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Estrada entre São José dos Pinhais 
e Mandirituba será modernizada



MENSAGEM DO PRESIDENTE
Concluindo metade do ano de 2021, mais uma vez tivemos conquistas 

importantes para a Região Metropolitana de Curitiva. Assinamos uma Ordem 

de Serviço para a elaboração de projeto para pavimentação de uma ligação 

entre São José dos Pinhais e Mandirituba. O Paraná avança na vacinação da 

população e neste mês tivemos os motoristas e cobradores do Transporte 

Coletivo também vacinados,  categoria que desde o início esteve na linha de 

frente. Além de outras ações e reuniões que você consere neste informativo. 

Mais uma vez, obrigado. 

 

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS



setor de atendimento. No mesmo Município, está em 
construção o Barracão do futuro Centro de Eventos, 
com espaço para exposições, estacionamento 
pavimentado, muros e depósito de resíduos, com 
recursos da ordem de R$ 1.172.754,89.
SEM DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS - Projetos para 
impactar diretamente a vida dos moradores do 
Litoral também foram contemplados: Para 
Antonina, a autorização de R$ 1,48 milhão permitiu a 
pavimentação asfáltica e com paver em diversas 
ruas da Cidade, além da implantação de sinalização 
viária e a aquisição de uma Van e de um automóvel 
para serviços da administração municipal. 
Guaraqueçaba terá uma nova Quadra de Esportes 
Coberta, com vestiários, a partir do investimento de 
R$ 713 mil. Os recursos foram autorizados e a obra já 
tem cronograma de implantação. Paranaguá 
recebeu R$ 172 mil para a aquisição de uma Van 
para o transporte de passageiros, enquanto Pontal 
do Paraná teve duas ações aprovadas (valor total de 
R$ 555 mil) para a pavimentação com blocos de 
concreto em ruas dos Balneários Atami e Santa 
Terezinha. Matinhos ainda recebeu recursos para a 
aquisição de um automóvel (R$ 60.495,00) e 
equipamentos rodoviários (R$ 302.400,00). Já 
Guaratuba foi beneficiada com R$ 58.140,00 para a 
aquisição de um automóvel, R$ 248 mil para a 
compra de uma Van para o transporte de 
passageiros, R$ 723 mil para ampliação de 
Complexo Esportivo e Parque Municipal, com 
quadras esportivas e calçamento em paver e  
pavimentação asfáltica de vias urbanas, nos valores 
de R$ 941 mil e R$ 777 mil.

Os Municípios do Litoral do Paraná se preparam 
para a retomada da economia, com obras 
realizadas com recursos aprovados pela 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (SEDU). A reforma e revitalização 
da estrutura do molhe de Matinhos, na Praia 
Mansa, é um bom exemplo da atenção do 
Governo do Estado no apoio ao Turismo, que uma 
das mais importantes atividades econômicas da 
Região.  A obra, em execução, foi viabilizada com 
a liberação de R$ 739.346,29. “Estimular a 
atividade econômica traz benefícios para a 
população e promove a melhoria da qualidade de 
vida para moradores e também aos turistas. Com 
a vacinação, temos um novo horizonte para a 
retomada das atividades. E os Municípios 
precisam estar preparados”, argumentou o 
secretário da SEDU, João Carlos Ortega. Os 
valores foram liberados desde janeiro de 2019.
Outros exemplos vêm de Guaratuba, que recebeu 
R$ 3,19 milhões para recuperar a orla, na Praia 
Central, em área de 63.621,28m². O projeto 
contempla a pavimentação em paver, fundações 
em concreto armado; construção de muro de 
arrimo, passarelas, rampas e escadas de madeira, 
plantio de grama e árvores, além da implantação 
de bancos, lixeiras e de instalações hidráulicas. Na 
primeira fase, foram feitas demolições de 
concreto, a regularização e compactação de 
calçadas, aterros, base e sub-base. Ainda, em 
Guaratuba, está em andamento (R$ 299 mil) a 
reforma do Terminal Rodoviário, abrangendo a 
área de parada de veículos, área de espera, lojas e 

Obras autorizadas pela SEDU preparam  
Litoral para o período pós-pandemia

Fonte: SEDU



Teve início neste mês de junho a pavimentação da 
trincheira da Rua Arapongas, no cruzamento com a 
Av. das Torres, em São José dos Pinhais. Com isso a 
obra entra na sua fase final e deverá ser entregue 
ainda no mês de julho. A trincheira fará um binário 
com a trincheira da Rua Maringá, já em operação, 
facilitando o acesso do bairro Afonso Pena com o 
Centro do município e agilizando o acesso ao 
Aeroporto Internacional Afonso Pena com a 
eliminação do semáforo da Av. das Torres no 
cruzamento com a Rua São José.  “É uma obra com 
um histórico bastante triste para a população, devido 
os diversos atrasos, mas que será entregue e 
finalmente trará todos os benefícios aguardados”, 
afirmou o presidente da Comec Gilson Santos. 

