
Curitiba volta a 
ser referência
2017 foi um ano de muito trabalho 
na Prefeitura de Curitiba.
Com a dedicação de todos, temos muitas 
conquistas que fazem a cidade retomar sua 
posição de destaque, no Brasil e no mundo.

Saiu do vermelho
Com o Plano de Recuperação 
de Curitiba a cidade põe as 
contas em dia e retoma obras

A mudança está nas ruas
73% da malha viária da cidade tiveram 
tapa-buracos. E mais: iluminação e 
limpeza nos parques e praças

Preservar a vida
Saúde passou por 
reestruturação e o estoque 
de remédios foi regularizado

Obras do novo asfalto da Rua 13 de Maio

 Muito      
trabalho      
em





ÍndiceA PREFEITURA RECUPEROU 
A VONTADE DE FAZER

Um ano é um tempo muito pequeno quando  

se pensa na construção de uma cidade. Mas um  

ano pode ser muito importante quando falamos  

da sua reconstrução.

2017 foi um ano de muito trabalho  

para a Prefeitura de Curitiba.

Com a dedicação de todos, temos muitas 

conquistas que fazem a cidade retomar sua 

posição de destaque, no Brasil e no mundo.

Entre 2012 e 2016, os investimentos desabaram 

52% no município, de acordo com a Secretaria de 

Finanças – resultado que se deveu em grande parte 

ao crescimento de 70% dos gastos com pessoal.

Para arrumar a casa, foi preciso um grande ajuste –  

o Plano de Recuperação de Curitiba, para sanear 

as finanças do município. Agora, Curitiba tem as 

contas equilibradas e pode partir para novas obras.

Os investimentos da Prefeitura cresceram 59,4% 

entre janeiro e agosto deste ano, enquanto a média 

das capitais caiu 63,2%, de acordo com reportagem 

do jornal Valor Econômico, que compilou dados do 

Tesouro Nacional e foi publicada em novembro.

Apenas outras duas capitais registraram alta nos 

investimentos: Campo Grande (192%) e Palmas 

(30,4%). Todas as demais tiveram quedas que 

variaram de -4,2% (Natal) a -92,3% (Rio de Janeiro).

O bom momento mostra que o ajuste financeiro 

adotado está dando resultados. E tão importante 

quanto ter esse desempenho é criar o ambiente 

adequado para Curitiba voltar a crescer e se 

diferenciar, como sempre ocorreu.
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A Prefeitura tinha  
R$ 2 bilhões de rombo 
no orçamento.
Hoje, é uma das 
3 capitais brasileiras 
onde o investimento 
público cresceu.

Um dos principais desafios deste  
ano na Prefeitura de Curitiba foi  
gerenciar a crise financeira.  
O diagnóstico revelou uma cidade à beira 
da insolvência, ameaçada de interromper 
serviços públicos, não honrar salários e com 
obras paradas.

A situação pode ser resumida pelo déficit 
orçamentário. O buraco chegou a R$ 2,1 bilhões. 
Ou seja: um a cada quatro reais que a cidade 
precisava simplesmente não existia.
Havia mais: as dívidas acumuladas somavam 
R$ 1,2 bilhão. Esse quadro exigiu ações efetivas, 

firmes e bem planejadas.

A determinação foi clara: trazer de volta a 

responsabilidade na administração financeira, 

manter a cidade funcionando e criar as  

condições de avanço, com a retomada de  

um ciclo virtuoso para a capital.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças 

e Orçamento estruturou o Plano de Recuperação 

de Curitiba, um conjunto de medidas para 

resolver os problemas de curto prazo e garantir 

responsabilidade fiscal no longo prazo, de forma a 

blindar o município dos erros do passado recente. 

Com o apoio da Câmara Municipal, foram criadas 

medidas que fizeram a cidade renascer.

COLOCANDO A CASA EM ORDEM

1 ANO DE TRABALHO04



FINANÇAS
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No início do ano, a cidade estava ameaçada 
de interromper serviços públicos



PLANO DE RECUPERAÇÃO 
DE CURITIBA

• Lei de Responsabilidade 
Fiscal Municipal

• Ajustes no IPMC

• Criação de um fundo de previdência 
complementar municipal

• Leilão de dívidas municipais

• Criação de um Domicílio Eletrônico 
do Contribuinte

• Adequações no Recursos Humanos

• Cadastro de devedores

• Criação do Nota Curitibana

• Separação da taxa de coleta 
do lixo do IPTU

• Ajustes no ITBI

• Atualização do ISS

Também foram feitos ajustes 
fundamentais na área de recursos 
humanos, no ISS e no Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município 
de Curitiba, além de aprovada a lei que 
permite a criação de um inédito fundo 
de pensão complementar, garantindo 
aposentadorias seguras para os futuros 
aposentados do município e ajudando a 
resolver o déficit atuarial da instituição.

Lei Orçamentária 

Como era: 
déficit de R$ 2,1 bilhões

Como ficou:
ajustada, transparente e sem 
gastos desvinculados de receitas

Orçamento 2018

Receitas: R$ 8,7 bilhões
Despesas: R$ 8,7 bilhões

R$ 1,4 bi para Educação
R$ 1,6 bi para Saúde
R$ 4 bi para salários e aposentadorias

Recurso para investimentos 
mais que dobrou: 

de 2%
para 

4,6% do orçamento

Prestação de contas ao TCE

Como era:
atrasada desde 2013

Como ficou:
Curitiba recuperou a Certidão 
Liberatória e voltou a receber 
recursos de parcerias
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Tribunais de Contas aprovam
A cidade reconquistou a Certidão Liberatória  
do Tribunal de Contas do Estado, atrasada desde 
2013, e voltou a ter repasses e convênios.  
Além disso, um novo indicador de TC's apontou 
Curitiba com a melhor qualidade do gasto público 
entre as capitais brasileiras.

Salários em dia e 13º antecipado
O 13º salário foi pago adiantado aos servidores.  
A Prefeitura também negociou a folha de 
pagamento dos servidores municipais, aposentados 
e pensionistas, cujo contrato venceu em 2017.  
A Caixa pagou R$ 131,5 milhões para gerenciar a 
folha de pagamento e em troca financiou obras, 
eventos e a emissão do carnê doIPTU.

Melhora do ambiente para negócios
Curitiba subiu 11 posições no Índice de Cidades 
Empreendedoras (ICE) da Endeavor em relação 
a 2016, passando para o quarto lugar entre 
os municípios com melhores condições para 
realização de negócios do Brasil. O estudo leva 
em consideração a qualidade do capital humano, 
de acesso ao capital, ambiente regulatório, 
infraestrutura, mercado e inovação das cidades 
pesquisadas.

59% mais investimento
Com incremento de 59%, Curitiba foi uma das três 
capitais brasileiras que ampliaram os investimentos 
entre janeiro e agosto de 2017, segundo 
levantamento do jornal Valor Econômico. Na média, 
as capitais registraram queda de 63%.

APENAS UM ANO DEPOIS...

Os resultados apareceram. As dívidas começaram a ser pagas, obras foram 
retomadas, o fornecimento de insumos como medicamentos foi regularizado, 
os salários foram mantidos rigorosamente em dia e a modernização do sistema 
tributário vai permitir melhores condições de recuperação do município na medida 
em que a crise econômica vá sendo superada.

Limpeza no bairro Barreirinha:  
a Prefeitura voltou a fazer a manutenção 
da cidade e retomou obras

FINANÇAS
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A cidade não tinha 
convênios e parcerias.
Agora, recuperou o 

protagonismo e voltou 
a aprovar projetos.

Obra de drenagem  
do Rio Pinheirinho, que 
estava parada, foi retomada
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R$ 489para mobilidade, 
drenagem e rede 
de esgoto

milhões

MAIS DIÁLOGO 
INSTITUCIONAL

Além da superação das crises financeiras da 
cidade e econômica do país, a volta de um ciclo 
virtuoso para Curitiba depende de articulações 
que precisam ser feitas com União, Estado, 
Câmara dos Vereadores e representantes da 
sociedade organizada.
Desenvolvido desde o início do ano, esse trabalho 
está trazendo de volta o protagonismo de Curitiba 
e os recursos para obras e para manutenção 
da estrutura urbana. Trata-se de uma ação que 
envolve vários órgãos municipais, coordenados 
pela Secretaria do Governo Municipal.

AFASTANDO O RISCO  
DE PERDER RECURSOS

No início do ano, foi preciso reverter a perda 
iminente de recursos que estavam sendo 
pleiteados pelo município, por meio de projetos 
encaminhados ao governo federal.  
Em 2016, houve atrasos nas atualizações de vários 
projetos. Com isso, a União estava em vias de 
cancelar pleitos que somavam R$ 2,3 bilhões em 
recursos para o município. 
A administração conseguiu uma prorrogação de 
prazo, a Prefeitura atualizou todas as informações 

e o município pode continuar na disputa para 
obtenção desses recursos, que dependem da 
liberação final por parte da União.

FUNCIONALISMO

O trabalho de diálogo, transparência e prestação 
de contas também foi ampliado para o 
público interno da Prefeitura: as reuniões com 
representantes dos servidores para discutir temas 
do interesse do funcionalismo foram feitas num 
ritmo de uma a cada 5,7 dias.

PARCERIAS E MÃOS À OBRA 

• Caixa Econômica e Banco do Brasil - R$ 120 
milhões para substituição do saibro por 
asfalto em 100 quilômetros de ruas.

• Câmara Municipal - R$ 35 milhões foram 
devolvidos para a melhoria da manutenção 
urbana e a qualificação da segurança pública.

• Governo do Estado - liberação de recursos 
para obras de pavimentação.

• Governo do Estado - Mais R$ 80 milhões 
para construção de trincheiras na Linha 
Verde Sul.

GOVERNO MUNICIPAL
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A professora Maria da Graça Solter, de 69 anos, mora em rua 
do Abranches que recebeu manutenção da Prefeitura.

Melhorou muito.  
Agora não precisa 
desviar dos buracos,  
o que pode até causar 
um acidente.”



No começo do ano 
não havia equipes de 

manutenção na cidade.
Agora, bem mais da 

metade das ruas já 
teve manutenção.

3.300
87

km de ruas 
recuperadas 
com tapa- 
buracos

equipes de 
manutenção 
nas ruas

Curitiba tem 4.515 km de malha viária
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A CIDADE BEM-CUIDADA

O ano foi de muito trabalho no setor de 
manutenção das áreas urbanas, com 
operações tapa-buraco, roçada e limpeza 
de galerias pluviais, ruas e bocas de lobo. 

O ano começou com o quadro das equipes 
terceirizadas responsáveis pelo serviço zerado. 
O município tomou medidas emergenciais e 
foi retomando os trabalhos. 
Hoje, a cidade tem 87 equipes de manutenção 
atuando em todas as regionais. Além do tapa-
buraco, elas fazem serviços de roçada, limpeza 
de caixas de captação, desobstrução e limpeza 
de galerias pluviais e manutenção de passeio.
O tapa-buraco – um serviço básico, mas que 
vinha sendo feito de forma insuficiente nos 
últimos anos – foi sendo recuperado, fechando 
o ano com manutenção feita em 3,3 mil 
quilômetros de ruas da capital – ou  
o equivalente a 73% de toda a malha viária  
da cidade.

GENTE SATISFEITA

O impacto da retomada de serviços 
é direto na qualidade de vida da 
população. O tapa-buraco é um dos 
bons exemplos. Muitas ruas antigas 
precisam de manutenção permanente, 
sem a qual as condições de mobilidade 
ficam muito prejudicadas para 
motoristas, pedestres e ciclistas.

