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Chegamos ao encerramento do primeiro ano de gestão. Um momento 
importante para avaliarmos todo o trabalho realizado e 
dimencionarmos nossas dificuldades e avanços. Não tenho dúvidas de 
que foi um ano para arrumarmos a casa, e nos prepararmos para o que 
está por vir. E fico feliz em ver que mesmo assim, tivemos diversas e 
importantes conquistas, o que nos deixa otimistas com o próximo ano. 
Quero agradecer minha equipe por todo este trabalho e parceria, assim 
como o Governador Ratinho Junior pela confiança.
Muito obrigado e Feliz 2020 para todos nós!

MENSAGEM DO PRESIDENTE

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

Pesquisa: em Curitiba, aprovação de 
Ratinho Junior chega a 73,6%



Representando o governador Carlos Massa Ratinho Junior, 
o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (SEDU), João Carlos Ortega, assinou um  
empréstimo com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 118,37 milhões.

Ortega assina contrato com o Banco Internacional de 
Desenvolvimento no valor de US$ 118,37 milhões

Mapas Regionais e estratégias de ações orientam 
o desenvolvimento do PR até 2035

O Governo do Paraná começou a entregar os primeiros 
Mapas Regionais de Desenvolvimento para o Estado. O 
assunto foi tratado na reunião do governador com o 
secretariado. Os documentos reúnem estratégias e ações 
que vão orientar os investimentos do Estado até 2035. 
Os cadernos buscam respeitar as vocações de cada área, 
usando os pontos fortes como alicerces para o 
Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Social dos 
Municípios. “O Paraná tem potencial inexplorado em várias 
áreas, do turismo ao setor de transformação do 
agronegócio. Vamos apostar naquilo que as cidades e as 

regiões têm de melhor, com foco na geração de emprego 
e renda”, destacou o governador Ratinho Junior.  Para o 
secretário João Carlos Ortega, “Ratinho Junior pensa em 
soluções para o presente e vai além. Ele pensa no Estado 
também para as próximas gerações”, destacou. O 
secretário Bernardo Jorge explicou que os documentos são 
frutos de um grande diálogo com a sociedade, responsável 
por apontar caminhos e ações prioritárias. “Investir em 
infraestrutura é uma das bases do governo. Teremos um 
documento para cada região, sempre respeitando a 
aptidão e o planejamento de cada lugar”, disse.

Os recursos serão destinados ao Programa Estadual de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de 
Infraestrutura Municipal (Paraná Urbano III), nos 399 
municípios do Paraná. O documento foi assinado, na sede 
do BID em Brasília. 



O presidente da Comec Gilson Santos, esteve reunido 
com o Secretário de Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo do Estado do Paraná Márcio Nunes, debatendo 
os desafios enfrentados na Região Metropolitana de 
Curitiba na busca pelo Desenvolvimento Sustentável.
Santos apresenteou algumas demandas que foram 
prontamente atendidas pelo secretário e sua equipe.
“Estamos realizando um importante trabalho no 
controle do uso e ocupação do solo urbano na Região 
Metropolitana de Curitiba, buscando ampliar 
possibilidades de desenvolvimento e 
empreendimentos, sem comprometer o Meio 
Ambiente. O apoio da Secretaria neste trabalho tem 
sido fundamental”, destacou Santos.

O presidente do Instituto de Terras, Cartografia e 
Geologia do Paraná - ITCG, Mozarte Quadros, entregou 
ao presidente da Comec Gilson Santos e ao 
Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Ricardo 
Silva, um mapeamento das áreas de risco existentes na 
Região Metropolitana de Curitiba. O estudo irá 
contribuir com os processos de análise do Uso e 
Ocupação do Solo, e com o Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado - PDUI, que está sendo elaborando 
pela Comec. “É um trabalho complexo e 
importantíssimo que vai ajudar a evitar trajegias, no 
caso de ocupações irrgulares em áreas de risco, assim 
como a planejar o futuro das nossas cidades. Muito 
obrigado ITCG pelo trabalho”, destacou Santos. 

Associação dos Municípios 
da RMC promove encontro

Na sede do DER, Comec debate 
Viaduto do Orleans

A Associação dos Municípios da RMC - Assomec, 
realizou um encontro para debater oportunidades de 
desenvolvimento sustentável integrado entre 
municípios. O presidente da Comec Gilson Santos 
participou do encontro, ao lado do vice-governador 
Darci Piana e prefeitos, e destacou a importância do 
evento. “Temos que buscar cada vez mais a união e 
integração entre os municípios, e espero que a Comec 
seja uma importante ferramenta do Governo no auxílio 
e promoção desta integração”, destacou.

