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GOVERNO DO ESTADO ADOTA AÇÕES 
PREVENTIVAS E REFORÇA CONTROLE 
SOBRE O CORONAVÍRUS

EM DOIS DIAS, MUTIRÃO PARA 
CONFECÇÃO DE CARTÃO EM CONTENDA 
JÁ ATENDEU MAIS DE 500 USUÁRIOS

Segurança privada passa 
a atuar nos terminais 



Março foi um mês de grandes desafios. Estamos, enquanto sociedade, 
enfrentando uma pandemia de nível internacional, o Coronavírus. Neste 
momento, nós, gestores públicos, temos a obrigação não só do nosso dever, 
da nossa atividade, mas de zelar por cada individuo e garantir o funcionamento 
de uma sociedade organizada assim como, acima de tudo, da vida. 
Executamos esse dever com muito esforço e dedicação, e por isso não posso 
deixar de agradecer aqui aos colaboradores da Comec que têm se esforçado 
mais do nunca e, principalmente, a sociedade por compreender que este é um 
momento de grande dificuldade, mas que com certeza venceremos. Obrigado!
 

MENSAGEM DO PRESIDENTE

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou 
uma série de medidas de enfrentamento ao 
coronavírus  e suas consequências no Paraná. Em 
decreto assinado, Ratinho propõe medidas para 
atenuar a disseminação da doença, garantir a 
continuidade de serviços básicos e reforçar estruturas 
na área da saúde e segurança.
Em coletiva de imprensa, o Governador destacou que 
uma equipe trabalha no planejamento de combate ao 
vírus, reforçando ações de prevenção e de retaguarda. 
Entre as atividades listadas como essenciais e que não 
podem ser interrompidas, está o transporte coletivo. 

 

Paraná adota ações preventivas e 
reforça controle sobre o coronavírus

TRANSPORTE COLETIVO 

MANTÉM OPERAÇÃO

O presidente da Comec Gilson Santos, seguindo as 
orientações do Governador Ratinho, determinou a 
continuidade no atendimento do transporte coletivo 
na Região Metropolitana. Em entrevista, Santos 
destacou que houve uma mudança drástica na 
demanda pelo serviço, mas que ele irá continuar.
“O transporte coletivo desempenha um papel 
essencial, inclusive servindo como meio de transporte 
para trabalhadores da área da saúde, segurança e 

demais serviços, e o reconhecimento do Governador 
Ratinho neste sentido é fundamental. Vivemos um 
momento sem precedentes onde precisamos ter calma, 
coerência e responsabilidade, buscando garantir a 
continuidade do atendimento e ao mesmo tempo evitar 
um possível colapso do sistema. O importante é que 
estamos acompanhando a operação continuamente e 
todas as medidas necessárias neste enfrentamento estão 
sendo tomadas”, destacou o presidente.



CORONAVÍRUS

Com a definição pela não interrupção do 
atendimento do transporte coletivo, reuniões de 
alinhamento e acompanhamento do Governo do 
Estado com os municípios ocorreram com a 
presença do Governador Ratinho Junior e sua 
equipe de secretários. Ações de enfrentamento e 
prevenção ao coronavírus passaram a ser realizadas 
pela Comec em parceria com as empresas 
operadoras e prefeituras. Entre elas, estão a 
instalação de dispensers contendo álcool gel em 
diversos terminais metropolitanos, para uso da 
população. Empresas distribuíram aos motoristas e 
cobradores, frascos individuais com álcool gel. 
Também foram reforçadas ações de higienização e 
esterilização no interior dos ônibus. Avisos 
sonoros, letreiros e cartazes com instruções para a 
população foram instalados no interior dos ônibus, 
e mesmo identificando uma queda brusca na 
demanda pelo transporte, toda a operação foi 
mantida, apenas com ajustes de horários.

 

RATINHO ANUNCIA PACOTE PARA RECUPERAÇÃO DE ECONÔMIA
O governador Ratinho Junior autorizou novas medidas 
administrativas para enfrentamento do coronavírus e para garantir a 
recuperação da economia. Ao todo, mais de R$ 1,3 bilhão foram 
anunciados. Entre as medidas, estão linhas de crédito para o setor 
produtivo e pequenos empreendedores, dilação de prazos de 
financiamentos das prefeituras e de impostos para empresas,  
aportes no fundo garantidor, suspensão do início de cobranças de 
dívidas e o estabelecimento de diretrizes para o contingenciamento 
que somam mais de R$ 321 milhões. O governador ressaltou que o 
Estado está atento. “O momento é muito duro, as empresas estão 
sofrendo, os autônomos estão com dificuldades. Por isso 
formatamos esse grande pacote de investimentos para a classe 
empresarial, para ajudar os setores nesse momento”, acrescentou.