Ação de tapa-buracos recuperou 3,3 mil km de ruas

Lavagem do calçadão da Rua XV de Novembro agora é mensal
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Agora melhorou. 
Aqui tem tráfego 

de caminhão e 
ônibus, então 

sempre precisa de 
manutenção.”
Comerciante Iara Cristina, 37 anos,  

diz que sua rua “estava horrível”.  
Ela pediu manutenção pelo 156  

e o trabalho foi feito. 

Nova iluminação em ciclovia do Centro Cívico
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A manutenção de parques, bosques e  
praças também foi retomada. Entram na 
lista de obras a passarela da Unilivre e outros 
equipamentos de parques como o Bacacheri, 
Tingui e Lago Azul. 
Uma das obras mais aguardadas foi a do 
Bosque Reinhard Maack, no Hauer.

Além das obras de revitalização, as equipes 
voltaram a trabalhar rotineiramente para 
manter as unidades de conservação preservadas 
e prontas para receber a população.
Todos os 43 parques e bosques e as 451 praças 
nas dez regionais da cidade receberam as 
equipes para serviços de roçada e limpeza com 
frequência mensal. 

CURITIBA VOLTOU A CUIDAR DAS PRAÇAS E DOS PARQUES

Júlia Moreira Schmitt, de 7 anos, no 
Bosque Reinhard Maack, no Hauer, 
reformado neste ano

Precisamos cuidar 
da mata e dos 
brinquedos da trilha 
porque são para 
todos e não apenas 
para as crianças.”
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CONTRA O MOSQUITO

Neste ano, a Prefeitura recolheu de 867 
toneladas de entulhos que poderiam 
abrigar focos do mosquito Aedes 
aegypti em dez  áreas de maior risco. 

AS PRAÇAS ESTÃO LINDAS

Na região central, a Praça Osório voltou a ser  

opção de lazer dos vizinhos. Lá, foram executados 

serviços de reforma do petit pavé, conserto e pintura 

das floreiras, bancos, lixeiras e mesas de xadrez. 

Houve ainda a reposição das floreiras, reforma dos 

canteiros e poda das árvores.

“Como moro por aqui, venho também para jogar 

basquete na Praça Osório. A estrutura toda  

melhorou bastante”, diz o estudante de 

Administração, Tarcísio Viegas.

NOVA ILUMINAÇÃO 
NAS CICLOVIAS, NA RUAS 
E NO JARDIM BOTÂNICO

As ciclovias de Curitiba, antes escuras, 
receberam mais de 900 novas luminárias. 
Em toda a cidade foram trocadas 38.961 
lâmpadas.
No Sítio Cercado, a nova iluminação da Rua 
São José dos Pinhais está sendo instalada, 
com cabeamento subterrâneo. E o Jardim 
Botânico ganhou iluminação cênica, assim 
como o Memorial Ucraniano e o Parque 
Barigui. 

55mil pedidos 
de coleta 
vegetal 
atendidos

O Jardim Botânico 
iluminado para o Natal
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65ruas com 
asfalto 
novo

Há um ano, tinha 
muita obra parada.
Elas foram 
retomadas 
e três já foram 
entregues.

R$ 278,3milhões em obras 
em andamento
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A obra de revitalização da  
Manoel Ribas foi iniciada pela 

Prefeitura neste ano

1 ANO DE TRABALHO 17

GRANDES OBRAS



USINA DE ASFALTO:  
ECONOMIA DE 30%

Uma série de obras de recuperação de ruas 
começou após a reativação da Usina de 
Asfalto Norte da Prefeitura, no Abranches.
E o melhor, com custo 30% mais barato. 
Duas obras emblemáticas foram possíveis 
graças ao asfalto feito em casa: a renovação 
da Mateus Leme e a recuperação do 
esburacado trecho final da Linha Verde Sul, 
no Pinheirinho.

A MUDANÇA ESTÁ NAS RUAS

Uma cidade mais forte, que sabe como enfrentar 
os desafios e não fica parada esperando uma solução.

Curitiba agora tem menos buracos pelas ruas,  

ganhou novas ligações entre bairros, além de mais  

opções viárias para desafogar o trânsito.

Desde março, 65 ruas de Curitiba ganharam asfalto novo,  

com recuperações totais, colocação de asfalto em ruas de 

saibro e revitalizações.

R$ 27A revitalização da Rua Raul Pompéia.  
Obra foi concluida pela Prefeitura em julho
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GRANDES INTERVENÇÕES

Os trabalhos na Linha Verde Norte, 
entre o Tarumã e o Bacacheri, tiveram 
avanço e as obras de pavimentação 
atingiram mais de 80%.
Outra importante obra na cidade foi 
o início da revitalização da Avenida 
Manoel Ribas, em Santa Felicidade. 

O comerciante Marcelo Murara escutava 
a história da revitalização da Manoel Ribas 
há mais de dez anos. “Só havia promessas, 
agora aconteceu e a gente acredita. Nossa 
região terá muitas benfeitorias, pois aqui 
sempre foi a parte esquecida da Manoel 
Ribas. Vai dar uma revigorada e um visual 
bonito”, disse Murara.

OBRAS CONCLUÍDAS
 

• Pavimentação e alargamento  
da marginal da BR-277, no Uberaba 

Investimento: R$ 3,6 milhões

• Revitalização da última parte  
da Raul Pompéia, na CIC 

Investimento: R$ 8,1 milhões

• Revitalização e prolongamento da  
Rua Governador Agamenon Magalhães,  
no Capão da Imbuia 

Investimento: R$ 7,2 milhões

• Recuperação do asfalto da  
Rua Algacyr Munhoz Mader, na CIC 

Investimento: R$ 1,9 milhão

• Recuperação do asfalto da  
Rua Treze de Maio 
Investimento: R$ 537,6 mil.

• Implantação de pavimento alternativo:  
21 ruas que antes eram de saibro  
Investimento: R$ 2,7 milhões

• Recuperação do asfalto da  
Rua Mateus Leme 
Investimento: R$ 1,9 milhão

• Recuperação da Visconde do Rio Branco 
Investimento: R$ 452 mil

• Recuperação da Rua Estados Unidos 
Investimento: R$ 642 mil

R$ 27
85%de pavimentação 
pronta na Linha 
Verde Norte

milhões de obras 
entregues neste ano
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PLANO DE RECUPERAÇÃO 
TAMBÉM NAS RUAS

A aprovação do Plano de Recuperação de Curitiba 
deu a segurança financeira para a cidade poder 
novamente crescer.
Obras paradas foram retomadas, como a construção 
das alças de acesso da trincheira da Ceasa, e duas já 
entregues: a revitalização da Raul Pompéia, na CIC, 
e a pavimentação e alargamento da marginal da 
BR-277, no Uberaba.
O comerciante Gediel Rufino, 36 anos, trabalha 
há 18 anos na Raul Pompéia. Segundo ele, 
antigamente a rua era desorganizada e os 
motoristas estacionavam em cima das calçadas.  

“A rua era estreita, agora melhorou bastante.  

Para o comércio já aumentou a circulação de 

pessoas e a expectativa é boa para que nossas 

vendas cresçam”, disse. 

No Capão da Imbuia, a Prefeitura também 

retomou e concluiu os trabalhos de revitalização 

e prolongamento da Rua Governador Agamenon 

Magalhães. A conclusão permitiu a liberação do 

binário Agamenon Magalhães/Roberto Cichon, 

uma nova opção viária entre os bairros Jardim 

Botânico e Tarumã.

OBRAS RETOMADAS E EM ANDAMENTO
 

• Controle de cheias: Rios Pinheirinho e Barigui
• Acesso à trincheira da Ceasa
• Linha Verde Norte
• Nova trincheira Bacacheri-Bairro Alto
• Clube da Gente do Bairro Alto
• Clube da Gente Santa Felicidade
• CMEIs Parque Industrial (CIC)  

e Novo Mundo (Novo Mundo)
• Complexo Cine Passeio/Riachuelo
• Cras Bairro Alto e Vila Verde

ASFALTO NOVO

• 65 ruas receberam novo asfalto. 
Investimento: R$ 27,2 milhões  
em 35 quilômetros de vias

• 41 vias tiveram obras de  
reciclagem e fresagem

• 21 ruas de saibro receberam 
pavimentação alternativa

262 km
de recuperação 
de asfalto em 2018
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CLUBES DA GENTE 
QUASE PRONTOS

Duas obras vão aumentar as opções  
esportivas e de lazer em Santa Felicidade  
e no Bairro Alto. São os Clubes da Gente, que 
terão piscinas públicas aquecidas, vestiários, 
áreas de múltiplo uso para aulas teóricas, 
palestras, ginástica e aquecimento.  
O investimento é de R$ 19,5 milhões.

OBRA NO RIO BARIGUI
VAI ACABAR COM CHEIAS
 
O trabalho foi retomado pela Prefeitura em 
maio. Estava parado desde junho de 2014 por 
problemas contratuais e ambientais. Outra 
grande obra de macrodrenagem em execução 
é feita nos afluentes do Rio Pinheirinho.

Alysson Danna Barres, universitário, entre 
os amigos Anita da Silva e Felipe Goes.

Vai ter natação no 
Clube da Gente de 
Santa Felicidade. 
Estamos ansiosos. 
Espero que todo 
mundo possa 
aproveitar.”
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Um terço dos remédios 
estavam em falta nos 
postos de saúde em janeiro.
Agora o paciente 
encontra o 
que precisa.

R$ 1,7bilhão 
investido 
em 2017

R$ 47milhões em 
medicamentos 
e insumos
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Graças aos medicamentos gratuitos, o aposentado Benedicto Mendes Oliveira,  
86 anos, mantém o tratamento para diabetes e pressão alta.

Teve vezes que não encontrei 
todos os remédios no posto,  
mas dos últimos meses para cá 
sempre achei o que preciso  
e isso me deixa mais tranquilo.” 

SAÚDE
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SAÚDE É PRIORIDADE

No início do ano, o cenário da saúde pública municipal era crítica. Os postos 
não tinham medicamentos, as filas por atendimento das especialidades médicas 
eram grandes, havia cota para realização de exames laboratoriais. A única 
forma de se conseguir atendimento nas unidades de saúde era madrugando  
na fila e as UPAs ficavam abarrotadas porque faltavam leitos em hospitais. 

O Laboratório Municipal 
voltou a contar com os 

insumos necessários 
para processar 350 mil 

exames por mês
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LABORATÓRIO  ZEROU A FILA

O Laboratório Municipal voltou a contar 
com os insumos necessários para processar 
350 mil exames por mês. Até dezembro 
de 2016 só podia fazer 8 mil exames por 
mês. Agora zerou a fila de 55 mil exames 
reprimidos. 

MÃE CURITIBANA 
É REESTRUTURADO

O programa Mãe Curitibana – Vale a Vida foi 
reestruturado, com o fortalecimento da filosofia 
do acompanhamento pré-natal e vinculação 
da gestante ao local do parto.
Antes as gestantes eram divididas apenas em 
risco normal ou alto. Agora há graduações entre 
o risco normal e alto, o que garante uma linha 
de cuidado mais adequada para cada gestação.

ESTOQUE DE REMÉDIOS 
REGULARIZADO

Há um ano, os fabricantes de medicamentos 
não vendiam diretamente para a cidade, por 
causa das dívidas da Prefeitura. Com isso, 
vários tipos de medicamentos faltavam das 
unidades de saúde.

