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EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOVA 
LINHA TRAZ ECONOMIA PARA O 
USUÁRIO DE ATÉ R$8,10 POR DIA    

ANTIGA DEMANDA DA POPULAÇÃO, 
NOVA LINHA PIRAQUARA / SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS ENTRA EM OPERAÇÃO 

Comec retoma obra na 
trincheira da rua Arapongas 

PAC da Copa





O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras do 
Estado do Paraná, João Carlos Ortega, o Presidente da  
Comec, Gilson Santos e o Prefeito de Araucária, Hissan 
Hussein, assinaram um Termo Aditivo que garante a  
integração do Transporte Coletivo Municipal com o sistema 
Metropolitano. O Aditivo estende o prazo de vigência do 
Termo em 12 meses, a iniciar em 01/01/2020 até 
31/12/2020, e atualiza os valores de subsídio repassados 
pela Prefeitura de Araucária ao sistema metropolitano dos 
atuais R$742.266,30 mensais, para R$955.195,96.
O aumento do valor repassado, segundo Gilson Santos, 
permitirá ações e melhorias no atendimento realizado. “É 
importante destacar a sensibilidade do prefeito Hissan em 
investir no sistema de transporte, o que permitirá, além da 

continuidade da integração, melhorias em diversos 
atendimentos realizados no município”.  
O Secretário Jõao Carlos Ortega, destacou que “Araucária 
tem sido referência para a Região Metropolitana na gestão 
do transporte coletivo municipal e o Governo do Estado 
dará total apoio para que estas e outras ações que 
beneficiam a população sejam replicadas e ampliadas”. 
Para o prefeito de Araucária Hissan Hussein, “investir no 
transporte coletivo é uma maneira direta de ajudar aqueles 
que mais precisam e as ações que temos realizado no 
município, desde o início desta gestão, mostram que 
quando investimos no transporte, reduzimos custos 
indiretos, ganhamos passageiros e a população 
economiza. Todos ganham”.

binários, canaletas de ônibus, terminais de ônibus e 
duplicação, requalificação e readequeção de rodovias.  
O Governador destacou projetos que estão em 
desenvolvimento no Estado, como a implementação do 
novo trecho da PR-423, na região com Campo do Santana, 
a duplicação da PR-092, o acompanhamento para a 
conclusão da PR-418 (Contorno Norte), os estudos para a 
implementação de um sistema de VLT integrando cidades 
da região, entre outros projetos, e garantiu o total interesse 
em ampliar e desenvolver novas ideias para a região.

Sedu, Comec e Prefeitura de Araucária assinam 
Termo que garante integração do transporte 

O Governador do Estado do Paraná Carlos Massa Ratinho 
Junior recebeu o Prefeito de Curitiba Rafael Greca e o 
vice-prefeito Eduardo Pimentel para debater obras de 
infraestrutura consideradas importantes na integração da 
capital com cidades da Região Metropolitana. 
Durante o encontro, o prefeito apresentou as obras que 
estão sendo realizadas pelo município, e apontou projetos 
que poderão ser desenvolvidos em parceria com o Estado, 
para que as atuais obras sejam ampliadas até as cidades 
vizinhas, entre eles que a implementação de novos 

Governo do Estado e prefeitura de Curitiba debatem 
obras estruturantes importante para a RMC



Desde 2015, as linhas metropolitanas do transporte 
coletivo passaram a ser administradas pela Comec, 
tendo como um dos grandes desafios a constante 
queda no número de passageiros. Naquele ano, mais 
de 8,5 milhões utilizaram os ônibus para se locomover, 
mas esse número foi diminuindo cada vez mais. Em 
2016 foram 7,9 milhões. O ano de 2017 registrou a 
maior queda no período, -10,32%, com apenas 6,5 
milhões de usuários, e em 2018 foram 6,3 milhões.
As quedas, bastante significativas, trazem um impacto 
direto em toda a operação. Menos passageiros significa 
uma arrecadação menor, tornando cada vez mais difícil 
realizar os investimentos necessários. Com a queda nos 
investimentos o sistema se torna cada vez menos 
atrativo e, assim, menos usuários passam a utilizá-lo. 
Um círculo vicioso difícil de se reverter.
No ano de 2019 porém, foi constatado uma alteração 
neste círculo tão prejudicial para o sistema. A mudança 
de gestão no Governo do Estado, com o Governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, e consequentemente na 
Comec, trouxe um olhar mais atento ao transporte 
coletivo. Investimentos voltaram a ser realizados e a 
traumática perda de usuários parece ter finalmente 
estagnado. Isso porque a Comec registrou no ano de 
2019, um total de 6.303.873 passageiros pagantes. O 
número representa uma queda de -0,19% se 
comparado ao mesmo período de 2018, quando foi 
registrado 6.315.981 passageiros. 