São visíveis os avanços das obras de infraestrutura sob 
gestão da Comec. Ao todo, três intervenções ocorrem no 
momento: Av. das Américas, Rua Arapongas e Rua 
Maringá, todas em São José dos Pinhais. As obras fazem 
parte do PAC da Copa do Mundo, previstas para 2014, mas 
estavam paralisadas desde 2016, quando a empresa  

Obras de infraestrutura avançam e mantém 
cronograma de entrega

responsável entrou em recuperação judicial. Em 2019, ao 
assumir o Governo, Ratinho Junior determinou prioridade 
na retomada das obras, o que ocorreu em outubro do 
mesmo ano. Outras três obras ainda deverão ser 
retomadas ainda neste ano, colocando um ponto final nas 
pendências deixadas pela Copa do Mundo na RMC.

Avenida das Américas

Trincheira da Rua Arapongas

Rua Maringá

Nova
Iluminação

Nova
Iluminação

A Av. das Américas recebeu 
nova iluminação em LED. 
Mais eficientes e 
econômicas. 



A Comec, em parceria com as empresas operadoras do 
sistema do transpote coletivo, identificou quais terminais 
metropolitanos têm maior incidência de situações como 
vandalismo, pessoas que não pagam a passagem 
(fura-catracas), pequenos furtos e até mesmo uso de 
drogas no interior desses espaços. O objetivo foi a 
contratação de empresas de segurança privada para atuar 
nos terminais. A ação funcionou de forma experimental nos 
terminais Maracanã e Guaraituba, ambos em Colombo, e a 
partir deste mês foi ampliada também para os terminais 
Central e Cachoeira, ambos em Almirante Tamandaré.

Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, o objetivo 
é dar mais segurança para o usuário. “Infelizmente, 
enfrentamos algumas realidades onde o cidadão de bem 
não se sente seguro, até mesmo dentro do terminal, e isso 
é muito ruim. O poder público tem a obrigação de atuar 
nestes casos e essa foi a forma que encontramos de dar 
essa resposta ao cidadão”, destacou. Ele acrescenta que os 
resultados em Colombo foram muito positivos. “A ideia 
agora é ampliar a ação, sempre buscando identificar onde 
estamos enfrentando esse problema e garantir a segurança 
do usuário em primeiro lugar”, destacou o presidente.

 

Segurança privada passa a atuar nos 
terminais metropolitanos

Em dois dias, mutirão em Contenda já 
atendeu mais de 500 usuários

A Comec, em parceria com a Metrocard e Câmara 
Municipal de Contenda, realizou mutirões para confecção 
do cartão de transporte metropolitano Metrocard, 
diretamente no município. Já foram realizados dois dias de 
mutirão, nos dias 22/02 e 07/03, quando mais de 500 
usuários foram atendidos. Segundo o presidente da 
Comec Gilson Santos, o númer surpreendeu as 
expectativas. “Sabíamos que muitos usuários desta linha 
deixavam de utilizar o cartão, mas a procura realmente 
surpreendeu, demonstrando que quando o poder público 
está atento, pode proporcionar facilidades para a 
população. Um ação que traz mais comodidade para os 
usuários e segurança para o sistema”.

Em Dezembro de 2019 a Comec realizou uma série de 
mudanças buscando ampliar e melhorar o atendimento 
prestado pelo transporte coletivo metropolitano no 
município de Colombo. Após esta implementação e os 
resultados identificados pela equipe da Comec, outras 
mudanças foram realizadas neste mês de março.
Segundo o presidente da Comec Gilson Santos, "as 
propostas são resultado de um importante trabalho de 
monitoramento que vem sendo realizado pela autarquia, 
buscando sempre melhorias do sistema, além, é claro, de 
atender demandas das constantes conversas realizadas 
com vereadores e moradores locais". Nesta nova etapa, 4 
linhas foram modificadas. 

Colombo tem novas mudanças no 
transporte coletivo



Central de Abastecimento 
do Paraná

Revisão do Plano Diretor de 
Bocaiúva do Sul

Terminal de Campo Largo Empresa Viação Campo Largo

Exponi 500 conta a história 
do transporte de Curitiba

Prefeito Carlão de 
Contenda
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