Após a aprovação do ajuste fiscal, a primeira medida 

foi pagar os fornecedores e, rapidamente, o estoque 

de remédios foi regularizado e a Prefeitura voltou a 

atender a todos, especialmente os que mais precisam.

Todo dia 10 do mês, o promotor de vendas João Carlos 

Sescatto, 65 anos, vai ao posto de saúde Guaíra para 

buscar os remédios para o tratamento da tireóide 

da mulher, Sueli, com a certeza de que vai encontrá-

los. “Como a Prefeitura garante os comprimidos 

gratuitamente conseguimos ter uma economia que 

faz a diferença no nosso orçamento”, conta.

A SAÚDE CURITIBANA ESTÁ MAIS FORTE

R$ 19,3
R$ 27,3

R$ 51 R$ 578,5

milhões  
em insumos

milhões com 
recursos estaduais

milhões 
aos hospitais 
prestadores 
de serviço SUS

R$ 730milhões 
com recursos 
federais

milhões em 
medicamentos

Repasse 
de

R$ 890milhões 
com recursos 
municipais

R$ 1,7 bilhão investido em 2017

SAÚDE
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Os usuários dos 110 postos de saúde 
de Curitiba podem agendar o primeiro 
atendimento, evitando as filas da  
madrugada, com o aplicativo para 
smartphone Saúde Já Curitiba.
O posto do São Braz é um dos que tem 
o maior número de atendimentos feitos 
com ajuda da ferramenta. “Depois que uma 
agente de saúde me ensinou como instalar o 
aplicativo no meu celular, marco todos meus 
atendimentos com ele. Vou ao posto com 
hora marcada e sou atendida pontualmente”, 
elogia a dona de casa Francielle Fernandes 

Soares, 33 anos.
Em novembro, o Aplicativo Saúde Já Curitiba ganhou 
novas funções: além de marcar o primeiro atendimento 
com a enfermagem, passou também a fazer o 
agendamento com a equipe de Odontologia e abriu 
a possibilidade para cadastro provisório, cadastro de 
dependentes, entre outras atualizações. 

BAIXE O SAÚDE JÁ CURITIBA

O aplicativo está disponível para sistema Android, IOs  
e pela web no endereço www.saudeja.curitiba.pr.gov.br.

TROQUE A FILA DA MADRUGADA 
PELO APLICATIVO SAÚDE JÁ

Lançado em março, o aplicativo para smartphones 
já atinge uma média de 124 novas instalações por dia.

Liliane Ventura da Silva, 49 anos, e a mãe, 
Maria José Camilo da Costa, 67.

Meu filho já tinha 
usado o aplicativo e 
elogiou muito. E marcar 
as minhas vindas e as 
da minha mãe ao posto 
vai nos ajudar muito”
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UPA TATUQUARA AGORA FUNCIONA

Com capacidade para atender até 400 pacientes por dia, a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tatuquara começou 
a funcionar em maio. Apesar do prédio estar pronto, desde 
o ano passado, não tinha equipamentos e médicos. De 
maio a novembro, foram atendidas 51.026 pessoas na UPA.
A unidade foi projetada para prestar serviços de urgência 
e emergência dentro dos protocolos mais modernos de 
saúde, primando pela qualidade dos procedimentos e 
humanização no trato com os pacientes e acompanhantes.

A nova UPA Tatuquara tem capacidade 
para atender 400 pessoas por dia

SAÚDE
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Resultado até agora:  

173 mil pessoas  
com agendamentos
Fila: 98 mil pessoas, ou seja,  
menos da metade da fila inicial
Primeira fila zerada: exames laboratoriais 

MUTIRÃO SAÚDE JÁ 

313 novos leitos  
de retaguarda

Santa Casa de Misericórdia: 13
Hospital Evangélico: 40
Hospital de Clínicas: 60
São Vicente CIC: 50
Hospital do Rocio: 150

Tempo de espera:

Vasectomia: seis meses para 15 dias
Dermatologia: dez meses para cinco 
Pequenas cirurgias de pele: de 19 meses para 30 dias
Cardiologia: de quatro meses para 30 dias

NOVOS LEITOS HOSPITALARES

Nos hospitais de Curitiba, foram abertos 313 novos leitos de 
retaguarda, destinados ao encaminhamento de pacientes 
que entram pela urgência e emergência nas UPAS e 
necessitam, após atendimento na unidade, de internamento.
Também foram retomadas e finalizadas as obras da unidade 
Jardim Aliança e a reforma da UPA CIC. 

MUTIRÃO SAÚDE JÁ 
ZERA AS FILAS DE 
ESPECIALIDADES

Além do aplicativo Saúde Já, os 
mutirões da estratégia Saúde Já 
estão tirando milhares de pessoas 
das filas das especialidades. Foram 
beneficiadas 173 mil pessoas com 
agendamentos até agora. Hoje 
a fila está em 98 mil pessoas - 
menos da metade da fila inicial.  
O aposentado Jurandyr Schmitz 
Júnior, 76 anos, estava há um ano e 
meio esperando vaga para exame 
de esforço, que avalia a circulação 
cardíaca. “Já fiz o exame e agora 
vou consultar. A fila está andando, 
com a saúde em primeiro lugar”, 
comentou o aposentado, um dos 
primeiros pacientes do Mutirão 
Saúde Já da Cardiologia.
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Novas ambulâncias: 6
Frota: 26 veículos
Atendimentos:  

390 por dia
Crescimento: 
26% maior do que 
no início do ano

Em janeiro foi iniciada a 
atualização da frota do Samu,  
que estará totalmente renovada 
até março de 2018. Hoje, o Samu  
faz 390 atendimentos por dia,  
26% a mais do que no início do ano.

Sem renovação desde 2014,  
Samu ganhou seis novas ambulâncias

O aposentado Jurandyr Schmitz 
Junior, 76 anos, foi atendido no 
Mutirão Saúde Já. Ele conseguiu fazer 
o seu exame de circulação cardíaca, 
que esperava há um ano e meio.

Samu

AMBULÂNCIAS PARA SALVAR VIDAS

SAÚDE
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O universitário João Henrique Anghewiche é passageiro 
da linha Colombo/CIC, que voltou a circular neste ano.

Foi muito importante 
o retorno desse ônibus,  
não apenas para mim, que 
ganho tempo para estudar,  
mas para milhares de 
passageiros que agora têm 
uma opção direta entre 
Colombo e Curitiba.”

1 ANO DE TRABALHO30



Há um ano tinha 
acabado a integração 

do transporte.
Agora ela voltou 

e teve ampliação 
de linhas.

60 mil
passageiros 
beneficiados com 
a reintegração 
de seis linhas: 

Colombo/CIC
Araucária/Capão Raso
Angélica/Capão Raso
PUC/Fazenda Rio Grande
Roça Grande/Santa Cândida
Quatro Barras/Santa Cândida 

E vem aí  
Fazendinha/Tamandaré

TRANSPORTE
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RETOMANDO A DIANTEIRA 
NO TRANSPORTE PÚBLICO

O sistema de transporte público de 
Curitiba era um dos pilares do 
planejamento urbano da capital  
e coexistia em perfeita sintonia com  
a Região Metropolitana. Porém, passou 
por um período de inércia de 2013  a 2016. 

O transporte não ficou apenas atado e 
imobilizado. Ele foi desintegrado. A maior 
missão da Prefeitura agora é recuperar o 
tempo perdido, juntar o que foi separado, 
renovar o que ficou velho e sucateado e 
modernizar o sistema para quem usa e para 
atrair novos passageiros.

O TRABALHO COMEÇOU  
NO DIA 1º DE JANEIRO 

O que foi feito:
• Mapeamento das linhas entre a capital e Região 

Metropolitana com maior urgência de reintegração. 
• Volta da linha direta Colombo/CIC. Trajeto de 26km, 

sem necessidade de os passageiros trocarem de ônibus 
antes da metade do caminho. 20 mil beneficiados.

• Ligeirinhos Araucária/Capão Raso e Angélica/Capão 
Raso, que em 2015 foram impedidos de embarcar 
e desembarcar dentro do terminal CIC, foram 
novamente reintegrados. 20 mil beneficiados. 

• Outras integrações: PUC/Fazenda Rio Grande, Roça 
Grande/Terminal Santa Cândida e Quatro Barras/Santa 
Cândida. A próxima será Fazendinha/Tamandaré. 

• Compra de 10 novos ônibus alimentadores.  
Os primeiros dos 150 ônibus previstos.

R$ 5
R$ 42

milhões negativo em janeiro

milhões positivo 
em novembro

DESTAQUES DO TRANSPORTE PÚBLICO

Recuperação do Fundo do Transporte público:

X

450 novos ônibus 
(a partir de março de 2018)

25 ligeirões para 
o eixo Norte-Sul

68% da frota 
renovada
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DUAS HORAS PARA  
PEGAR O ÔNIBUS DE VOLTA 
COM UMA SÓ TARIFA

Passageiros do transporte coletivo contam, 
desde setembro, com duas horas de integração 
temporal entre a estação-tubo Fernando de 
Noronha e a Rua da Cidadania do Boa Vista. 
Quem pagar a tarifa do ônibus Santa Cândida/
Capão Raso com cartão-transporte pode usar 
as duas horas para acessar os serviços da Rua 
da Cidadania, do Armazém da Família, da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 
bairro e retornar à estação sem precisar pagar 
outra passagem.

NOVOS ÔNIBUS 
ESTÃO CHEGANDO

A Prefeitura garantiu um programa de recuperação da 
frota de ônibus da cidade. Os primeiros 10 ônibus já 
chegaram. Em março de 2018 virão 25 ligeirões para o 
eixo Norte/Sul. No total, são 450 veículos até 2020. Isso 
representa a renovação de 68% da frota em circulação 
que estaria vencida até 2020, ou seja, 660 ônibus. 
A cidade terá ainda um novo e moderno sistema 
de bilhetagem eletrônica, além da melhoria da 
eficiência operacional do transporte público, com a 
recuperação do pavimento de ruas e de canaletas e 
faixas exclusivas para prioridade absoluta dos ônibus 
no sistema viário. 

Angélica Godoy Egea aprovou a integração 
da estação-tubo Fernando de Noronha 
com a Rua da Cidadania Boa Vista

Agora poderei 
economizar  
e até ir mais vezes ao 
Armazém da Família 
e ao sacolão na Rua 
da Cidadania.”

TRANSPORTE
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Entrega das  
novas viaturas  

no Setor Histórico
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Guarda Municipal 
renovou a frota 

que não era 
trocada há 4 anos.

E agora, 
o armamento foi 

modernizado.

516
35

novos coletes balísticos

novas viaturas.  
A frota antiga não era  
trocada desde 2013

DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
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NA DEFESA DO CIDADÃO 
E DA CIDADE

Com rapidez na tomada de decisões e na execução 
das atividades, os profissionais da Defesa Social 
têm melhorado a segurança na cidade. 

Inteligência, integração e tecnologia são os  
conceitos que definem o estilo de trabalho colocado 
em prática na Defesa Social neste ano. Os guardas 
municipais estão mais próximos do cidadão e 68 
profissionais estão em processo de contratação. Foram 
criadas a Patrulha do Transporte Coletivo e a Balada 
Protegida, além de operações como a Saturno, anéis de 
proteção em regiões mais violentas; a Arapuca, contra 
os fura-catracas; e a Parque Protegido.

DIVERSÃO PROTEGIDA

O programa Balada Protegida permite que 
os curitibanos aproveitem a noite nos bares 
e restaurantes com segurança. Toda semana, 
equipes da Prefeitura marcam presença em 
locais como as ruas Coronel Dulcídio e Vicente 
Machado e a Praça do Redentor para orientar 
o trânsito, cuidar do espaço público e inibir a 
criminalidade. Já foram cerca de 50 operações 
da Balada Protegida deflagradas na cidade.

