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Retomada das obras 
no Rio Barigui

Upa Tatuquara entrou 
em funcionamento

Márcio e Marli Salete com o filho, 
Márcio Jr., e o caçula, Marcelo, 
que vai estudar no novo CMEI 
do Campo de Santana
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UMA VIDA MAIS 
DIGNA NA VILA 
29 DE OUTUBRO
A Ação Integrada realizada pela 

Prefeitura no Tatuquara, com foco na 

Vila 29 de Outubro, registrou 3.456 

atendimentos à população em dois 

dias. O início da ação foi marcado pela 

distribuição de cestas básicas, com 

alimentos e itens de higiene, para 

80 famílias que estão em condições 

mais precárias na vila. Também houve 

doação de 1.500 peças de roupas e 

sapatos para a população.

Atendimentos
• Saúde: 1.476 pessoas

• Emprego: 160 atendimentos 
(73 emissões de carteira de trabalho 

e 65 consultas a vagas de trabalho)

• Justiça no Bairro: 213 atendimentos 
entre os 24 serviços prestados

• Títulos de eleitor: 103 emissões

• Casamento coletivo: 55 casais

Com ajustes nas contas, após a apro-
vação do Plano de Recuperação de 
Curitiba, a Prefeitura começou a colo-
car os bairros em ordem, com obras e 
benfeitorias.

Neste ano, foi aberta a UPA Tatuquara, 
que estava pronta, mas sem médicos e 
estrutura para o atendimento dos pa-
cientes. A abertura da UPA simboliza um 
novo ciclo de atenção à Regional, assim 
como a retomada das obras de conten-
ção de cheias do Rio Barigui. O trabalho 
voltou a ser feito em maio, depois de fi-
car dois anos e dez meses parado. 

O acesso à trincheira das Centrais de 
Abastecimento do Paraná (Ceasa), ou-
tra obra que estava parada, agora está 
na fase final de construção. E a Vila 29 
de Outubro, onde moram muitas fa-
mílias carentes, ganhou força-tarefa, 
com atendimento de saúde, encami-
nhamento para emprego, inscrição 
em programas sociais e doação de 
roupas e cestas básicas.

agora tem UPA 
e novo CMEI

TATUQUARA

ESTOQUE DE REMÉDIOS 
REGULARIZADO.

Todos os postos de saúde com o 
agendamento pelo APLICATIVO 
SAÚDE JÁ CURITIBA.

7.364 agendamentos de consultas e 
exames pelo MUTIRÃO SAÚDE JÁ.

O QUE A PREFEITURA 
FEZ NO SEU BAIRRO 
NESTE ANO

O espaço é ótimo e só tenho 
elogios para os professores, 
especialmente pela atenção 
que dão para os alunos.
TATIANA GODÓI e a filha EDUARDA 

praticam natação no Clube da Gente 

Tatuquara. Neste ano, as atividades 

gratuitas promovidas na Regional 

tiveram aumento de 410 vagas. Já 

são 1.556 pessoas que participam das 

turmas em 17 modalidades.

Mutirão da Saúde no Caximba

Prefeitura constrói o acesso à trincheira 
da Ceasa, na BR-116

Nova UPA 
Tatuquara

Projeto do Novo 
Terminal Tatuquara

Pavimentação Rua Alda 
Bassetti Bertholdi

Hortas comunitárias: 
alimentos saudáveis 
para a população

Clube da Gente: mais esporte

Fala Curitiba

AQUI 
TEM

Abertura da UPA TATUQUARA.

Entrega de casas no MORADIAS 
TERRA SANTA e construção de casas 
na VILA BELA VISTA DA ORDEM.

Ação Integrada com serviços gratuitos 
na VILA 29 DE OUTUBRO, no Caximba.

PAVIMENTAÇÃO: ruas Jornalista 
Emílio Zolla Florenzano, Pero Vaz de 
Caminha, Alda Bassetti Bertholdi e 
Engenheiro João Kloss.

Programa MusicaR, de iniciação musical 
para crianças e adolescentes. 

363 FAMÍLIAS RECEBERAM TÍTULOS 
de propriedade de imóveis.

Pintura e manutenção dos três 
ARMAZÉNS DA FAMÍLIA.

