
TRINCHEIRA 
DA MÁRIO 

TOURINHO
 Obra entre a Avenida Nossa 

Senhora Aparecida e a Rua 
General Mário Tourinho, 

vai ampliar o escoamento 
dos veículos, eliminando 

congestionamentos.

R E G I O N A L  B E M - C U I D A D A

DE
Z/
20
18

PORTÃO

CIDADE 
QUE 
AVANÇA

2017 e 2018 foram anos de desenvolvimento para os nove bairros que 
compõem a Regional Portão/Fazendinha. Melhorias na infraestrutura, 
entrega de Farol do Saber e Inovação, obras contra enchentes, grande 
obra de macrodrenagem, implantação da linha Santa Cândida/Praça do 
Japão foram algumas das principais ações realizadas pela Prefeitura.



OBRAS MELHORAM 
QUALIDADE DE VIDA 
NA REGIONAL PORTÃO

Água Verde, Campo Comprido (Sul), 

Fazendinha, Guaíra, Parolin, Portão, 

Santa Quitéria, Seminário e Vila Iza-

bel são os bairros que fazem parte 

da Regional Portão. A região rece-

beu nos anos de 2017 e 2018 ações 

e obras da Prefeitura de Curitiba em 

todas as áreas. Conservação e pa-

vimentação de ruas, intervenções e 

limpeza de rios e córregos, roçada, 

poda de árvores e uma das mais im-

portantes obras de macrodrenagem 

da capital, que irá conter cheias do 

Rio Pinheirinho. 

Hoje, a comunidade Portelinha já 

utiliza a nova ponte na Rua Luiz Del-

fi no e tem melhor acesso aos bair-

ros Portão e Santa Quitéria. Para 

os usuários de transporte público 

foram disponibilizados novos biar-

ticulados e uma nova linha Santa 

Cândida-Praça do Japão passou 

a transitar por bairros da Regional 

Portão.  Para o futuro está reservada 

a trincheira entre a Avenida Nossa 

Senhora Aparecida e a Rua Mário 

Tourinho, no Seminário, que irá de-

safogar o trânsito na região.

7,6 quilômetros de 
revitalização de 
asfalto das ruas que 
cortam os bairros da 
Regional Portão. 

Plantio de 110 mudas de 
araucárias no Eixo de 

Animação Arthur Bernardes, 
no bairro Santa Quitéria. 

ASFALTO 
NOVO

MAIS 
ÁRVORES



MUTIRÃO DA 
CIDADANIA

100 mil consultas médicas 
realizadas nas unidades 
de saúde.

* Período: janeiro 
e outubro/2018

abordagens sociais a 
pessoas em situação de rua.

36.506 pessoas receberam 
atendimento gratuito de 
diversos serviços no mutirão 
realizado em parceria com o 
Governo do Estado.

LARGO TOMIE 
OHTAKE

Espaço integrado 
com a Praça do 

Japão traz escultura 
da famosa artista 
e foi criado para 

celebrar os 110 
anos da Imigração 

Japonesa ao Brasil.

MACRODRENAGEM
Foram investidos 
R$ 121 milhões na 
macrodrenagem 
do Rio Pinheirinho 
para combater 
as enchentes, 
benefi ciando os 
bairros Guaíra e 
Parolin, Lindóia, 
Fanny e Hauer.

Equipamento foi inteiramente reformado e 
ganhou novo laboratório de tecnologia.

FAROL DO SABER 
E INOVAÇÃO 

ROCHA POMBO

Novas instalações da Escola 
Municipal Professora Maria 
Nicolas, no Santa Quitéria.

ESCOLA
REFORMADA

MAIS SAÚDE

ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Prefeitura coloca em 
funcionamento o CMEI Santa 
Guernert Schier, no Guaíra.

NOVAS 
VAGAS



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

DRENAGEM
INTERVENÇÃO EM 
60.908 METROS DE RIOS, 
CÓRREGOS, GALERIAS 
E VALAS

ROÇADA
SERVIÇO FOI FEITO EM 
2.776,580 M2 EM MARGENS 
DE RUAS E TERRENOS 
MUNICIPAIS

AÇÃO CONJUNTA LIMPOU 
O ATERRO CLANDESTINO 
NA RUA RIO DO SUL, NO 
CAMPO COMPRIDO

RECUPERAÇÃO DOS 
PLAYGROUNDS DO 
PARQUE GUAIRACÁ, NO 
FAZENDINHA

TAPA-BURACO
568.128 METROS

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.


