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LINHA METROPOLITANA DE COLOMBO 
SERÁ INTEGRADA NAS ESTAÇÕES 
FAGUNDES VARELA E PUC

COM RECURSOS DO GOVERNO DO 
ESTADO, CURITIBA LANÇA LICITAÇÃO 
DO PROJETO DO VIADUTO DO ORLEANS 

Obra na Rui Barbosa, em São José
dos Pinhais, é entregue pela Comec



MENSAGEM DO PRESIDENTE
O mês de agosto foi de muito trabalho. Realizamos a entrega de uma 

importante obra na Avenida das Torres, em São José dos Pinhais, ainda 

herança das Obras do PAC da Copa, mas que felizmente superamos e agora 

trarão os benefícios esperados pela população. Outra importante ação foi a 

nova integração dos ônibus metropolitanos que atendem o município de 

Colombo com as estações tubo Fagundes Varela e PUC, em Curitiba, 

possibilitando novas conexões aos usuários. Além das visitas realizadas por 

técnicos da Comec nos municípios e demais reuniões que você confere neste 

informativo. Muito obrigado. 

UM GOVERNO INOVADOR E DE RESULTADOS

92% dos municípios do Paraná têm saldo positivo na 
geração de empregos em 2021

Os números positivos do Paraná na abertura de novos postos de trabalho formais, aqueles com carteira assinada, 

vão além do recorde alcançado em julho, quando o saldo de 14.492 vagas representou o melhor desempenho 

para o mês desde 2010. As planilhas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao 

Ministério do Trabalho e Previdência, revelam que 367 dos 399 municípios paranaenses (92%) fecharam o sétimo 

mês do ano, dado mais recente disponibilizado, com um número maior de admissões do que demissões – foram 

132.328 empregos criados ao longo do ano no período.

Das 32 cidades restantes, 15 encerraram até 10 vagas (47%) e 23 até 20 vagas (72%). Ou seja, desempenho que 

pode ser facilmente revertido entre agosto e dezembro, período em que há um aquecimento natural da 

economia com as festas de fim de ano, férias e pagamento do 13º salário. Além disso, com o avanço da vacinação, 

os diferentes setores econômicos caminham, gradativamente, para a volta à normalidade.

Fonte: AEN



Marcelo Rangel, endossa que o Paraná está fazendo 
sua parte no fomento à inovação e nos 
investimentos realizados em ecossistemas 
regionais. “Temos instituições e entidades que estão 
investindo muito na área de cidades inteligentes, 
criando incubadoras e aceleradoras que geram 
novas oportunidades de negócios tanto na área 
pública como no setor privado”, destacou.
CIDADES – Em 2021, o Paraná aumentou sua 
participação na pesquisa com relação aos anos 
anteriores. Em 2019 e 2020, o Estado contava com 
oito Municípios ranqueados. Em 2021, com nove – as 
novidades são Pinhais e Apucarana, que não 
constavam no ranking de 2020, enquanto São José 
dos Pinhais saiu da lista. Entre os índices avaliados, 
Pinhais é destaque nos indicadores relacionados ao 
meio ambiente, ficando em 5º lugar no setor. Já 
Apucarana tem bom desempenho em urbanismo: 
17º do ranking temático.
DESTAQUE – Entre os destaques do Estado está 
Curitiba, que figura como terceiro lugar geral no 
País desde 2019. Em 2018, a cidade figurou no 
primeiro lugar da pesquisa em todo o Brasil. Em 
2021, a Capital também ficou em primeiro lugar nos 
eixos de urbanismo e empreendedorismo, e 
apresentou um bom desempenho nos eixos de meio 
ambiente (3º lugar), tecnologia e inovação (5º), 
governança (17º), saúde (17º) e mobilidade (22º).
Maringá tem o segundo melhor escore do Estado, e 
foi elencada como a 7ª cidade mais inteligente do 
Sul. Suas melhores colocações estão nas áreas de 
economia (19º lugar), mobilidade (24º), tecnologia e 
inovação (28º) e empreendedorismo (30º).

O Paraná é o segundo Estado com maior número 
de Cidades Inteligentes do Brasil, de acordo com 
o ranking Connected Smart Cities 2021, realizado 
pela empresa Urban Systems e divulgado nesta 
quarta-feira, 1º. Das 100 Cidades mais Inteligentes 
do País, nove são paranaenses. O Estado está 
empatado com Minas Gerais, e atrás apenas de 
São Paulo, que possui 37 Municípios na lista. As 
cidades paranaenses que figuram no ranking geral 
são Curitiba (3º lugar nacional), Maringá (25º), 
Londrina (34º), Apucarana (41º), Foz do Iguaçu 
(44º), Cascavel (50º), Pato Branco (66º), Pinhais 
(74º) e Toledo (98º). Para compor a nota de cada 
cidade, a metodologia do estudo engloba 75 
indicadores de 11 eixos temáticos: mobilidade, 
urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e 
inovação, economia, educação, saúde, segurança, 
empreendedorismo e governança. A pesquisa é 
realizada desde 2015 e avalia os 677 Municípios 
brasileiros com mais de 50 mil habitantes, 
analisando as cidades com maior potencial de 
desenvolvimento do Brasil. “O Paraná, exemplo 
mundial em desenvolvimento sustentável, mais 
uma vez se consolida como referência, desta vez 
em desenvolvimento urbano. O resultado da 
pesquisa endossa que o Governo do Estado 
possibilita essa evolução como um todo, fazendo 
com que diversas cidades concretizem sua 
vocação, não apenas investindo em tecnologia, 
mas melhorando a qualidade de vida dos 
paranaenses como um todo”, enfatizou o 
governador Carlos Massa Ratinho Junior.
O superintendente de Inovação do Estado, 

