
COMPLEXO 
ESPORTIVO 

NELSON COMEL
foi entregue, no Cajuru, o novo 
complexo para prática gratuita 
de futsal, basquete, vôlei, judô, 
esgrima, handebol, taekwondo, 

ginástica e aulas de ritmos.
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CIDADE 
QUE 
AVANÇA

Em 2017 e 2018, os seis bairros que compõem a Regional Cajuru tiveram 
vários avanços. Melhorias na infraestrutura, entrega de Farol do Saber e Ino-
vação, obras contra enchentes, manutenção em dia e ampliação das hortas 
comunitárias foram algumas das principais ações desenvolvidas no Tarumã, 
Capão da Imbuia, Jardim das Américas, Uberaba, Cajuru e Guabirotuba.



FAZENDA URBANA E 
INFRAESTRUTURA NA 
REGIONAL CAJURU

A Prefeitura vai implantar uma 

Fazenda Urbana com área de 

4.435m² ao lado do Mercado Re-

gional do bairro Cajuru. Este é um 

dos projetos para a Regional Ca-

juru, a segunda mais populosa de 

Curitiba, com 244 mil habitantes. 

A fazenda empregará modernos 

modelos de plantio e uso de ener-

gias renováveis - eólica e solar, re-

aproveitamento de água de chuva 

para a irrigação - e bioenergia. As 

obras devem começar em 2019.

Além dessa importante obra para 

segurança alimentar, a região tam-

bém vem recebendo importantes 

obras de infraestrutura. Um dos 

exemplos é a contenção do talude 

do Córrego Vila Ofi cinas. A inter-

venção contribui para a conserva-

ção ambiental preservando o leito 

do rio de erosão no período de 

chuvas e evitando  que as edifi ca-

ções e a própria estrutura urbana 

do entorno sejam degradadas.

Para as crianças e jovens, a Prefei-

tura entregou o Centro de Inicia-

ção ao Esporte – Praça Olímpica 

do Cajuru, complexo esportivo 

Nelson Comel.

de asfalto 
nas ruas 
da Regional 
Cajuru.

12.681 famílias atendidas 
nos cinco Centros de 

Referência de Assistência 
Social (CRAS)

12,6 km

PROTEÇÃO 
SOCIAL



893

CONSELHO 
TUTELAR

Implantação do Conselho 
Tutelar na Rua Engenheira 
Enedina Alves Marquês.

Conclusão das obras 
do Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI) 
Corina Ferreira Ferraz.

atendimentos no Programa 
Municipal de Castração 
Gratuita da Prefeitura.

consultas médicas realizadas 
nas unidades de saúde.

*Período: janeiro e 
outubro/2018

vagas ofertadas em 127 
turmas para cursos de 
qualifi cação profi ssional pelo 
Programa Liceus de Ofícios. 

NOVO 
CONSULTÓRIO

Unidade de Saúde São Domingos foi 
totalmente reformada para melhor 
atender a população. 

NOVA
GALERIA

Implantação de galeria 
celular no córrego Vila 
Ofi cinas, na Rua Natal.

CONTENÇÃO 
DA ENCOSTA 

DO CÓRREGO 
VILA OFICINAS 

PRESERVANDO O LEITO 
DO RIO DE EROSÃO.

Prefeitura fez a correção de 
iluminação em várias ruas dos 
bairros da Regional Cajuru. 

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

paisagismo, arborização, drenagem de águas 
pluviais, rede de esgoto e implantação de 

quadras esportivas. 

REVITALIZAÇÃO 
DA RUA PROFª

IZABEL MARCHESINI

REVI
TALIZA
ÇÃO

192

4,3

MIL

MIL



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

DRENAGEM
51.508 METROS DE 

LIMPEZA DE GALERIAS E 

BOCAS DE LOBO.

OBRAS DE CONTENÇÃO 

DE EROSÃO NO CÓRREGO 

DA RUA DR. ESTEVAM 

RIBEIRO DE SOUZA NETTO.

4.620.335 M² DE ROÇADA.

LIMPEZA E DRAGAGEM 

NOS CANAIS DAS RUAS 

CAPITÃO LEÔNIDAS 

MARQUES, OLINDO 

CAETANI, TANIMATSU 

HAMASAKI, LÉO DE ABREU 

MIRÓ, MARIA MEDEIROS 

DAMAS, MANOEL KEMP, 

AUGUSTO FORBECK, DO 

PARQUE DOS PELADEIROS 

E VALA DE DRENAGEM 

PARALELA À LINHA FÉRREA.

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.