Bruna Furlan, estudante de Arquitetura, 
sobre o programa Balada Protegida.

Quando a gente sai 
para beber e dirige,  
não está fazendo um 
mal somente para nós. 
Por isso acho legal 
uma ação como essa.”
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CONSÓRCIO DAS  
GUARDAS MUNICIPAIS

A Guarda Municipal de Curitiba vai ampliar 
os serviços de formação e aprimoramento 
profissional às demais corporações similares na 
Região Metropolitana. É o Consórcio das Guardas 
Municipais, que também possibilita facilidades 
na captação de recursos e amplia a troca de 
informações para o trabalho de segurança.

CURITIBA SMART CITY: 
CÂMERAS INTERLIGADAS 

O projeto da Smart City vai utilizar a tecnologia a 
favor da segurança pública e do trânsito, ao criar 
uma muralha digital de proteção. A intenção é 
interligar câmeras de monitoramento públicas 
e privadas em uma única central, em parceria 
com o Governo do Paraná. Assim, o tempo 
de resposta no atendimento às mais variadas 
situações será menor, bem como a identificação 
de placas de veículos de suspeitos.

DEFESA CIVIL TAMBÉM 
PARA CRIANÇAS

Referência no Paraná, a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil prepara 
cada vez mais pessoas para ajudar na rede de 
prevenção do município. Já foram mais de 900 
servidores públicos capacitados no ano.
Um trabalho específico com as crianças, o 
programa Defesa Civil na Educação - Conhecer 
Para Prevenir, foi implantado em todas as 
unidades de ensino municipais. Além dos 
pequenos, o programa é voltado à preparação 
de servidores, colaboradores e comunidade 
escolar para o enfrentamento de situações de 
emergência.

60
Este é o número médio de 
ocorrências atendidas pela  
Guarda Municipal todos os dias.

2 mil
visitas às vítimas de violência  
contra a mulher já foram conduzidas 
este ano pela Patrulha Maria da 
Penha da Guarda Municipal.

40
escolas municipais contam com 
guardas municipais de forma fixa, 
em todas as regionais da cidade.

1.400
vistorias foram feitas no ano 
pela Comissão de Segurança de 
Edificações e Imóveis (Cosedi)

GUARDA MUNICIPAL

SEGURANÇA DE EDIFICAÇÕES

DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
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MAIS SEGURANÇA 
NO TRÂNSITO

As equipes da Superintendência de Trânsito 
fazem avaliações constantes dos principais 
gargalos enfrentados nas ruas da cidade, 
para encontrar alternativas. Os técnicos 
implementam mudanças importantes e que 
eram necessárias há muito tempo, como é o 
caso do binário Mateus Leme/Nilo Peçanha.
Nos pontos em que o comportamento no 
trânsito não é o adequado, mudanças são 
propostas, como ocorreu na implantação 
de medidor de velocidade (radar) de 40 
km/h na Rua Campos Sales e a lombada 
eletrônica, também de 40 km/h, em frente 
ao Jardim Botânico.

SETRAN MAIS FÁCIL

Nos próximos meses, novos serviços serão 
ofertados pelo site oficial da Setran, o  
www.setran.curitiba.pr.gov.br. É mais 
facilidade para o cidadão que precisa 
regularizar multa ou verificar a situação 
de processo sobre indicação de condutor 
responsável por uma infração de trânsito, 
por exemplo.

GUARDAS MUNICIPAIS 
NO TRÂNSITO

O reforço no efetivo disponível para atuar 
no trânsito veio com os guardas municipais. 
A atividade foi regulamentada por decreto. 
A atuação no trânsito será exercida, 
principalmente, nos locais onde os guardas 
já estão presentes, como parques, bosques, 
escolas e eventos em geral, além de apoio 
eventual em operações da Setran.

490
novas placas de sinalização 
são instaladas na cidade, 
mensalmente.

500
atendimentos mensais 
são prestados à população 
vulnerável que faz uso de 
álcool e outras drogas, 
pelo Ônibus Intervidas. 

70
É o número de alunos,  
de 15 a 29 anos, atendidos 
mensalmente com o programa 
Viva Jovem, do Departamento 
de Políticas Sobre Drogas.

TRÂNSITO

COMBATE ÀS DROGAS

124 mil
metros quadrados de asfalto 
tiveram nova pintura,  
em apenas dez meses. 
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MORADORES ATENDIDOS COM 
O BINÁRIO MATEUS LEME/NILO PEÇANHA

A primeira etapa do binário Mateus Leme/
Nilo Peçanha entrou em funcionamento para 
melhorar o fluxo nas duas ruas, que cruzam 
os bairros São Francisco, Centro Cívico, Centro, 
Bom Retiro e São Lourenço.
O gerente de uma loja de tintas na Mateus 
Leme, Ozeias dos Santos Amaral, afirma que 
o binário melhora o acesso de carros ao local. 

“Aconteceram vários acidentes na entrada do 
nosso estacionamento por causa da mão dupla.  
O binário ajuda a evitar esse tipo de coisa”, 
contou.
A adoção do binário Mateus/Leme Nilo Peçanha 
é um pedido antigo da população que mora 
na região. A segunda etapa do binário está em 
estudo e deve seguir até o bairro Abranches.

A Rua Mateus Leme, que corta o São Francisco, 
Centro Cívico e São Lourenço, agora tem 
sentido único em direção ao bairro

124 mil

DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
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Em 2016 tinha  
5,8 mil vagas em  
cursos profissionalizantes.
Agora, tem 12 mil.

676vagas para 
acolher os 
moradores 
de rua

20 mil
abordagens sociais 
para atender a 
população de rua
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Michele Germano de Queiroz, usuária do Cras Vila Sandra, com o 
marido, Gilberto Antunes, e os filhos, Matheus, Maycon e Mathias.

No Cras, já participei de 
atividades de artesanato 
e ioga e de grupos que me 
ajudaram muito. Aprendi a 
me soltar, me expressar e a 
falar dos meus sentimentos.”
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AÇÃO SOCIAL 
FORTALECIDA

Para transformar a realidade  
das famílias mais vulneráveis,  
a Prefeitura reestruturou a forma  
de atuação, reordenou serviços,  
criou e melhorou equipamentos  
e mobilizou a sociedade civil.

Como em várias cidades no mundo, 
Curitiba vive o desafio de atender 
as pessoas em situação de rua, 
ofertando serviços básicos como 
higiene, alimentação e acolhimento, 
mas também oportunidades que 
possam resignificar a vida de cada 
uma delas. Essa é a prioridade do 
município na área social. 

O que foi feito

Vagas abertas neste ano:
• Casa de Passagem do Bairro Novo – 150 vagas
• Casa de Passagem do Rebouças – 80 vagas  

(Ação Inverno)

• Centro POP Bairro Novo – 65 vagas  
(100 na Ação Inverno)

• República Pioneiros – 10 vagas
• República Boqueirão – 15 vagas
• Ampliação da UAI Campo Comprido – 30 vagas
• Ampliação da Casa de Passagem Plínio Tourinho – 

10 vagas
• Implantação de equipes fixas de abordagem 

social na região central

180pessoas 
servidas 
por noite

6meses de 
funcionamento

COMEÇOU A CIRCULAR O 
EXPRESSO SOLIDARIEDADE

Para garantir dignidade a todos no 
momento da refeição foi criado o Expresso 
Solidariedade. É um ônibus adaptado 
para que grupos de voluntários sirvam 
alimentos às pessoas em situação de rua.

63 mil
refeições servidas

Expresso Solidariedade serve refeições
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MAIOR CAMPANHA  
DO AGASALHO DA HISTÓRIA

Foi um recorde. A Prefeitura mobilizou a cidade e, com a 
ajuda da população, empresas e igrejas, a Campanha do 
Agasalho 2017 foi a que mais arrecadou na história. 

730 mil peças de roupas, 
calçados e cobertores 
doados

PROTEÇÃO O ANO TODO

Diariamente, 24 horas por dia, equipes 
técnicas da FAS percorrem toda a 
cidade. Neste ano foram mais de 20 mil 
abordagens sociais para atender as pessoas 
em vulnerabilidade. 

24 horas por dia
7 dias por semana

Viemos de Sergipe 
porque a vida lá 
estava bem difícil. 
Aqui tem mais 
emprego e cuidado 
com as famílias.”
José Ferreira de Lima, com a mulher, Edivania,  
e o filho, João Miguel, são atendidos pela FAS  
no Bairro Novo.
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LICEUS DE OFÍCIOS  
COM 189 CURSOS

O programa Liceus de Ofícios, 
que oferta cursos de qualificação 
profissional, foi reativado, depois  
de ter sido encontrado sem recursos 
e com unidades paralisadas.
Foram feitas parcerias, com instituições,  
como o Senai, e também com 
associações e igrejas. Com isto a 
cidade passou oferecer mais cursos de 
capacitação e formação, ajudando mais 
pessoas a voltar a um posto de trabalho 
e conseguir o primeiro emprego.

Cursos profissionalizantes  
oferecidos pela Prefeitura

2015
916 vagas 

2016
5.870 vagas

2017

12 mil vagas 

Fiquei sabendo 
deste curso e 
me interessei 
logo. Resolvi me 
inscrever porque 
quero aprender 
bastante e ter um 
bom emprego.”
Nattan Augusto Pereira, 18 anos, participa 
do curso de Montagem e Manutenção de 
Computadores.

1 ANO DE TRABALHO44



GARANTIA DOS DIREITOS

O município trabalha também para a garantia de direitos de 
crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas, famílias e 
indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social com 
violação de direitos. A Prefeitura tem novos equipamentos 
para a garantia dos direitos das famílias.

• Casa do Piá IV, no Alto Boqueirão,  
para meninos de 14 a 18 anos incompletos 

• Creas Boa Vista
• Cras Bairro Alto, Vila Verde e Monteiro Lobato  

(em construção) 
• Adequação do espaço para implantação  

do Creas Tatuquara

APRENDER A PROCURAR 
UM EMPREGO

A Prefeitura passou a oferecer 
capacitação para o trabalho às pessoas 
em situação de rua. Três turmas do 
programa Mobiliza já foram ofertadas 
e 46 pessoas tiveram orientações sobre 
relacionamento interpessoal, como 
fazer currículo e se comportar em uma 
entrevista de emprego. 
Para toda a população o Mobiliza 
promoveu 352 oficinas, que atenderam 
769 pessoas. 

EMPREGO, RENDA, INDEPENDÊNCIA

A Semana da Empregabilidade é promovida pela Prefeitura 
para incentivar a entrada de pessoas com deficiência e 
reabilitados do INSS no mercado de trabalho. Depois de 
dois anos desempregada, Luciani Angélica Raycik, 42 anos, 
participou da semana na Rua da Cidadania da Fazendinha 
e saiu de lá com uma carta de encaminhamento para uma 
entrevista. “Essa vaga caiu do céu. Estou precisando muito 
trabalhar para ajudar nas despesas da minha casa”, contou 
ela que, em função da mudez, recebeu a assistência de 
uma intérprete de libras no cadastramento.

EM BUSCA DA  
MÃO DE OBRA

A Prefeitura reequipou os postos do 
Sistema Nacional de Emprego (Sine) 
das Ruas da Cidadania e capacitou 
equipes. Em um ano, 314.500 
atendimentos foram realizados  
de intermediação de mão de obra, 
habilitação ao seguro-desemprego  
e emissão da Carteira de Trabalho.