Paraná é o segundo Estado com 
mais Cidades Inteligentes no País

Fonte: SEDU



Durante o mês de agosto os técnicos da Comec 
realizaram visitaos ao municípios de Campina Grande 
do Sul, Quatro Barras, Campo Largo e Balsa Nova. 
O grupo formado por técnicos do Departamento de 
Controle e Ocupação Territorial – DCOT, e do 
Departamento de Planejamento – DPLAN, teve como 
principal objetivo deliberar sobre algumas ações 
desenvolvidas pelos municípios em parceria com a 
Comec.
Em Balsa Nova, eles estiveram reunidos na Sede do 
município com o Diretor do Departamento de 
Urbanismo Carlos Groth e o Técnico Rafael tratando 
de temas como zoneamento do município, áreas com 
ocupação irregular, loteamentos aprovados pela 
Comec e infraestrutura urbana. E realizaram visitas 
aos distritos de São Luiz do Purunã, São Caetano e 
Bugre. Regiões que estão em processo de 
regularização fundiária.
Já em Campo Largo eles foram recebidos pela 
Diretora do Departamento de Urbanismo Gabriela 
Simiano, a chefe da divisão de regularização Regina e 
a técnica Evelize, para tratar sobre os projetos de 
regularização fundiária em tramite na Comec, 
empreendimento imobiliários do município, Plano 
Diretor, alteração do perímetro urbano e do Plano de 
Mobilidade que está em elaboração pelo município.

Técnicos da Comec visitam municípios 
da Região Metropolitana

No município de Campina Grande do Sul, os técnicos, 
estiveram reunidos com o Secretário de Urbanismo, 
Jeanderson Tell Souza, a Coordenadora do 
Departamento de Meio Ambiente, Andréia Tresivan 
Del Zotto, a Procuradora Geral do município, Bruna 
Ferrarini Berleis, a Coordenadora Tributação e 
Urbanismo, Elisaine Ceccon Cavalheiro, e o 
Coordenador de Análise Técnica, Antônio Ailton 
Speranceta Junior. Os principais assuntos discutidos 
foram processos de uso e ocupação do solo, 
regularização fundiária e diretrizes de planejamento 
urbano. A equipe técnica teve a oportunidade de 
visitar a área urbana do município e conhecer outros 
bairros, como o Jardim Paulista, uma das regiões 
mais antigas e urbanizadas da cidade.
No período da tarde, os técnicos da COMEC 
estiveram reunidos com a equipe técnica de Quatro 
Barras, o secretário de planejamento Urbano e 
Obras, Cleverson Santos Fortes, e os técnicos do 
município, Suzana Aguiar Miró Medeiros e Edson 
Busnardo, para tratar de assuntos relativos à revisão 
do Plano Diretor do município e outros assuntos de 
parcelamento do solo. Em seguida, a equipe passou 
por algumas áreas que foram objeto de análise da 
COMEC e também em regiões mais antigas, como o 
Bosque Mehry e Granja das Acácias.

Foram realizadas visitas nos municípios de Campina Grande do Sul, 
Quatro Barras, Campo Largo e Balsa Nova. 



O local ficou fechado com tapumes durante muito 
tempo, o que gerou reclamações da população e 
deixou o local com bastante insegurança.
Foram investidos R$ 500 mil para a finalização da 
obra, que a partir de agora vai melhorar o fluxo de 
veículos que passam naquele trecho.
Outras 4 obras estão sendo coordenadas pela 
Comec na região e deverão ser entregues nos 
próximos meses: a trincheira da rua Arapongas, a 
ponte sobre o Rio Iguaçu, a trincheira da rua 
Maringa e a entrada do Aeroporto. Todas obras que 
estavam paralisadas desde a Copa do Mundo e 
foram retomadas por esta gestão. 

A Comec concluiu as obras no cruzamento da 
Avenida das Torres, em São José dos Pinhais, com 
a Avenida Rui Barbosa. Paralisada desde 2016 e 
remanescente do PAC Mobilidade da Copa do 
Mundo, a obra faz parte de um conjunto de outros 
investimentos que estão sendo retomados e 
concluídos pelo atual Governo do Estado.
Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, 
todas essas intervenções viárias, antes de serem 
retomadas, precisaram passar por perícia técnica. 
“Foi necessário identificar a situação estrutural e 
readequar projetos para que os trabalhos fossem 
iniciados. São cenários negativos que o atual 
governador Ratinho Junior 
pediu prioridade e que estamos 
resolvendo”, explicou Santos. 
Os trabalhos se concentraram 
no fechamento do vão sobre a 
Avenida Rui Barbosa, abrindo 
espaço para mais duas pistas na 
Avenida Comendador Franco. 
Ao todo 10 vigas foram içadas 
sobre a estrutura de apoio do 
viaduto, pesando 
aproximadamente 23 toneladas 
cada, e que derão sustentação 
para duas novas pistas na 
Avenida das Torres, no sentido 
Curitiba, desafogando o trânsito 
na chegada da BR-376 e na 
saída do aeroporto Afonso 
Pena.