O presidente da Comec Gilson Santos esteve 
visitando as obras da Trincheira da Rua 
Arapongas e Ponte sobre o Rio Iguaçu, sob gestão 
da Comec em São José dos Pinhais. Segundo o 
cronograma, elas entraram na etapa final de 
construção e deverão ser entregues nos próximos

Trincheira da rua 
Arapongas recebe
pavimentação

Em reunião com a ANTT e as Prefeituras de Colombo 
e Quatro Barras, a Comec debateu a construção do 
Contorno Norte de Curitiba, os entraves para o início 
das obras e soluções buscadas pela Agência assim 
como pela Concessionária responsável. O projeto 
encontra-se na elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA/RIMA, que deverá ser entregue em 
aproximadamente 6 meses e é fundamental para 
determinação do traçado do Contorno. Porém, o 
mesmo deveria ter sido contratado há 10 anos, data 
da assinatura do Plano de Exploração da Rodovia - 
PER, em 2008, mas desde então não teve avanços. 

Reunião com ANTT debate 
Contorno Norte de Curitiba

Nova ligação entre Pinhais 
e Curitiba é estudada

Na sede do IPPUC a Comec esteve reunida com o 
Prefeito de Curitiba Rafael Greca, o Vice Eduardo 
Pimentel, o Deputado Federal Luizão Goulard, o 
Presidente do IPPUC Luiz Jamur e demais técnicos 
debatendo a proposta de ligação entre os municípios 
de Pinhais e Curitiba, na continuação da Av. Pref. 
Maurício Fruet com a Av. Ayrton Senna da Silva.
A proposta prevê a continuação da canaleta do 
ônibus até o terminal de Pinhais, além da construção 
de um viaduto conectando com a Av. Irai e 
desafogando o trânsito intenso na ligação que ocorre 
pela Av. Victor Ferreira do Amaral.

Rua Arapongas

Rua Maringá

Rua São José
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também cria uma via alternativa para os municípios 
de Quintandinha, Agudos do Sul, Piên, Campo do 
Tenente e Rio Negro, localizado no chamado 
segundo anel da RMC. “A intenção do governo é 
promover uma nova conexão na Região 
Metropolitana e não atende apenas os dois 
municípios, como também aqueles do Sul da RMC”, 
explicou Gilson Santos. “Hoje eles têm apenas uma 
opção, pela BR-116, que é pedagiada. Com essa via 
metropolitana, vamos ganhar uma nova conexão 
com São José dos Pinhais e com a BR-376, que faz a 
ligação com o Litoral do Paraná e de Santa 
Catarina”. Assim que o projeto executivo for 
concluído, a intenção do governo é iniciar os 
trâmites para contratação da obra. “Estamos nos 
organizando para que todo o processo seja 
bastante rápido. Essa região tem um importante 
potencial de desenvolvimento e pode muito bem 
conciliar diversas atividades na promoção do 
emprego e renda”, destacou o secretário Ortega.

A ligação entre os municípios de São José dos 
Pinhais e Mandirituba, ficará mais curta e rápida. O 
Governo do Estado vai estruturar uma nova 
estrada de 26,7 quilômetros, a partir do traçado 
de uma de chão já existente, que vai integrar as 
duas cidades e também facilitar o acesso dos 
outros municípios mais ao Sul da RMC à Capital e 
ao litoral paranaense e catarinense.
A ordem de serviço para dar início à elaboração 
do projeto executivo da obra foi assinada, no 
Palácio Iguaçu, pelo governador em exercício 
Darci Piana; o secretário estadual do 
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, 
João Carlos Ortega; o diretor-presidente da 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 
(Comec), Gilson Santos; e os prefeitos de 
Mandirituba, Luis Antonio Biscaia, e de São José 
dos Pinhais, Nina Singer.
“É uma obra que vai encurtar distância, permitir 
novos investimentos, porque quando se tem uma 
estrada boa, as indústrias passam a se interessar 
por esses locais, e também a saída de produtos 
agrícolas dos dois municípios”, destacou Darci 
Piana. “Além disso, há também a questão turística. 
São José dos Pinhais já tem grande potencial, 
Mandirituba está organizando esse setor. Vai ser  
importante para a população”.
O trecho que será pavimentado parte do trevo da 
empresa Volkswagen-Audi, na BR-376, em São 
José dos Pinhais, até a Rua Gilberto Palu, em 
Mandirituba, na ligação com a BR-116. A estrada 
passa pela Colônia Marcelino, local de grande 
potencial para o turismo rural e religioso, e 

Estado vai modernizar estrada entre 
Mandirituba e São José dos Pinhais



Segundo dados do fabricante, o imunizante 
apresentou eficácia de 66% para casos moderados e 
85% para casos considerados graves.
“Este é um momento de gratidão e reconhecimento 
a estes trabalhadores que não deixaram de trabalhar 
um único dia durante toda a pandemia. São heróis 
que assim como trabalhadores da área da saúde e 
demais profissionais que estiveram na linha de 
frente”, destacou o presidente da Comec Gilson 
Santos. A vacinação está ocorrendo nos 19 
municípios da RIT e deverá levar cerca de 1 semana.