Luciani Angélica Raycik atendida na Semana da Empregabilidade
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Em parceria com  
o Governo, ações levam 
serviços para os bairros.
Regiões carentes tiveram 
mobilização especial.
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MUTIRÃO DA CIDADANIA 
REÚNE 130 SERVIÇOS

Realizados pela Prefeitura e Governo do Estado,  
os cinco Mutirões da Cidadania reuniram mais de 
130 serviços cada um, além de atrações culturais 
e de lazer. Este ano, eles ocorreram nas regionais 
Bairro Novo, Boqueirão, Cajuru, CIC e Tatuquara, 
com um total de 224 mil atendimentos.  
E programou mais 5 para 2018.

VIDA MAIS DIGNA NAS VILAS  
29 DE OUTUBRO E PORTELINHA

A Prefeitura também promoveu neste ano ações 
integradas nas comunidades mais carentes de 
duas áreas da capital. Na Vila 29 de Outubro, no 
Tatuquara, foram realizados 3.456 atendimentos 
e 1,5 mil peças de roupas e sapatos foram 
doados à população. Além disso, as 80 famílias 
em condições mais precárias no local receberam 
cestas básicas, com alimentos e itens de higiene.  
Na Vila Portelinha, no Santa Quitéria, 400 
pessoas passaram pela ação integrada e foram 
feitos cerca de 240 atendimentos da saúde e 
ação social. O local ganhou ainda um ponto do 
Câmbio Verde.

224 mil

11,7 mil

atendimentos nos cinco 
Mutirões da Cidadania

peças de roupas e calçados entregues 
nas vilas Portelinha e 29 de Outubro

Meus filhos 
receberam o 
panfleto sobre 
o Mutirão na 
escola e eu 
resolvi vir fazer 
os documentos. 
Deu tudo certo.”
Zilda Ribeiro de Queiroz Minas, 
moradora do Sítio Cercado,  
levou os filhos, Alisson e Vânia, 
para fazer o RG no Mutirão do 
Bairro Novo.

CIDADANIA

1 ANO DE TRABALHO 47



A Prefeitura fortaleceu a 
defesa dos direitos humanos.
Valorizando a igualdade 
entre todas as pessoas.

Edimar Mathias e Nardi 
Casanova na Conferência 
de Igualdade Racial
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DIVERSIDADE SEXUAL

• Apresentação da temática da diversidade 
sexual e como abordá-la de forma não 
discriminatória para a estrutura interna  
do município. 

• Panfleto do programa DiverCidade,  
que orienta sobre como fazer denúncias 
de violência pelo Disque 100 e 156.

IGUALDADE RACIAL

• Celebração do Dia da Independência  
da Nigéria. 

• Realização da 3ª Conferência Municipal  
da Igualdade Racial. 

• Programação especial pelo Mês da  
Consciência Negra, com eventos,  
exposições, debates e palestras.

POLÍTICAS PARA MULHERES

• Casa da Mulher Brasileira de Curitiba 
foi ampliada e fez 17 mil atendimentos 
(psicossocial, jurídico, abrigamento)  
às mulheres em situação de risco e 
violência familiar.

• A Casa da Mulher Brasileira recebeu um 
núcleo da Delegacia da Mulher e começou  
a desenvolver um projeto-piloto para 
melhorar a empregabilidade das vítimas 
de violência.

• O Ônibus Lilás, que presta atendimento 
descentralizado, participou de 22 
eventos nos bairros e distribuiu material 
informativo sobre a Lei Maria da Penha. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

• Criação do Centro de Apoio e Referência  
em Empregabilidade e de posto do Sine  
para atender quem procura emprego. 

• Dois mutirões de curatela  (dispositivo jurídico 
que permite  a tomada de decisões em nome  
de uma pessoa incapaz),  com conclusão de  
70 processos.

• Ampliação da Central de Libras  (a linguagem  
de sinais), em parceria  com o Estado.

1.250
pessoas com deficiência de alta 

complexidade e baixa renda 
são atendidas com transporte 

especializado da Prefeitura

50
casos de discriminação 

foram atendidos pela 
assessoria de Política 

da Diversidade Sexual
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A manicure Eliane de França Colaço com a filha Nicoly 
em frente à nova casa no Moradias Maringá 1

Nossa casa antiga  
ficava em uma área  
irregular, a gente corria o  
risco de perder tudo. Agora 
temos segurança e a certeza  
que que vamos poder deixar 
uma herança para nossas filhas.”
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Em 2016, a Cohab 
estava na lista negra, 

sem crédito.
Hoje até retomou 

as obras.

876novas casas 
asseguradas

2 milpropriedades 
regularizadas 
em 2017

HABITAÇÃO
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A CASA É SUA

Trabalhar para garantir a cidadania das 
pessoas, o desenvolvimento urbano e a 
sustentabilidade. Foi assim que a Companhia 
de Habitação Popular de Curitiba, a Cohab, 
atuou em 2017, mesmo diante de um cenário 
financeiro desfavorável.

A companhia não poupou esforços para recuperar 
a Certidão de Tributos Federais, documento 
fundamental para contratação de obras e serviços. 
Ele havia sido perdido em janeiro de 2016, em 
virtude de dívidas tributárias acumuladas

DOCUMENTO NA MÃO

Tão importante quanto construir  
novas moradias é regularizar  
as já existentes.

A atuação da Cohab neste ano teve foco 

na entrega de mais de dois mil títulos de 

propriedades aos cidadãos que ainda viviam 

em terrenos irregulares.

“O título de propriedade é uma parte bonita da 

nossa vida, significa que conquistamos juntos 

um sonho e agora temos o que festejar e deixar 

para o nosso filho”, disse a professora Luzia 

Hadada, de 45 anos, moradora do Bairro Novo A.

Grandes obras retomadas 
Três grandes obras que estavam inacabadas 
e causavam transtornos para a vizinhança 
foram retomadas:

Moradias Maringá (Cachoeira)
Vila Prado (Prado Velho) 
Faxinal (Santa Cândida)

Voltando a entregar casas
Mais famílias estão em ritmo de mudança.

876 casas asseguradas

147 entregues 

494 em andamento

E mais: 

729 famílias foram 
beneficiadas com apartamentos 
viabilizados por meio de 
parcerias com a iniciativa privada.
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NOVAS MORADIAS NA 
BELA VISTA DA ORDEM

Estão em fase adiantada as obras de construção 
de 11 casas térreas de alvenaria para reassentar 
famílias que vivem em situação de risco na 
Vila Bela Vista da Ordem, no Tatuquara. O 
reassentamento é necessário para que a Cohab 
possa executar obras de infraestrutura previstas 
para as áreas. 

PRAÇAS NOS CONJUNTOS 
HABITACIONAIS

Para recuperar áreas degradadas, a Cohab fez 
três quadras de areia e um parquinho na Vila 
Acrópole, no Cajuru, às margens do rio Atuba.  
Os moradores aprovaram a mudança. 

TODOS CUIDAM  
DO MEIO AMBIENTE

Dezenas de atividades voltadas à preservação e 
recuperação ambiental foram promovidas pela 
Cohab em 2017. Foram mutirões para plantio 
de árvores, implantação de hortas comunitárias, 
oficinas de jardinagem e compostagem.

Arrumando a casa
Mutirão de renegociação de dívidas dos 

mutuários fez cair a inadimplência. 

Contratos adimplentes em fevereiro: 5.106

Contratos adimplentes em outubro: 5.679

Aumento de 11%

Aumento de 25%  
na arrecadação

Foram tempos difíceis, de 
sofrimento e luta. Pegar 
o título de propriedade é 
uma satisfação enorme.”

O extrusor Wilson Sena, 55 anos,  
recebeu o título de propriedade do 
imóvel. Ele é morador do Xapinhal, 

onde criou as filhas.

HABITAÇÃO
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R$ 1milhão em 
equipamentos 
para CMEIs

Prefeitura comprou 
mobiliário para CMEIs 
fechados.
Aos poucos, 
as creches estão 
reabrindo.

R$ 4,3milhões para 
pintura, reforma 
e manutenção de 
escolas e creches
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Márcio da Costa Tito, com a mulher, Marli Salete, e o primogênito, 
Márcio Jr., comemorando que o caçula da família, Marcelo Rafael, 
de 1 ano, é uma das primeiras crianças matriculadas no  
CMEI Milton Luiz Pereira, aberto no Tatuquara.

É excelente a ida do 
Marcelo para a creche.  
Ele vai se adaptar ao 
mundo. Essa é a nossa 
expectativa.”

EDUCAÇÃO



EDUCAÇÃO COMO OS 
CURITIBINHAS MERECEM

2017 foi um ano desafiador para a Educação 

de Curitiba, carente de verbas, como todos 

os setores da Prefeitura. Creches prontas 

não eram entregues porque não havia 

recursos para o mobiliário. Com o Plano 

de Recuperação de Curitiba, também a 

Educação foi beneficiada com um conjunto 

de obras e ações que recolocam Curitiba na 

dianteira do ensino no Brasil.

CMEIS FINALMENTE FUNCIONANDO

No começo de 2017, vários CMEIS inaugurados na 
gestão anterior estavam vazios e não podiam receber 
crianças. Para colocar tudo em funcionamento, foram 
equipados. E em 2018, eles serão reabertos.

“Como eu trabalho em casa e o meu marido está 
tentando partir para uma atividade própria, fica difícil 
dar a atenção que o nosso filho merece.  Agora a 
gente sabe que ele vai ficar bem atendido”, diz.
Luciana Alves Cunha, casada com o técnico  
em TI Sílvio Brito e mãe do Raul Cesar Brito,  
de 1 ano e 5 meses. O garoto vai estudar no  
CMEI Jornalista Mussa José Assis. E outros 10 CMEIs 
serão reabertos no ano que vem.

Mais educação infantil
Com a compra dos materiais e a 
contratação de servidores aprovados 
em concurso, outras unidades 
entraram em funcionamento. 

 
Novos CMEIs entraram  
em funcionamento:
• Milton Luiz Pereira 

(Tatuquara) 

• Jornalista Mussa José de Assis 
(Ganchinho)

Obras em andamento:
• CMEI Parque Industrial, 

na CIC

• CMEI Novo Mundo, 
no Novo Mundo

Contratações

119 professores 
aprovados em concurso contratados

47 inspetores chamados 
Todas as 185 escolas municipais 
agora têm inspetores 

 

40 anos
da rede de educação infantil 
de Curitiba em 2017
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No segundo semestre, começaram as obras 
nos Faróis do Saber, ícones de Curitiba. Quatro 
unidades já foram recuperadas (Herbert de Souza, 
Manuel Bandeira, Fernando Amaro e  
Mário Quintana). 
O Farol Herbert de Souza, vinculado à Escola 
Marumbi, no Uberaba, foi transformado no 
primeiro Farol do Saber e Inovação, o primeiro 
espaço público de “educação maker” para 
crianças. Lá, os estudantes têm a oportunidade 

de construir protótipos usando impressora 3D. 
Todas as regionais de Curitiba terão um  
Farol do Saber e Inovação.
A rede pública de escolas de Curitiba é uma 
das primeiras do Brasil a propor o uso dessa 
tecnologia. Espaços como o que foi implantado 
dentro do Farol do Saber e Inovação Herbert José 
de Souza são denominados de fab lab e têm o seu 
uso voltado para a pesquisa científica e produção 
de ferramentas de trabalho.

