais interessados,
assim como para a apresentação dos cálculos de
determinação da capacidade de suporte do território
previstos no Decreto.
O evento será realizado no próximo dia 16 de maio no
auditório Mario Lobo, localizado no Palácio das
Araucárias e possui sua inscrição gratuita e limitada.

Comec quer usar publicidade para baratear
tarifa do Transporte Coletivo

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Comec,
apresentou um projeto de lei visando regulamentar a
exploração comercial de espaços destinados à
publicidade em veículos e mobiliários do transporte
coletivo de passageiros da região metropolitana de
Curitiba (RMC). De acordo com o projeto a receita
oriunda da exploração publicitária deverá ser

utilizada para
baratear a
tarifa do transporte e a
contratação
da
empresa
prestadora do serviço será
feita pela Comec, por meio de
licitação. O projeto precisa ser
aprovado pela Assembleia
Legislativa do Paraná, mas já
recebeu parecer favorável do
relator, deputado Marchel
Micheletto (PL), na Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ), sendo aprovado pelos
parlamentares que integram a
Comissão e aguarda agora
aprovação da Comissão de
Finanças e Tributação.
Segundo o presidente da
Comec Gilson Santos “com a
pandemia,
sistema
de
transporte coletivo enfrentou
a maior crise da sua história,
ainda se recuperando deste
momento. E é fundamental agora criar mecanismos
que fortaleçam este sistema e principalmente criem
alternativas para que o cidadão não seja penalizado
por esta crise. Este projeto é mais um passo
importante que estamos dando neste sentido.
Criando uma receita alternativa que no ﬁm será uma
economia no bolso do cidadão”, destacou.
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