Desafios do Desenvolvimento 
Sustentável na RMC

ITCG entrega mapeamento
das áreas de risco da RMC

Em reunião realizada na sede do DER,  com integrantes 
do IPPUC e da Câmara de Vereadores de Curitiba, o 
presidente da Comec Gilson Santos debateu sobre a 
alternativa de traçado para o novo viaduto do Orleans, 
em Curitiba. Segundo o DER, o projeto executivo 
deverá ser contratado já no início de 2020 com previsão 
de conclusão no mesmo ano. Para Santos, “esta é uma 
importante obra para a região e que merece uma 
atenção especial do poder público. Estaremos 
acompanhando e ajudando no que for preciso”.



entrega dos veículos multimodais, feitas no início do 
ano, e até então inéditos no sistema. E que deram certo. 
Agora estamos recebendo mais 2 veículos neste 
modelo que irão atuar no município de Campina 
Grande do Sul. Este é o governo que nós buscamos. 
Atento, sempre na busca por melhorias e soluções”.
INOVAÇÃO - Uma novidade entre os ônibus entregues, 
estão cinco veículos que farão a linha 
D61-PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE, que possuem 
duas catracas para embarque. Segundo o diretor de 
transporte da Comec Willianson Corrêa, "o objetivo é 
reduzir pela metade o tempo gasto no embarque dos 
passageiros". A escolha da linha D61 se deu pela 
grande demanda no embarque realizado na Praça 
Santos Andrade. A ação ainda possui caráter 
experimental, mas poderá ser replicada para outras 
linhas do sistema.

O Governo do Estado do Paraná, por meio da 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – 
Comec, realizou a apresentação de 22 novos ônibus 
que serão utilizados para o transporte coletivo 
metropolitano entre os municípios de Pinhais, 
Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Campina Grande do Sul, 
Almirante Tamandaré, Campo Largo e Piraquara. 
O investimento por parte das empresas Expresso Azul, 
Viação do Sul, Castelo Branco, Tamandaré, Campo 
Largo e Piraquara, é de R$9,5 milhões.
Entre os 22 veículos entregues, 16 são de modelos 
comuns, 2 de modelos multimodal, 2 no modelo 
ligeirinho e 2 de modelo articulado.
Para o Governador Carlos Massa Ratinho Junior, investir 
no transporte coletivo é melhorar o dia a dia daqueles 
que mais precisam. “São pessoas que dependem do 
ônibus para trabalhar, estudar, e por isso nada mais justo 
do que tornar esta viagem um pouco mais confortável e 
segura, com novos veículos”, destacou.
O Governador lembrou ainda outras ações realizadas no 
decorrer do ano, que buscam resgatar o protagonismo 
do transporte nas cidades. “Realizamos diversas 
mudanças no sistema metropolitano. Foram novas 
linhas, ampliações de atendimentos, reforços em 
horários, mudanças de itinerários, ações inéditas como 
a tarifa diferenciada, tudo isso para que as pessoas 
tenham um atendimento cada vez melhor e percam 
cada vez menos tempo dentro dos ônibus, tornando o 
transporte coletivo novamente atrativo para a 
população”, destacou Ratinho.
Para o presidente da Comec Gilson Santo, “além dos 
investimentos na troca dos veículos, é importante 
lembrar outras ações inovadoras desta gestão, como a 

 

Comec apresenta 22 novos 
ônibus para o transporte coletivo



Começou a operar neste mês uma nova linha de ônibus da 
Rede de Transporte Coletivo Metropolitano, que fará a 
ligação de Tunas do Paraná com Curitiba.
Atualmente o município não possui atendimento 
metropolitano e a ligação é realizada mediante linha 
intermunicipal com gestão do DER, com chegadas e saídas 
pela Rodoferroviária de Curitiba. Com a mudança, o 
atendimento terá como destino a Rua Pedro Ivo, ao lado 
do Terminal do Guadalupe. Outra importante melhoria será 
com relação ao valor. A passagem que atualmente custa  

R$23,00 em ônibus intermunicipal, passará a custar 
R$10,00 no serviço metropolitano. Segundo o presidente 
da Comec Gilson Santos, não se trata de um atendimento 
convencional, pois o ônibus contará com itens de conforto 
diferenciados. “Sabemos que a distância entre Tunas e 
Curitiba é significativa e para isso a EMPRESA CURITIBA 
CERRO AZUL LTDA, responsável pela ligação de Tunas do 
Paraná com a capital, utilizará um veículo com bancos 
almofadados, piso baixo e ar-condicionado. São detalhes 
que tornarão a viagem muito mais agradável”.