FAROL DO SABER: TRANSFORMAÇÃO

Diego Silvino Pietniczka, 8 anos, estudante 
do 3.º ano da Escola Municipal Marumbi

Gosto muito do 
Farol do Saber 
porque mexe 
com computador,  
com tecnologia.”

EDUCAÇÃO

1 ANO DE TRABALHO 57



AGORA TEM AS LINHAS  
DO CONHECIMENTO

260 escolas e creches participaram do 
programa em 2017. Foram mais de 14 mil 
participações de crianças e adolescentes 
nas aulas de campo em 40 espaços 
da cidade.

O Linhas do Conhecimento foi lançado neste 
ano pela Prefeitura para a ampliação cultural 
a partir do currículo da educação básica. Os 
professores desenvolvem atividades antes, 
durante e depois de aulas de campo, que 
podem ser em algum lugar próximo da escola 
ou em mais de 40 espaços da cidade prontos 
para serem descobertos pelos curitibinhas.

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA  
AGORA TÊM MAIS ATENÇÃO

A Prefeitura garantiu profissionais  
de apoio para o acompanhamento de 
crianças com deficiência mais grave 

 

460
profissionais de apoio – 
acadêmicos de Pedagogia  
e Psicologia de 25 instituições 
de ensino superior
 

515
crianças atendidas agora.  
Até o ano passado, 220 crianças 
eram atendidas
 

O Sistema Integrado de 
Transporte para o Ensino  
Especial (Sites) transporta 2.450 
estudantes com deficiência

Linhas do Conhecimento na Capela Santa Maria
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CURSOS PERTO 
DO TRABALHO

A Educação investiu em imóveis 
próprios para implantar unidades 
descentralizadas para cursos destinados 
aos profissionais. Já são quatro locais nas 
regionais Bairro Novo, CIC e Matriz.  
Em 2017, foram ofertadas 29 mil vagas.

TODAS AS CRENÇAS

Mais de 1.200 pessoas percorreram 
o centro histórico com o olhar na 
diversidade religiosa de Curitiba na Trilha 
do Sagrado, para adultos, e na Linha do 
Sagrado, para crianças participantes do 
Linhas do Conhecimento.

GOOGLE EDUCAÇÃO

A Prefeitura fechou acordo com o  
Google Educação (Google for Education), 
que vai permitir, a partir de 2018, o 
uso dos serviços on-line e software da 
Google, num ambiente seguro.

MAIS AGILIDADE

Curitiba agora integra o Sistema 
Estadual de Registro Escolar (Sere), o 
banco de dados central da Secretaria 
de Estado da Educação. O sistema não 
terá custos para a Prefeitura. Com ele, 
haverá mais agilidade no registro da vida 
acadêmica de cada estudante. Curitiba 
era uma das únicas cidades paranaenses 
fora do Sere.

Maria Luiza de Souza está no 7º ano da 
Escola São Miguel, na CIC, e integra a equipe 

de robótica da escola, a Fusion Robôs
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Ercias de Araújo Bueno, aposentado de 75 anos, 
almoça no Restaurante Popular do Pinheirinho. 

Venho comer  
aqui todos os dias.  
As cozinheiras preparam 
uma comida muito boa 
e saudável e todas as 
funcionárias são muito 
educadas com a gente.”
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Curitiba avançou na área 
do Abastecimento.

Reformou armazéns 
e vai ganhar novo 

restaurante popular.

500refeições por dia no 
novo Restaurante 
Popular do Capanema

255mil famílias  
compram  nos 
Armazéns da Família
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COMIDA BOA E A BAIXO CUSTO

A Prefeitura criou neste ano várias ações para garantir 
à população de Curitiba maior acesso a alimentação 
saudável e de qualidade. Os estabelecimentos e 
programas municipais passaram por renovações e 
melhorias de processos.

ARMAZÉM PARA MAIS 30 MIL FAMÍLIAS

Os Armazéns da Família oferecem produtos de boas 
marcas com preços até 30% mais baratos. As unidades 
tiveram novidades positivas em 2017:
• Aumento da faixa salarial das famílias (incluindo 

servidores) que podem comprar. Passou de 3,5 para 5 
salários mínimos. 

• Com a medida, mais 30 mil famílias são beneficiadas, 
totalizando agora 255 mil famílias. 

• Pintura e reforma dos 33 Armazéns.
• Inclusão de alimentos sem glúten e sem lactose em 

todos os Armazéns.
• A linha de produtos aumentou: agora são 365.
• Aumentou de 5 para 12 o número de Armazéns com 

postos de descarte correto de óleo de cozinha.

O DOBRO DE INSTITUIÇÕES 
FILANTRÓPICAS ATENDIDAS

Neste ano, aumentou de 35 para 72 o 
número de instituições filantrópicas 
beneficiadas pelo Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), que fornece gratuitamente 
frutas e hortaliças de pequenos agricultores 
da Região Metropolitana para hospitais, 
creches, casas de dependentes químicos, 
abrigos de idosos e escolas especiais. 

90toneladas de 
alimentos

Este é o volume de 
hortifrutigranjeiros e pães doados 
às instituições beneficiadas pelo 
Programa de Aquisição de Alimentos

Aparecida Rezende da Cruz, 68 anos, 
faz compras na unidade do Jardim 
Paranaense, no Alto Boqueirão.

O Armazém 
da Família fica 
do lado de casa 
e eu sempre estou 
aqui, já que é bem 
mais barato.”
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NOVO RESTAURANTE POPULAR: 
PAGO SÓ COM ECONOMIA

Neste ano a Prefeitura conseguiu  
economizar R$ 1,2 milhão na operação 
dos restaurantes populares

O novo Restaurante Popular do Viaduto do 
Capanema já é uma realidade e começará 
a oferecer, em janeiro, 500 refeições por dia, 
principalmente, para pessoas em situação de risco. 
O novo espaço integra a rede de restaurantes 
populares da Prefeitura, formada pelas unidades 
Matriz, Sítio Cercado, Pinheirinho e CIC/Fazendinha. 
Com a renegociação de contratos com as empresas 
que operam as quatro unidades, a Prefeitura 
conseguiu economizar R$ 1,2 milhão em um ano, 
valor suficiente para custear a operação do novo 
Restaurante Popular do Capanema em 2018. 
Outra medida de economia atingiu as feiras livres. 
Com renegociação de contratos, as despesas com 
infraestrutura das feiras caiu 26%. 

CHEFS DE COZINHA AJUDAM
A PLANTAR E LUCRAR   

O lançamento do Programa Horta do  
Chef mostra a preocupação da administração 
em incentivar o retorno do cidadão à terra  
e também de aumentar o consumo de 
alimentos frescos. 
 
Desde março, quando o programa Horta do Chef 
foi lançado pela Prefeitura, cozinheiros renomados 
da capital passaram a ser “mentores” dos 100 
agricultores urbanos da Horta Comunitária do Rio 
Bonito, no Campo do Santana, que começaram a 
vender os alimentos para os restaurantes e, desta 
forma, melhorar a renda da família. 

Outras iniciativas na área
da agricultura urbana:   
• Inauguração da Horta Comunitária do Cajuru,
• Lançamento do projeto Centro de Referência 

de Agricultura Urbana e Economia Criativa.

A horta comunitária do Rio Bonito, no Campo do Santana, benificia 100 produtores urbanos
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Viu o Festival de Dança?
Nunca teve tanta gente. 

Viu a virada esportiva?
35 mil pessoas 
participaram.

512

ESPORTE NA ESCOLA
crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

315
2016

2017

turmas

turmas
Aumento de 
62% nas turmas 
de esportes no 
contraturno escolar
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Foi incrível participar 
de uma competição estadual 
ao lado das minhas amigas, 
representando Curitiba 
e colocando em prática tudo 
o que aprendemos.”
Giulia Fila Camargo faz ginástica artística no programa 
Escola + Esporte = 10 na Regional Portão. Ela disputou  
esse ano seu primeiro campeonato estadual

ESPORTE
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A CIDADE SE MOVIMENTA

A Prefeitura fortaleceu o desenvolvimento 
das atividades esportivas e fez novas parcerias 
que resultaram em recordes de inscrição e 
participação.

EQUIPE PERMANENTE 
DE ATLETISMO

Integrante da equipe permanente de atletismo da 
Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, 
Erison da Silva, de 17 anos, já é considerado uma das 
principais revelações do país na marcha atlética. 
Ele ressalta que, além dos bons resultados, sua 
principal conquista no esporte foi no convívio com as 
pessoas. “Antes eu tinha dificuldades em conversar 
olhando nos olhos das pessoas. Graças ao esporte, 
isso faz parte do passado e tenho um convívio muito 
melhor com as pessoas e condições de buscar meus 
objetivos e metas”

GRANDES EVENTOS DO ANO:

• Liga Mundial de Vôlei 

• Jogos Escolares da Juventude

• Aniversário da cidade

• Festival de Dança

• Corridas de rua: 150% 
a mais de vagas gratuitas 

• Primeira Virada Esportiva

Idosos independentes
Novas opções de atividades 
físicas e esportivas

2016
4.142 atendimentos/mês

2017
5.300  
atendimentos/mês
Aumento de 28%  
em relação a 2016 

Festival de Dança é recorde

6 mil espectadores
Aumento de 23%  
em relação a 2016

62 grupos de dança

92 apresentações 
gratuitas

1.150 artistas
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TODAS AS REGIONAIS  
TÊM PEDALA CURITIBA

Os passeios ciclísticos noturnos agora estão em  
todas as dez regionais, com recorde de participação. 
“É muito bom poder dividir com meu filho uma 
atividade que gosto. O que poderia ser apenas um 
exercício acaba se tornando também uma diversão  
em família”, diz Sidnei Alves Perin que participa do 
Pedala Curitiba na CIC com o filho Miguel.

PRÁTICA ESPORTIVA  
DENTRO DA ESCOLA

Neste ano, a Prefeitura criou o programa Escola + 
Esporte = 10 para a promoção de atividades esportivas 
de contraturno escolar. O programa desenvolveu 
turmas dentro das escolas municipais, uma ação 
inédita na Prefeitura. Em 2017, houve aumento de 62% 
nas inscrições de jovens de 6 a 17 anos em atividades 
esportivas de contraturno.

PARCERIAS E MELHORIAS

Outra ação importante foram as parcerias 
com a iniciativa privada. Com isso foi 
possível instalar novos equipamentos, 
levar atividades gratuitas para 51 espaços 
alternativos e fechar convênio com 32 
entidades esportivas.

Mais pedaladas

2016
8.822 participações

2017
11,1 mil
participações

Aproveitei que a 
programação foi 
perto de casa para 
trazer minha filha, 
que se divertiu muito 
com as pinturas e 
com a cama elástica.”

Sandra Gomes e a filha, Ana Clara,  
no Festival de Férias de Inverno da 

Regional Cajuru.

ESPORTE

1 ANO DE TRABALHO 67



Há 4 anos fecharam 
o posto que atendia os 
visitantes no centro histórico.
Agora, o posto voltou 
e a cidade tem um novo 
mapa turístico.

19.073visitas em julho à Torre Panorâmica. 
Maior número da história

1.084atendimentos nos postos de informação para 
turistas no carnaval. 28,29% a mais que em 2016
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O tecnólogo Cristiano Domiciano, de São Paulo, 
foi com a mulher, Bárbara, e o filho, Henrique, 
conhecer a Torre Panorâmica. 

Circulamos por 
Curitiba na Linha 
Turismo e gostamos 
de diversos pontos. 
Para finalizar, achei 
interessante ter uma 
visão do alto.”