Comec libera nova faixa na Avenida das 
Torres em São José dos Pinhais



da Prefeitura “Reconhecemos a importância desse 
projeto e por isso o governo liberou o recurso para a 
prefeitura de Curitiba”, destacou o Governador 
Ratinho Junior. O novo projeto irá auxiliar também 
no acesso a Campo Largo, melhorando a conexão 
com a capital. “A pedido do governador Ratinho 
acompanhamos essas tratativas, conseguimos ajudar 
na tramitação junto ao DER e Concessionária, e 
ficamos felizes em ver hoje o lançamento do edital. É 
um primeiro passo muito importante para que a obra 
realmente aconteça”, comentou Gilson Santos. 

A prefeitura de Curitiba lançou o edital para 
contratação de empresa especializada para 
elaboração do projeto de engenharia do novo 
viaduto do Orleans. A obra é uma antiga 
reivindicação dos moradores locais que enfrentam 
grandes congestionamentos no cruzamento da 
Rodovia do Café com a Av. ver. Toaldo Túlio. O 
projeto está orçado em R$ 1.651.655,60, e deste total 
R$ 1.170.304,39 serão em recursos do Governo do 
Estado por meio da secretaria Estadual de 
Infraestrutura e R$ 491.351,21 em contrapartidas 

Com recursos do Estado, Curitiba lança 
licitação do projeto do viaduto do Orleans

Atendendo uma antiga reivindicação da população, 
o presidente da Comec Gilson Santos esteve no 
município de Piên debatendo sobre a implementação 
de uma linha de ônibus fazendo a ligação do 
município com Fazenda Rio Grande. Santos esteve 
reunido com o prefeito de Piên Maicon Tiguera, 
vice-prefeito Pedro e vereadores, debatendo como 
seria a modelagem desta linha e se comprometeu a 
estudar a viabilidade para sua implementação.       

Comec estuda linha entre 
Piên e Fazenda Rio Grande

Contenda poderá ter unidade 
de tratamento de resíduos 

O presidente da Comec Gilson Santos esteve no 
município de Contenda reunido com o Prefeito 
Antônio (Mostarda), o vice-prefeito Gilmar Carpejani, 
vereadores e empresários, debatendo a instalação de 
uma unidade de tratamento de resíduos sólidos no 
município. Além de cumprir com a legislação, a 
implementação de uma unidade de tratamento é 
ambientalmente sustentável, gera empregos e renda 
ao município com a produção de biogás.



Fagundes Varela). Para o presidente da Comec, 
Gilson Santos, essas novas integrações fazem parte 
de um conjunto de medidas que visam melhorar e 
ampliar o atendimento aos moradores da região 
metropolitana. “É orientação do governador 
Ratinho Junior que a gestão do transporte coletivo 
proporcione através dos investimentos públicos 
mais oportunidades e praticidade na vida das 
pessoas”, enfatizou.

Após tratativas envolvendo a Comec com a 
Urbanização Curitiba – Urbs, foi definida que a 
linha metropolitana B42 Maracanã/Linha Verde 
vai fazer integração com as estações tubo 
Fagundes Varela e PUC. Atualmente a linha B42 
atende 3 mil usuários e só possuía integração na 
Estação Tubo Fanny, ganhando portanto, duas 
novas e importantes conexões. A integração nas 
estações Fagundes Varela e PUC permitira que 
com a mesma tarifa os 
usuários possam se 
conectar a outras 
diversas linhas e aos 
terminais Cabral, Bairro 
Alto, Oficinas, 
Pinheirinho e Portão, 
através do Interbairros V.
Para promover a 
integração nessas novas 
estações a Comec 
autorizou que a empresa 
que atende a região 
operasse com veículos 
de categoria multimodal, 
que são ônibus que 
possuem portas de 
ambos os lados, com 
embarque em nível e 
plataforma. Ao total 
serão 36 viagens ao 
longo do dia na linha 
B42-Maracanã /PUC (Via 

Linha de Colombo será integrada nas 
Estações Fagundes Varela e PUC



Vereadora Sargento Tânia 
Guerreiro de Curitiba

Vereador Vital Cabelereiro 
de Colombo

Sec. municipal para o Des. 
da RMC Leversi Filho

Prefeito Maurício Rivabem 
de Campo Largo

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - Comec     
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 1o  Andar - Centro Cívico - Curitiba/PR

Telefone 41 3320-6900 - Fotos: Gabriel Hubner 

AGENDAS

Entrevista com Gustavo 
Ferraz da Rádio Caiçara

Participação na campanha 
Floresce Paraná


