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QUE 
AVANÇA

Como em toda cidade, 2018 foi um ano de desenvolvimento para os quatro 
bairros que compõem a Regional Boqueirão. Melhorias na infraestrutura, 
entrega de Farol do Saber e Inovação, obras contra enchentes, manuten-
ção em dia e ampliação das hortas comunitárias foram algumas das princi-
pais ações realizadas no Boqueirão, Alto Boqueirão, Hauer e Xaxim.
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MAIS 
OBRAS

Construção da 
nova ponte de 

concreto na rua 
25 de Agosto, 

Boqueirão. 

OBRAS

concreto na rua 



VIDA SAUDÁVEL 
E INFRAESTRUTURA 
NO BOQUEIRÃO

Verduras e temperos fresqui-
nhos já estão brotando da ter-
ra na Vila Pantanal, no Boquei-
rão. Cerca de 100 agricultores 
urbanos cobriram de verde 
com seus canteiros um terreno 
de 5,5 mil metros quadrados 
da Horta Comunitária da Vila 
Pantanal e com isso passaram 
a ter uma alimentação de mais 
qualidade. A horta é resultado 
de uma parceria da Prefeitura 
com a comunidade, empresa 
RUMO e Rede Evangelizar. 

Mas não é só alimentação sau-
dável que traz mais qualidade 
para os moradores da Regio-
nal Boqueirão, formada pe-
los bairros Hauer, Xaxim, Alto 
Boqueirão e Boqueirão. A re-
gião recebeu também muitas 
obras de asfalto, limpeza de 
rios e córregos para combater 
as enchentes, nova ilumina-
ção em praças, implantação 
do laboratório de tecnologia 
no Farol do Saber e Inovação 
Mário Quintana.

17 quilômetros de reciclagem de pavimento em ruas 
da Regional Boqueirão, rotas do transporte coletivo e 
importantes vias de ligação entre bairros. 

As ruas Bom Jesus do Iguape (2.865 m) e Dr. Danilo 
Gomes (1.540 m divididos em dois trechos), são 
exemplos de grandes reestruturações na região.

Serão investidos R$ 20,4 
milhões na ampliação do 

Terminal do Hauer que terá 
capacidade para receber 

23 LINHAS DE ÔNIBUS 
SIMULTANEAMENTE.

ASFALTO

NOVO 
TERMINAL
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NOVAS
PONTES

NOVA LINHA

MIL

CONTRA 
ENCHENTES

SAÚDE

Nas ruas 25 de Agosto e 
Mathias de Andrade Rocha, 
substituição as de madeira.

Implantação da nova linha 
de ônibus Boqueirão/
Pinheirinho. Alimentador 
passa por 15 núcleos 
habitacionais e percorre 
34 quilômetros entre 
ida e volta.

188 mil consultas médicas 
realizadas nas unidades 
de saúde.

* Período: janeiro e outubro/2018

Carteiras de Trabalho 
emitidas e 3.583 pessoas 
encaminhadas para entrevistas 
de emprego.

8 quilômetros de 
reperfi lamento do Rio 
Pinheirinho e seus afl uentes, 
passando pelos bairros 
Lindoia, Parolin, Fanny, 
Guaíra e Hauer para prevenir 
alagamentos.

20km
de rios e canais foram limpos para 
prevenir as cheias provocadas pelas 
chuvas de verão.

MACRODRENAGEM
A Prefeitura 
atendeu a 
população e 
implantou 260 
METROS de 
novas tubulações 
em pontos críticos 
de alagamentos. 

SEGUN
DA EDI
ÇÃO BO
QUEIRÃO 
FASHION 
DAY 2018

nas praças dos Menonitas, 
Santa Rita, Florimar Câmpelo 
e do Terminal Hauer.

NOVA 
ILUMINAÇÃO

FAROL DO SABER E 
INOVAÇÃO MÁRIO 
QUINTANA 
foi inteiramente reformado, ganhou novo laboratório 
de tecnologia e impressora 3D.



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

TAPA-BURACO

ROÇADA

750.818 METROS

2.820.651 M²

DRENAGEM
71.449 METROS DE LIMPEZA DE 

CAIXAS DE CAPTAÇÃO, GALERIAS 

PLUVIAIS E REASSENTAMENTO 

DE TUBOS.

CORREÇÃO GEOMÉTRICA 

NA RUA DESEMBARGADOR 

ANTÔNIO DE PAULA ESQUINA 

COM ANNE FRANK. 

IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS 

DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA 

MARIA DEON DE LIRA.

R$ 126 MILHÕESINVESTIDOS

POR TODA 
CIDADE

108 KM DE ASFALTO
A recuperação de ruas avança desde o iní-
cio de 2017, e já chegou a 108 quilômetros.
Foram investidos R$ 126 milhões em asfal-
to novo, sinalização e revitalização do pavi-
mento de vias com antipó.

O programa de revitalização do sistema 
viário segue critérios técnicos na defini-
ção das ruas que recebem pavimento. 
Na escala de prioridades, as ruas que 
estão no topo da lista são aquelas por 
onde circulam as linhas de ônibus, se-

guidas pelas vias que são endereços 
de equipamentos públicos para atendi-
mentos de saúde, as escolas e creches 
e serviços diversos, as vias com grande 
adensamento populacional, onde estão 
muitas casas e conjuntos, e que fazem 
a integração dos bairros.

Para 2019, o trabalho continua a todo va-
por: está previsto o início de implantação 
de pavimentação defi nitiva em 100 quilô-
metros de ruas de saibro da cidade.