TURISMO
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É um costume 
muito forte na minha 
família comemorar o 

Natal, por isso, quando 
ficamos sabendo da 

programação de 
Curitiba, viemos 

conferir.”

PROGRAMAÇÃO DE NATAL  
VOLTA A ATRAIR TURISTAS

A Prefeitura lançou produtos para impulsionar 
o setor turístico. Foi criado o CuritiBéra, para 
evidenciar a vocação curitibana como centro 
produtor de cervejas artesanais, com eventos 
e roteiro de degustação. 
O turismo também voltou os olhos para as 
festas de fim de ano. Com o tema Luz dos 
Pinhais: Natal de Curitiba a programação 
de espetáculos e as decorações resgatam o 
espírito natalino e enaltecem a cultura dos 
povos que formaram a cidade. 

Marcela Melo (de cachecol), estudante  
de Fortaleza, visitou Curitiba com  

as amigas Juliana Alves, Thalita Melo  
e Rosana Portela

Árvore de Natal do Memorial de Curitiba Árvore de Natal do Parque Barigui
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NOVO MAPA  É TRILINGUE

O novo mapa turístico de Curitiba foi lançado em 
fevereiro, maior e trilíngue (português, inglês e 
espanhol). O ano também marcou a abertura do Posto 
de Informação ao Turista do Centro Histórico, fechado 
desde 2013, e diversas ações promocionais pelo Brasil.
Pesquisas voltadas para o turismo não eram feitas 
em Curitiba desde 2014. Em 2017, além do Natal, foi 
feita uma pesquisa com usuários da Linha Turismo, 
uma forma de entender o fluxo de visitantes e melhor 
aplicar recursos.

Árvore de Natal do Parque Tanguá Árvore de Natal da Rua XV de Novembro

Daniele Comarella vende no Empório Metropolitano

EMPÓRIO METROPOLITANO 
TEM SABOR CURITIBANO

O programa Empório Metropolitano, 
feito em parceria com o Sebrae, prepara 
empreendedores artesãos para abrir o seu 
negócio. Produtos são avaliados e quando 
aprovados podem ser vendidos nas seis lojas do 
programa. Daniele Comarella tem uma marca 
de geleias e molhos à base de pimenta. “Tem 
sido um grande aprendizado, sobretudo no 
que toca a estratégia de vendas”, diz.

TURISMO
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Gabriel Borba, da Escola Municipal Omar Sabbag, 
participa do programa MusicaR, lançado 
neste ano para ofertar musicalização 
a crianças e adolescentes.

Nunca tinha feito aula 
de música, mas já estou 
aprendendo a controlar 
a voz. Quero ter minha 
banda e sei que esse 
conhecimento será 
utilizado.”
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A cultura foi  
reativada na 
cidade toda.

E Curitiba tem  
novas atrações em 

espaços públicos.

60%
75

das ações culturais  
atenderam a 
população dos bairros

espaços da Fundação 
Cultural tiveram programação 
permanente em 2017

Os
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No começo, foi difícil 
aprender, mas não 
me arrependo da 
escolha. Distrai a 
cabeça e me traz 
felicidade.”
Rita Gomes dos Santos é uma das alunas 
do curso de violino da Regional Cajuru. 

PATRIMÔNIO DA 
CIDADE PRESERVADO 

O ano foi de descentralização da 
cultura, valorização dos artistas 
e fomento à produção. Começou 
a reforma do Teatro do Paiol, 
com obras de acessibilidade, 
adequações às normas de 
segurança e reparo do telhado.
O cuidado com o patrimônio 
continuou com a remoção de 
pichações nos monumentos 
da Praça 19 de Dezembro e de 
painéis artísticos na cidade.

em editais do Fundo Municipal da Cultura:
• Programação do Teatro do Paiol
• Produção audiovisual 
• Escolas de samba 

UM NOVO 
CENTRO CULTURAL

A casa onde viveu o documentarista tcheco Vladimir 
Kozák foi reaberta como Casa da Leitura e Centro 
Cultural. Parte do Programa Curitiba Lê, a Casa da 
Leitura Vladimir Kozák faz empréstimos de livros e 
oferece um acervo especializado em literatura e artes. 

Investimentos em cultura retomados

Projetos aprovados em editais 
do Mecenato Subsidiado 

R$ 12,8 milhões

R$ 2,5 milhões
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PAVILHÃO ÉTNICO 
CELEBRA AS RAÍZES

O Pavilhão Étnico nasceu para dar visibilidade 
às etnias que formam o povo curitibano. 
Tem apresentações de dança e música, 
manifestações folclóricas, artes e comidas típicas 
todos os domingos, no Memorial de Curitiba. 

O QUE VEM POR AÍ 

Entrega do Cine Passeio, novo complexo 
cultural da cidade.

35ª edição da Oficina de Música.

Carnaval: bloco Garibaldis e Sacis, Zombie 
Walk e Psycho Carnival.

Desfile das Escolas de Samba: a verba  
para o Carnaval 2018 foi antecipada.

CHINA EM DESTAQUE

A Prefeitura também apoiou a realização de grandes 
eventos, como a Bienal de Curitiba. A cidade ganhou 
o Largo da China com a estátua de Confúcio, doada 
pelo governo chinês. A obra foi um presente para a 
cidade, já que a China foi o país homenageado nesta 
edição da Bienal de Curitiba. 

30
60
25.201

apresentações 
em 2017

grupos 
folclóricos

pessoas de público

A ARTE OCUPA OS 
ESPAÇOS PÚBLICOS

O Domingo de Bolso ocupa a Praça de Bolso  
do Ciclista, no Centro, com atividades culturais 
e artísticas periódicas. O evento é realizado todo 
terceiro domingo do mês, sempre à tarde.

Estátua de Confúcio no Centro Cívico
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8 mil

Antes, era difícil 
conseguir vaga para 
a castração gratuita 
de cães e gatos.
Agora, Curitiba 
combate o abandono 
de animais.

cães e gatos 
castrados 
gratuitamente 
em 2017
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Trabalho há seis anos 
com a causa animal e 
uma ação como essa, 
que ajuda a diminuir 
o abandono, é muito 
importante.”
O eletricista Pedro Ferreira, protetor de animais 
e morador da CIC, levou três cães para serem 
castrados gratuitamente em julho deste ano.

MEIO AMBIENTE
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INCENTIVO PARA PRESERVAR

Curitiba ganhou quatro novas Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural do 
Município (RPPNM): duas propriedades 
na Barreirinha, uma no Abranches 
e uma em Santa Felicidade.
A cidade agora conta com 
21 reservas estabelecidas, somando 
260 mil metros quadrados de área 
verde preservada. 

RESPEITO  AO MEIO AMBIENTE

Além da manutenção de praças e parques, 
citada no capítulo Zeladoria Municipal,  
as ações do meio ambiente foram focadas  
no trabalho da Rede de Proteção Animal. 
Com a liberação de R$ 5 milhões em recursos, 
a Rede colocou em prática o Programa 
Municipal de Castração Gratuita.  
O castramóvel passou por todas as regionais. 
Outras ações, como as feiras de adoção de cães 
e as campanhas visando a guarda responsável, 
também marcaram o ano.

Fico emocionado 
ao ver a flor da 
semente plantada 
pelo meu avô 
tornar-se 
realidade.”
João Amauri Geronasso, proprietário 
de uma das quatro RPPNMs criadas 

neste ano na cidade.

O imponente ipê da Rodoviária: cidade ganhou 20 mil árvores em 2017
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MAIS 20 MIL ÁRVORES. VIVA!

Voltamos a plantar. Só até outubro de 2017 foram 
plantadas mais de 20 mil árvores em ruas e avenidas, 
associações de moradores, comunidades e escolas.

ADOTE UMA ÁRVORE

Curitiba ficou ainda mais verde com a 
possibilidade de a população plantar árvores 
nativas. O programa do Horto da Barreirinha 
funciona com solicitações via 156. As mudas são 
fornecidas conforme a localização desejada.

JARDINS DE MEL

Com a implantação do projeto Jardins de 
Mel, a Prefeitura deu início ao repovoamento 
das abelhas sem ferrão na cidade. 
Sem oferecer risco às pessoas, elas são 
responsáveis pela polinização de 90% das 
plantas nativas. O Parque Barigui é vitrine da 
ação, com um jardim completo. Caixas com 
colmeias estão no Bosque Reinhard Maack, 
no Jardim Botânico, no Bosque do Capão da 
Imbuia e na Casa de Acantonamento.

Jaime Cobalchini, funcionário do Horto 
da Barreirinha, onde são cultivadas as 
mudas de árvores da cidade

MEIO AMBIENTE
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Antes a Consulta Prévia de 
Viabilidade demorava 40 dias.
Agora, com o Empresa 
Fácil, leva quatro dias.

Somos um dos 
mais antigos trucks 
de Curitiba e ser 
o primeiro a ter 
licença é uma honra.”
José Altman vende hambúrgueres artesanais e 
seu caminhão foi o primeiro a receber licença 
para a atividade. Neste ano, a Prefeitura concluiu 
o decreto que regulamenta os food trucks.

Crédito foto: Amanda Plaza
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8 mil
alvarás emitidos pelo
sistema Empresa Fácil

DOCUMENTOS E ALVARÁS 
MAIS RÁPIDOS

A liberação de documentos e alvarás 
ficou mais ágil com a adoção da primeira 
fase do sistema Empresa Fácil, que 
permitiu a abertura de empresas por 
uma plataforma online simplificada.
Desde agosto, 44 mil casos passaram por 
Consulta Prévia de Viabilidade (CPV) e 
mais de oito mil alvarás foram emitidos.
 
 

O PRIMEIRO ALVARÁ DO 
EMPRESA FÁCIL

O primeiro alvará emitido pelo sistema 
Empresa Fácil na cidade foi entregue 
em agosto, para Douglas Zanoni, 
representante de um restaurante no 
Uberaba. “Ficamos felizes com o sistema, 
que é simples e rápido”, diz Zanoni. 
“Agradeço e parabenizo Curitiba por 
estar pensando à frente.”
 
 

PRODUTOS APREENDIDOS 
SÃO DOADOS

A Prefeitura repassou 7,5 mil produtos 
apreendidos com ambulantes irregulares 
para a Fundação de Ação Social doá-
los às famílias que atende. Neste ano, 
foram apreendidos 40 mil produtos no 
comércio irregular - 33 mil oriundos de 
contrabando.

Douglas Zanoni com o alvará do Empresa Fácil
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UMA CIDADE ABERTA 
PARA O MUNDO

Em 2017 nasceu a Nova Curitiba 
Global. Com ela, a Prefeitura 
trabalha para estreitar relações 
com grandes organismos mundiais. 
Neste ano, 90 delegações foram 
recebidas.

NOSSAS CIDADES-IRMÃS

Curitiba reforçou parcerias com duas 
cidades-irmãs dos Estados Unidos: 
Columbus e Orlando e também passou 
a integrar o programa Mobilise Your 
City, da União Europeia. Trata-se de 
uma parceria internacional visando 
apoiar o planejamento de mobilidade 
urbana sustentável.

NOSSOS PROFESSORES  
NA FINLÂNDIA

A Prefeitura firmou parceria com o 
governo da Finlândia, que vai permitir 
que professores da rede municipal 
façam intercâmbio pedagógico com 
aquele país, a partir de 2018.

A nossa cidade sempre foi 
refererência para o mundo.
Ainda bem que voltou a ser.