Nova linha metropolitana fará ligação de 
Tunas do Paraná com Curitiba

Comec adere à campanha 
contra o mosquito da Dengue

A Comec abraçou a campanha de combate ao mosquito da 
Dengue, reunindo seus colaboradores no Terminal do 
Guadalupe para entrega de folders e conscientização. Para 
o presidente da Comec Gilson Santos, os números são 
preocupantes: “Estamos presenciando um crescimento 
significativo de casos em todo o Estado. Por isso a 
participação de todos nesta campanha é fundamental. E o 
transporte coletivo metropolitano possui como 
característica o fato de que muitos dos usuários vieram e 
ainda possuem algum vínculo com pessoas do interior. Por 
isso estamos pedindo para que as pessoas repliquem esta 
informação para grupos de contatos, parentes e amigos”.

O presidente da Comec Gilson Santos prestigiou o 
desfile cívico em comemoração aos 58 de Agudos do 
Sul e a 62ª Festa em Louvor a Nossa Senhora da 
Conceição. O evento contou com a participação da 
Fanfarra Municipal Francisco Teixeira, de todas as 
Escolas Municipais, Projetos de Karatê, Capoeira, Dança 
e Escolinha de Futebol, secretarias municipais, Jumper 
Cursos Profissionalizantes, Equipe de Trilheiros 
AgudoLama e  apresentação da Banda Marcial Caetano 
Munhoz da Rocha do município de Rio Negro. 
Durante sua fala, o presidente parabenizou o evento, as 
apresentacões realizadas e cidade pelos seus 58 anos.

Agudos do Sul comemora 
58 anos com desfile cívico



Com o objetivo de ampliar e melhorar o atendimento 
realizado pelo transporte coletivo no município de 
Colombo, e sua ligação com Curitiba, a Comec realizou 
uma serie de alterações em linhas do sistema 
metropolitano no mês de Dezembro. Segundo o 
presidente da autarquia Gilson Santos, as propostas foram 
amplamente debatidas com vereadores do município, em 
reuniões realizadas na Comec e na Câmara de Vereadores 
de Colombo, e trarão melhorias significativas para os 
moradores da região.
Na linha B03-GUARAITUBA/GUADALUPE, foram realizadas 
mudanças de itinerários que trouxeram mais rapidez no 
trajeto realizado, que passou a ser feito pela Linha Verde, 
seguindo pela Victor Ferreira do Amaral e Rua XV de 
Novembro, pela canaleta exclusiva para ônibus. Tivemos 
também a criação de novas conexões com a linha 
B61-CTBA/CAPELA DO ATUBA, que agora passa a ter 
como ponto final o Terminal do Maracanã. Linhas como a 
B20-GUARAITUBA/CABRAL tiveram reforço em horários, 
passando de 72 viagens  para 85 em dias úteis. Os ajustes 
permitiram também a redução de alguns custos e a 
implementação de novas linhas, como a B45-BELO 
RINCÃO/MARACANÃ, que, em horários específicos, 
também realizará atendimento ao Jardim Palmares, 
localizado junto à BR 116. 
Nos horários de pico, teremos também a linha 
B34-REFORÇO GUARAITUBA, na importante  ligação entre 
os terminais Guaraituba e Maracanã; além de mudanças na 
localização das plataformas nos terminais Guadalupe e 
Guaraituba, necessárias para adaptação dos terminais às 
mudanças realizadas no sistema.

Comec acompanhará mudanças para 
eventuais ajustes necessários.

Segundo o presidente da Comec Gilson Santos, “por se 
tratar de mudanças importantes no sistema, a Comec 
estará atenta nos próximos meses e preparada para 
eventuais ajustes. Uma nova conversa com os vereadores 
de Colombo já está pré-agendada para daqui 30 dias, 
onde todas as mudanças serão novamente avaliadas. Mas 
é importante destacar que nem sempre conseguiremos 
aceitação de 100% da população. Como os vereadores 
puderam perceber, estamos realizando mudanças que irão 
atender o maior número de usuários”, destacou Santos.   