Começaram a ser vacinados os motoristas e 
cobradores do Transporte Coletivo Metropolitano da 
Região Metropolitana de Curitiba em todas as 
cidades que compõe o sistema integrado. Ao todo, 
quase 13 mil trabalhadores serão vacinados incluindo 
os integrantes do sistema urbano de transporte 
coletivo de Curitiba e das cidades metropolitanas. O 
imunizante utilizado será o Janssen, desenvolvido 
pela divisão farmacêutica do grupo Johnson & 
Johnson, e é o único atualmente disponível que 
necessita apenas de uma única aplicação. 

Cidades da RMC iniciam vacinação de 
motoristas e cobradores do transporte

Diversas linhas que atendem os municípios de 
Pinhais e Fazenda Rio Grande, receberam reforço em 
seu atendimentos. Os novos horários e veículos tem 
como objetivo equalizar a oferta de ônibus com a 
demanda de passageiros após acompanhamento dos 
fiscais da Comec e constatação de aumento no 
número de usuários, em especial no cumprimento ao 
limite de 65% da capacidade dos veículos. No total 8 
linhas de Pinhais e 1 de Fazenda Rio Grande sofreram 
alteração e as tabelas contendo os novos horários 
encontram-se disponíveis no site da Comec 
www.comec.pr.gov.br.

Linhas de Pinhais e Fazenda 
Rio Grande recebem reforço

Regularização fundiária é 
tema de reunião com MP/PR

A Comec realizou reunião com representantes do 
Ministério Público do Paraná para debater os 
processos de Regularização Fundiária realizados na 
Região Metropolitana de Curitiba. Os assuntos 
abordados foram fruto da reunião realizada em Maio 
deste ano, entre Comec e prefeituras integrantes do 
primeiro anel, onde foram debatidos e expostas 
algumas dificuldade enfrentadas pelas prefeituras 
nos processos de regularização. Também fruto da 
reunião, foi criado um grupo de trabalho para 
debater o tema, que deverá se reunir novamente 
ainda no mês de julho. 



“Estamos cumprindo um compromisso do IAT em 
dar prosseguimento aos estudos na Região 
Metropolitana com foco no meio físico, por meio da 
Divisão de Geologia”, disse, durante a apresentação. 
Gilson Santos, presidente da Comec, reforçou que o 
mapeamento apresentado vai auxiliar de forma 
substancial, em um contexto muito amplo. Na 
análise de todos os processos que tramitam no 
órgão, referentes ao uso e ocupação do solo de solo, 
como também, de planejamento na Divisão de 
Obras. “Os municípios da RMC ganham com esse 
conhecimento atualizado, para tomadas de 
decisões e no planejamento urbano, possibilitando 
um crescimento organizado e sustentável”. 
Os mapas  podem ser obtidos no site da Comec.

Em evento 100% online a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
apresentou aos representantes dos municípios da 
Região Metropolitana de Curitiba, o mapeamento 
geológico da área de abrangência territorial da 
capital, a oitava mais populosa do Brasil.
As peças cartográficas foram elaboradas pelo 
Instituto Água e Terra (IAT), resultados do Projeto 
de Mapeamento Geológico-Geotécnico – Mapas 
de Unidades de Terreno, produzidas pela Diretoria 
de Gestão Territorial do Instituto, por meio da 
Divisão de Geologia e apoio da Comec. São 39 
mapas em escala 1:20.000 que cobrem cerca de 4 
mil km2.  Contemplam a identificação de Unidades 
de Terreno compartimentadas em faixas de 
declividades. Cada unidade foi avaliada quanto às 
suas características e adequabilidades, conforme 
legenda nas cartas, que permitem ao gestor 
urbano o uso de dados e informações para o 
direcionamento adequado da urbanização.
Os estudos iniciaram na década de 90, ancorados 
no trabalho da antiga Mineropar. O objetivo é 
orientar órgãos públicos e sociedade quanto ao 
uso do solo, respeitando suas características, 
restrições e aptidões, e melhor aproveitamento 
dos espaços urbanos, centrado no 
desenvolvimento sustentável e no interesse da 
segurança da nossa população.
Segundo o presidente do IAT, Everton de Souza, 
os dados irão auxiliar no aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão, em respeito às 
características do território, com grande impacto 
para desenvolvimento, ocupação e uso do solo.

Mapas com estudos do meio físico da 
Região Metropolitana são entregues 



Com o Prefeito Patrik em 
visita ao município de
Cerro Azul

Deputado Estadual 
Marcio Pacheco

Prefeito de Quatro Barras
Loreno Tolardo

Com o Prefeito Gringo em 
visita no município de
Tijucas do Sul

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec     
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