O embaixador da China,  
Li Junzhang (2º da esq. para 
dir.) lidera comitiva do país 

em visita a Curitiba

NOSSOS EMBAIXADORES DO FUTURO

O conhecimento da atividade diplomática e a abertura dos 
horizontes são o objetivo do programa Embaixadores do 
Futuro, que empossou 34 estudantes de 12 escolas da rede 
municipal de ensino como “embaixadores de Curitiba”.

NOSSOS OBJETIVOS GLOBAIS

Curitiba assumiu um importante compromisso internacional: 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
estabelecidos pela ONU para promover a prosperidade, 
proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas.
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A Agência Curitiba de Desenvolvimento 
e Inovação ampliou a atuação ao 
incorporar a gestão, ampliação e 
internacionalização de importantes 
programas, como o Vale do Pinhão. 
Também foi fundamental no apoio aos 
pequenos empreendedores, a categoria 
que mais emprega no Brasil. Foram 
mais de 120 mil atendimentos de apoio 
a quem quer abrir, regularizar ou 
manter o seu negócio, número 30% 
maior se comparado ao ano passado. 

OUTRAS REALIZAÇÕES: 

• Promoção de 46 eventos 
gratuitos voltados à inovação e ao 
empreendedorismo.

• Abertura de dois Espaços Empreendedor  
(CIC e Bairro Novo).

• Criação da Lei de Inovação.
• Retomada do Programa Bom Negócio, 

descontinuado desde 2012.
• Criação e gestão do programa Curitiba,  

Cidade das Startups.
• Prêmio Empreendedora Curitibana 2017.

Curitiba S/A: antes do prazo
A Curitiba S/A atingiu antes do prazo a meta 
da regularização de áreas na CIC. Mais 1 milhão 
de metros quadrados foram regularizados. A 
companhia já conta com outros 1,7 milhão de metros 
quadrados em trâmites e estudos para regularização.

Economia da cidade
Mais de 100 companhias foram beneficiadas com  
a retomada do relacionamento com as empresas  
da região da CIC.

A Agência Curitiba 
fez mais com menos.
E retomou o programa  
Bom Negócio, que estava 
parado desde 2012.

Valdir Novaki é ex-aluno do Bom Negócio
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Antes a Prefeitura  
tinha 23 secretarias.
Agora temos só 12. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
COM INOVAÇÃO E ECONOMIA

O Instituto Municipal de Administração  
Pública (Imap) foi importante aliado na batalha  
de Curitiba para colocar as contas em dia.
Houve redução de mais de 40% nos gastos  
com alugueis, telefonia e frota, sem prejudicar  
os serviços. A redução de secretarias também  
está em andamento. Das 23 da gestão anterior, 
Curitiba passou a contar com apenas 12.

80 ENCONTROS  
DO FALA CURITIBA

Séries de encontros com os moradores para 
discutir obras e serviços prioritários que entrarão 
no orçamento municipal. Foram 80 encontros nos 
bairros. Além do Fala Curitiba foram realizados 
encontros em todas as dez regionais da cidade 
para conhecer as prioridades da população.

ESPAÇO GRATUITO PARA 
TRABALHAR

Outra novidade foi a criação do primeiro 
coworking público da cidade, o Worktiba, 
no Parque Barigui. Para criá-lo, a Prefeitura 
reaproveitou um espaço subutilizado do parque, 
assim como móveis e computadores que não 
estavam sendo usados. 

CURSOS GRATUITOS

Para os servidores municipais, foi ampliada a gama 
de cursos, convênios com escolas de idiomas e 
instituições de graduação e pós-graduação. Eles 
também ganharam um curso de pós-graduação 
em Administração Pública 100% gratuito.

Moradores elegem  
prioridades em obras e  

serviços no  
Fala Curitiba

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Curitiba parou de gastar 
com aluguéis desnecessários.
Com a revisão dos contratos, 
a economia vai ultrapassar 
os R$ 27 milhões.

RH E ADMINISTRAÇÃO

REDUÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos adotou controles modernos para redução 
de gastos. Só a redução de aluguéis gerou uma 
economia que vai ultrapassar os R$ 27 milhões 
durante a gestão. O dinheiro economizado é 
destinado à melhoria dos serviços públicos, mais 
asfalto, saúde e educação. 

DIÁLOGO COM O SERVIDOR

Com o funcionalismo público, foram dezenas  
de reuniões com lideranças e representantes, 
sempre mantendo um diálogo franco, direto 
e aberto na busca contínua da melhoria das 
condições de trabalho e desenvolvimento da 
carreira dos servidores. 

RESULTADOS

• Regularização de R$ 67 milhões em  
pendências financeiras de gestões anteriores.

• Nomeações e contratações  
de 580 novos servidores.

• Revisão de todas as licitações  
e de 1.726 contratos vigentes.

 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 
de Curitiba aprovou medidas para resolver o déficit 
atuarial de R$ 14,3 bilhões. Entre elas, elas, a criação 
de um fundo de pensão complementar (inédito 
entre as capitais) para o funcionalismo da cidade.
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Há um ano a gente ia 
perder recursos por falta 
de planejamento.
Agora, até 
a Linha Verde 
voltou a andar.

IDEIAS PARA O FUTURO 
DAS DEZ REGIONAIS

Curitiba voltou a ser referência em 
planejamento urbano, com projetos 
para toda a cidade. As dez regionais 
estão contempladas. 
No plano estruturante estão projetos 
como os de finalização da Linha Verde 
e o de implantação da Conectora 3 
como o sétimo eixo de transporte de 
Curitiba. Todos estão alinhados à 
integração da base do planejamento 
que tem como alicerces o Transporte, 
Uso do Solo e Sistema Viário.

As obras da Linha Verde Norte 
foram intensificadas pela Prefeitura
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PLANEJAMENTO
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MAIS RECURSOS PARA  
CONTINUAR A LINHA VERDE

Na retomada dos leilões da Operação Urbana Consorciada 
Linha Verde, a Prefeitura vendeu 25,39% dos Certificados 
de Potencial Adicional de Construção ofertados. Com 7.619 
comercializados, a venda foi 5,54% maior do que a do leilão 
anterior, em 2016.

LEI DO USO DO SOLO 
SAI DA GAVETA

Foi retomado o processo de revisão da Lei 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. O 
projeto de lei elaborado pela gestão anterior 
foi arquivado pela Câmara Municipal sem ter 
sido votado. 

MAIS UMA NOVA FRENTE DE 
TRABALHO NA LINHA VERDE

A Prefeitura conseguiu a aprovação da 
Caixa Econômica Federal para licitar o 
último trecho da Linha Verde Norte, além 
de garantir recursos para a implantação do 
Terminal do Tatuquara e a adequação do 
terminal da Vila Oficinas. 
Os investimentos para obras de mobilidade 
contam com recursos da União, do Governo 
do Estado e contrapartidas da Prefeitura. 

Projeto da trincheira da Mario Tourinho

Futuro Terminal do Tatuquara
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Trincheira da Avenida 
Mário Tourinho 
com a Nossa Senhora 
Aparecida

Como será: obra irá melhorar a ligação do 
Centro com o Campo Comprido e da região 
do Portão com a BR-277 no sentido do 
Parque Barigui e vice-versa. 

Linha Verde Norte

Fase final das obras da Linha Verde 
abrange o trecho entre a Rua Fagundes 
Varela e o antigo trevo do Atuba. 
Total: 2,94 km (lote 4.1) 

Reforma do Terminal 
Vila Oficinas
 
O que será feito: pavimentação de concreto 
e plataformas de embarque adaptadas 
para atender novas linhas de ônibus.

PREFEITURA 
TRAÇA O FUTURO 
DE CURITIBA

Novo Terminal 
do Tatuquara
 
Local: terreno anexo à Rua da Cidadania
Como será: em área de 3,4 mil m² no terreno 
ao lado da Rua da Cidadania, o terminal 
irá receber dez linhas alimentadoras. De 
lá sairão linhas troncais que poderão fazer 
futura integração em estações estratégicas 
da Linha Verde ou seguir ao Centro.

Alguns dos 
projetos elaborados 
pelo IPPUC para o pacote 
de R$ 123 milhões de recursos 
do governo federal

Conectora 3: novo eixo  
de desenvolvimento  
vai ligar a CIC ao Hauer

PLANEJAMENTO
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O Vale do Pinhão  
tem menos de um ano.
E Curitiba já vai receber o 
maior evento de cidades 
inteligentes do mundo.
CURITIBA DE VOLTA  
PARA O FUTURO

O programa Vale do Pinhão 
aponta os caminhos para o 
futuro de Curitiba.  
Com sede no Engenho da 
Inovação, o antigo Moinho 
Rebouças, o Vale do Pinhão 
tem uma rede de conexões 
com todo o mundo.  
Seu objetivo é criar, atrair  
e propagar projetos  
de inovação, resgatando  
e ampliando a vocação  
de Curitiba como referência  
em ideias inovadoras.

PROJETOS PELA INOVAÇÃO

O Vale do Pinhão tem projetos em todas as áreas da inovação, 
envolvendo empresas, ONGs e instituições públicas e integrando 
diversas áreas da Prefeitura. Alguns deles:

Experimenta Curitiba: recebe e incentiva soluções inovadoras. 

Feira de Soluções Para a Cidade: a cidade expõe seus desafios e 
as startups propõem as soluções. 

Worktibas: espaços subutilizados são usados para coworking 
gratuito. Projeto em conjunto com o Imap.

Curitibinhas Inovadores: nas escolas municipais, com atividades 
como robótica, programação, pesquisa e design. 

Curitiba - Cidade das Startups: um novo programa para 
empresas inovadoras.

Smart City Expo World Congress 2018: primeira cidade do Brasil 
a receber o maior evento do mundo sobre cidades inteligentes.

Apoio a iniciativas inovadoras: produção e apoio a 46 eventos  
de inovação e empreendedorismo.

VALE DO PINHÃO



E assim preparamos o amanhã de Curitiba. 
O que não existe, criamos. O que está ruim, 
transformamos. Curitiba se planeja.  
A cidade está em constante movimento.

PRIMEIRA FAB CITY DO BRASIL

Curitiba foi eleita a primeira Fab City do Brasil. É 
um título dado pelo grupo Fab City, interessado 
em cidades sustentáveis e inovadoras. Os três 
membros do grupo têm muito peso no cenário 
da inovação, em nível mundial: Fundação FAB, 
Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha 
e Centro MIT para Bits e Átomos, do Instituto de 
Tecnologia de Massachussets.

PRÓXIMOS PASSOS 
DO VALE DO PINHÃO

Ações voltadas para o desenvolvimento 
das regiões do Vale, eventos e testes de 
tecnologia. Projeto de moradias para 
jovens inovadores. A estação ferroviária, 
de 1885, vai virar espaço de coworking, 
um consórcio de empresas criativas, 
nos trilhos do futuro.



 

R$ 489 milhões  
em novos investimentos 
Para obras de mobilidade, drenagem  
e saneamento, além de manutenção

E grandes obras  
serão entregues:

Cine Passeio

Clubes da Gente 
Boa Vista e Santa 

Felicidade

Trincheira do Ceasa

Terminal Santa 
Cândida

Modernização dos 
terminais Campina 

do Siqueira, Vila 
Oficinas e Hauer

Viaduto Pompeia 

Novas trincheiras 
na Linha Verde Sul

262 km  
de asfalto novo 
Obras de manutenção 
e recuperação de ruas

100 km  
sem lama e sem poeira 
Ruas de saibro vão ganhar asfalto

450 novos ônibus  
Serão 150 por ano

10 CMEIs  
serão abertos 
Equipamentos abandonados 
estão sendo reativados

O trabalho 
continuaVeja o que está programado 

para o futuro da cidade