Em 2019, Comec manteve número 
de usuários no Transporte Coletivo

NOS ÚLTIMOS 4 ANOS, QUEDA NO NÚMERO DE PASSAGEIROS
ULTRAPASSOU 25%. ESTABILIDADE  É IMPORTANTE PARA SISTEMA.

Apesar de ainda negativos, os números foram 
comemorados. O presidente da Comec Gilson Santos 
afirmou que eles representam uma expectativa de 
mudança positiva para o sistema. “Viemos de uma 
sequência de fortes quedas. A soma dos últimos 4 anos 
ultrapassa 25% de passageiros perdidos e isso traz 
impactos severos ao sistema, pois as linhas continuam 
existindo, seus custos também, mas a arrecadação não 
é a mesma. Encerrar este ciclo é um desafio muito 
importante, e que precisa ser vencido”.
Ainda segundo Santos, ações realizadas durante o ano, 
que buscaram tornar o transporte coletivo novamente 
atrativo, resgatando assim esses usuários, podem ser 
colocadas como possíveis responsáveis por esta 
mudança. Entre elas, ele destacou o subsídio do 
transporte coletivo, no valor de R$150 milhões - que 
garantiu a integração do sistema, da tarifa social e 
congelou algumas tarifas em municípios mais carentes; 
diversas alterações em linhas – tanto em trajetos quanto 
em horários – inclusive com a implementação de novas 
linhas e conexões; a renovação da frota – em alguns 
casos substituindo veículos comuns por articulados, e a 
implementação de ações inéditas como a Tarifa 
Diferenciada em horários de entre-pico; a utilização de 
veículos de modelo multimodal, além, é claro, de ações 
como reformas em terminais, entrega de abrigos para 
pontos de ônibus e a implementação de novas faixas 
exclusivas para ônibus – em parcerias com prefeituras. 



A Comec retomou as obras da trincheira da Rua 
Arapongas, no cruzamento com a Av. das Torres, em 
São José dos Pinhais. Prevista para a Copa do Mundo 
no Brasil e parte do PAC da Mobilidade, a obra estava 
paralisada desde 2016, quando a empresa responsável 
entrou em recuperação judicial.
O presidente da Comec Gilson Santos, explica que 
“desde o início desta gestão, em 2019, a retomada 
desta obra vem sendo tratada como prioridade. Porém, 
devido o tempo que as estruturas ficaram expostas, 
tivemos que contratar uma perícia técnica que 
apontasse a real situação e eventuais ajustes em 
projetos e contratos. Isso obviamente é um trabalho 

Comec retoma obra na 
Trincheira da rua Arapongas

OBRA ERA PREVISTA PARA A COPA DO MUNDO DE 2014, 
MAS ESTAVA PARALISADA DESDE 2016.

que exige atenção, responsabilidade e tempo, mas que 
possibilitou, agora, seguir em frente”. A nova trincheira 
proporcionará um rápido acesso do bairro Afonso Pena 
ao Centro de São José dos Pinhais, descongestionando 
o tráfego na Rua São José - hoje um grande gargalo 
para a região. Futuramente, com a trincheira em 
funcionamento, a prefeitura planeja, inclusive, retirar o 
semáforo deste cruzamento, dando mais fluidez 
também para a Av. das Torres.
Serão investidos nesta etapa final da obra cerca de R$ 2 
milhões, valor garantido pela Caixa Econômica Federal, 
e o prazo para conclusão dado pela empresa é de 
aproximadamente 10 meses.

PAC da Copa



Atendendo uma demanda histórica da região 
metropolitana, a Comec implementou uma nova linha 
conectando os terminais de Piraquara e São José dos 
Pinhais. Ela irá se chamar I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ, e 
terá como itinerário as ruas Av. Getúlio Vargas, Rod. Dep. 
João Leopoldo Jacomel, Rua Herbert Trap e Av. Rui 
Barbosa, passando a atender, inclusive, o bairro Guarituba, 
em Piraquara, um dos maiores da Região Metropolitana. O 
presidente da Comec Gilson Santos destaca a importância 
desta conexão. “Piraquara é um município fundamental 
para a Região Metropolitana de Curitiba. Temos nela os 

maiores mananciais de abastecimento da nossa Região, 
que trazem uma serie de restrições ao município em 
questões de agricultura, industrialização e adensamento 
urbano. Devido a isso, muitos Piraquarenses dependem de 
empregos gerados em municípios vizinhos como São José 
dos Pinhais e nós, quanto Governo do Estado, precisamos 
compreender essa realidade e ajudar Piraquara a se 
desenvolver, garantindo a preservação destes mananciais. 
Esta linha é uma forma de toda a Região Metropolitana 
devolver ao Piraquarense, tudo que este município tem 
feito por todos nós”.