1.300 ANIMAIS CASTRADOS gratuitamente. 

SEMÁFORO nas ruas João Batista Bettega 
Junior x Del. Bruno de Almeida e Odir 
Gomes da Rocha x João Kloss.

1.650 vagas em 25 CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL gratuitos.

Nova ACADEMIA AO AR LIVRE no bairro 
Tatuquara, que também ganhou o roteiro 
PEDALA CURITIBA, de passeios de bike.

2,2 mil pessoas beneficiadas com as 
HORTAS COMUNITÁRIAS da regional.

PROGRAMA HORTA DO CHEF. Melhoria 
de renda para pequenos produtores, que 
agora fornecem alimentos para restaurantes 
renomados.

REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
municipais Vila Zanon, UEI Santa Ana 
Mestra, Professor Osvaldo Arns, Newton 
Borges dos Reis, Joana Raksa e CMEI Vó 
Anna. Neste ano, foram 13 intervenções em 
escolas e CMEIs no valor de R$ 303,6 mil. 

Abertura do CMEI MILTON LUIZ PEREIRA.

Em construção o ACESSO À TRINCHEIRA 
DO CEASA.

Mais 410 vagas para ATIVIDADES 
ESPORTIVAS gratuitas.

Instalação de duas ESTAÇÕES DE 
GINÁSTICA. 

Programação Luz dos Pinhais: 
NATAL DE CURITIBA.

Início do processo de licitação 
para construção do TERMINAL 
TATUQUARA.

Prefeitura entra na fase final para 
licitar as obras do VIADUTO DA VILA 
POMPEIA.

Licitação da obra do novo CENTRO 
MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.

MUTIRÃO DA DENGUE: 41 toneladas 
de entulhos recolhidas

Tapa-buraco e saibro: 258,5 KM

Contra enchentes (drenagem, 
galerias, bocas de lobo): 11,1 KM

Roçada (terrenos e ruas): 1,3 MILHÃO 
DE METROS QUADRADOS

Manutenção de praças: 34

Lâmpadas trocadas: 1.564 



www.curitiba.pr.gov.br facebook.com/PrefsCuritiba @Curitiba_PMC @curitiba_pmc youtube.com/TVPREFEITURACURITIBA

A PREFEITURA 
TRABALHA EM 
TODA A CIDADE
Com a aprovação do Plano de 
Recuperação de Curitiba, a 
cidade retomou o equilíbrio 
financeiro e voltou a fazer obras 
e manutenção nos bairros

novos ônibus 
por ano

150
entre Bacacheri 
e Atuba

Finalização do trecho da

Linha Verde
e conclusão das alças 
de acesso da trincheira 
da Ceasa

Terminal
Tatuquara

Novo

da cidade recebem 
ASFALTO NOVO

62 ruas

para regularizar o estoque 
de MEDICAMENTOS 
e insumos

R$47milhões

de RUAS RECUPERADAS 
com tapa-buracos e 
pequenas intervenções

O QUE VEM POR AÍ

O ano de 2017 começou com uma herança de dívidas, mas a 

Prefeitura de Curitiba soube virar o jogo. A UPA Tatuquara, 

que estava pronta mas sem médicos e equipamentos, come-

çou a funcionar.

Importantes obras que estavam paradas foram retomadas, en-

tre elas a construção do acesso à trincheira da Ceasa. E teve 

início a recuperação da Manoel Ribas, em Santa Felicidade.

A saúde passou por reestruturação. O estoque de remédios, 

que estava quase vazio no início do ano, foi regularizado. Outro 

compromisso cumprido foi a inauguração da Upa Tatuquara.

A Prefeitura também desatou um dos maiores nós do trans-

porte público, que permitirá renovar a frota de ônibus em cir-

culação na cidade. Também neste ano, a integração do trans-

porte entre Curitiba e Região Metropolitana voltou a funcionar.

Agamenon 
Magalhães foi 
concluída neste ano 
pela Prefeitura

87 equipes trabalham na 
manutenção da cidade

Estoque de remédios 
regularizado

3,3mil km

de recuperação 
do asfalto (convênio com o 

Governo do Estado e financiamento)

262 km