Comec realiza mudanças em linhas que 
atendem o município de Colombo

Reunião com vereadores de Colombo na Comec 

Apresentação das propostas de alterações

Apresentação na Câmara de Vereadores de Colombo



Desde o mês de Dezembro o município de Almirante 
Tamandaré passou a contar com um novo atendimento 
do transporte coletivo. A mudança busca atender os 
moradores dos bairros Parque São Jorge, Jardim Parati 
e Jardim Primavera. A nova linha recebeu o nome de 
A17 – CIRCULAR SÃO JORGE e terá itinerário partindo 
do Terminal Cachoeira, passando pela Rodovia dos 
Minérios, Rua São Jorge e Av. Francisco Kruger. 
As mudanças em linhas do município incluem também 
alterações em horários da linha A19 – VILA GRÉCIA-S. 
VENÂNCIO e itinerários da linha A14 – CIRCULAR 
GRAMADOS, que passou a funcionar de forma circular, 
buscando atender os moradores do bairro Jardim 
Roma.

Três linhas que realizam atendimentos no município de 
Pinhais na ligação com Curitiba, na região do Bairro 
Alto, foram alteradas. A principal delas foi na C42 – 
TERMINAL DE PINHAIS / TERMINAL BAIRRO ALTO. 
que teve seu itinerário encurtado, buscando realizar a 
conexão entre os terminais de Pinhais e Bairro Alto de 
forma mais rápida. A expectativa é que o trajeto, que 
hoje era realizado em aproximadamente 30 minutos, 
seja feito em 17 minutos. A segunda mudança foi a 
unificação das linhas C41 – BAIRRO ALTO / EMILIANO 
PERNETA e C23 - EMILIANO PERNETA, que além de 
ampliar o atendimento realizado pelas linhas, permitirá 
que os moradores realizem a conexão com ambos os 
terminais. 

Novo terminal de São José dos
Pinhais será contratado

Comec, Araucária e Contenda 
buscam acordo para transporte

O presidente da Comec Gilson Santos esteve na 
prefeitura de São José dos Pinhais, conversando com o 
prefeito Toninho Fenelon e sua equipe de secretários,  
reforçando o compromisso da Comec com a construção 
do novo terminal de ônibus Afonso Pena. A Comec 
deverá lançar o edital para contratação de uma empresa 
que irá revisar e adequar um projeto de terminal 
elaborado pela prefeitura, já no início de 2020.
O novo terminal terá 6,4 mil m² e o investimento para a 
revisão do projeto será de aproximadamente R$280mil.

Almirante Tamandaré ganha
nova linha metropolitana

Ajustes em linhas de Pinhais 
reduzem tempo de trajeto

Um acordo firmado entre Comec, Araucária e 
Contenda, permitirá aos ônibus municipais de 
Araucária, embarcarem usuários na região do Guajuvira, 
em Contenda. Hoje algumas linhas do sistema de 
Araucária já passam pela região do Guajuvira, mas por 
se tratar de outro município, a empresa operadora não 
tem permissão para o embarque de passageiros. A 
Comec possui uma linha que atende a região, mas que 
acaba atuando em duplicidade com a de Araucária. A 
mudança permitirá reduzir custos do sistema.



Reunião com secretário da Comunicação Hudson 
José para debater formas de comunicar o mapa 
de áreas de risco apresentado pelo ITCG. 

Ônibus da Viação Nobel fez atendimento ao 
evento Natal Luz em Fazendo Rio Grande, 
percorrendo os atrativos de Natal.

Reunião entre Comec, São José dos Pinhais, 
Curitiba e ITCG, para debater ajustes na lei que 
especifica o limite entre os dois municípios.

Na prefeitura de Campo Magro, Comec recebe 
pedidos de alterações em linhas do transporte 
coletivo que atendem o município. 

Realização da 71a reunião ordinária do 
Conselho Gestor de Mananciais da Região 
Metropolitana de Curitiba. 

Reunião com prefeitura de Mandirituba e técnicos 
da Funpar, para iniciar o trabalho revisão do 
Plano Diretor de Mandirituba.