Começa a operar nova linha fazendo a ligação entre 
Piraquara e São José dos Pinhais

Nova linha traz economia para 
o usuário de até R$8,10 por dia

A Comec implementou uma nova linha ligando o Terminal 
Central de São José dos Pinhais com o Terminal do 
Guadalupe. A grande novidade porém é com relação ao 
valor. Isso porque o usuário oriundo do sistema municipal 
pagará apenas R$0,45 para realizar a integração, e no 
retorno, poderá realizar a integração com as linhas 
municipais sem cobrança adicional de tarifa. Hoje a 
integração com Curitiba é realizada pelo ligeirinho 
E07-SÃOJOSÉ/BOQUEIRÃO, mas para isso, além da tarifa 
municipal de R$4,05, o usuário paga R$4,50 para o sistema 
metropolitano, um custo de R$8,55. A nova linha, irá 
reduzir este custo trazendo uma economia para o usuário 
de R$8,10 por dia considerando os dois trajetos. 

Outra importante mudança em linhas do sistema de 
transporte coletivo metropolitano foi a volta da linha 
I20-COLOMBO/SÃO JOSÉ ao Terminal Afonso Pena, em 
São José dos Pinhais. Desde 2015, quando houve a 
desintegração financeira do transporte coletivo, a linha, 
que é uma importante ligação entre Colombo, Pinhais e 
São José dos Pinhais, tinha como destino final o centro de 
São José, sem integração. Com a alteração, ela volta ao 
Terminal Afonso Pena, permitindo novas e importantes 
conexões entre os três municípios e trazendo 
oportunidades, ganho de tempo e economia aos usuários 
do transporte coletivo. 

Linha Colombo / São José volta 
ao Terminal Afonso Pena



Duas linhas que realizam o atendimento metropolitano 
no município de Araucária tiveram seus horários 
reforçados. A ampliação do atendimento foi possível 
graças a renovação do Termo de Cooperação Técnico e 
Financeiro assinado no início deste ano entre Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Obras e Comec, e Prefeitura de Araucária.
Com a mudança, a linha H02-ARAUCÁRIA/CAPÃO 
RASO teve acréscimo de 2 veículos em sua frota, 
adicionando 25 novos horários de partida do terminal 
de Araucária, em dias úteis. E a linha 
H24-T.ANGÉLICA/T.PINHEIRINHO (DIRETO), ganha 1 
novo veículo, com 14 viagens adicionadas em dias úteis.

A Comec realizou mudanças em linhas que atendem os 
municípios de Contenda. A primeira delas foi na linha 
H16-ARAUCÁRIA/CONTENDA, que teve o itinerário 
alterado e passará a se chamar R11-CONTENDA/ 
ARAUCÁRIA. Ela deixará de atender as regiões do 
Serrinha e Pepes, que passarão a ser atendidas pela 
nova linha R99-CONEXÃO CONTENDA.
A nova linha, Conexão Contenda, por sua vez, 
funcionará de forma circular no município, levando os 
moradores até o terminal de Contenda, sem cobrança 
de tarifa. Em horários determinados, ela irá atender três 
regiões do município: a do Serrinha, da prefeitura e de 
Catanduvas do Sul.

Comec realiza visita ao 
município de Tijucas do Sul

Câmara Técnica do Sistema 
Viário Metropolitano se reúne

O presidente da Comec Gilson Santos esteve na 
prefeitura de Tijucas do Sul, em reunião com o prefeito 
Cesar Matucheski, para tratar sobre a possibilidade de 
implementação de uma nova linha de ônibus fazendo a 
ligação entre Tijucas do Sul e São José dos Pinhais.
Hoje, essa ligação é feita pelo DER, por meio de linhas 
intermunicipais e o objetivo com esta implementação, 
além de criar novas possibilidades de horários, é reduzir 
a tarifa paga hoje pelo usuário, que custa, no sistema 
gerenciado pelo DER, R$ 17,00 por sentido.

Araucária ganha reforço em 
linhas metropolitanas

Linha de Contenda tem 
alteração de itinerários

A Comec realizou a primeira reunião da Câmara Técnica 
do Sistema Viário Metropolitano, no ano de 2020.
A CTSV é uma instância colegiada de deliberação 
técnica, de caráter consultivo, que tem por objetivo 
promover a gestão integrada do conjunto de vias de 
interesse comum dos municípios metropolitanos.
Um dos assuntos deliberados foi a apresentação e 
votação do Plano de Mobilidade do município de 
Araucária. Importante  instrumento para a promoção de 
um modelo de mobilidade mais sustentável.
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