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CIDADE 
QUE 
AVANÇA

Como em toda cidade, os últimos dois anos foram de avanços para 
os 12 bairros que compõem a Regional Santa Felicidade. Melhorias 
na infraestrutura, entrega de Farol do Saber e Inovação e do Clube 
da Gente, obras contra enchentes, manutenção em dia e foram algu-
mas das principais ações desenvolvidas.

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

SANTA FELICIDADE

MAIS 
ESPORTE 
E LAZER
Com capacidade para 

atender 25 mil pessoas 
por mês, Clube da 

Gente foi inaugurado.



SANTA FELICIDADE 
NA ROTA DO 
DESENVOLVIMENTO

A Regional de Santa Felicidade foi 

contemplada por grandes obras 

nos últimos dois anos. Os 12 bair-

ros da regional receberam obras 

importantes de revitalização de 

ruas (11,8 quilômetros), construção 

do Clube da Gente, melhorias de 

escolas e CMEIs, n a Rua da Cida-

dania e 38 mil atendimentos nos 

mutirões da cidadania. 

Uma das obras mais aguardadas 

foi a revitalização da Manoel Ribas, 

ao longo de 3,2 quilômetros. Por 

ela passam 23 mil veículos por dia 

e pelo trecho passam cinco linhas 

de ônibus: José Culpi, Passaúna, 

madrugueiro Santa Felicidade e, 

aos domingos, Passaúna/Jd. Ipê e 

José Culpi/Veneza. 

Para o ano que vem, a Prefeitura vai 

investir R$ 18,3 milhões na reforma 

e ampliação do Terminal Campina 

do Siqueira. Serão benefi ciados di-

retamente 49 mil passageiros que 

passam por ali todos os dias. Com 

a ampliação, o terminal terá capaci-

dade para receber 19 linhas.  

de ruas 
revitalizadas 
por toda 
regional.

 Serão investidos R$ 18,3 milhões na 
ampliação do Terminal do Campina 

do Siqueira. 

11,8 KM

AMPLIAÇÃO
DO TERMINAL



11,8 KM

EDUCAÇÃO

CUIDADO 
COM AS
PRAÇAS

SAÚDE

18 CMEIS e escolas 

receberam benfeitorias, 

como drenagem, reforma 

de telhado, canalização 

de esgoto e pintura 

externa.

Jardinete do Farol do Saber 

Machado de Assis, no Vista 

Alegre, ganhou mini anfi teatro, 

piso emborrachado e 

Jardim de Mel.

Seis praças foram 

revitalizadas: Júlio Cezar 

Amaral Souza, Neuma Cortês 

Monclaro, Santos Andrade, 

Boca Maledeta, Piazza San 

Marco e o Jardinete Prof. 

Adelmo Fressato.

136.506 consultas médicas 

realizadas nas unidades 

de saúde.

* Período: janeiro e outubro/2018

100metros
de desassoreamento e limpeza do 
Rio Cascatinha, em Santa Felicidade, 
paralelamente à Avenida Manoel Ribas. 
O rio faz parte da Bacia do Barigui.

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Foram atendidas 7,5 
mil famílias nos Centros 
de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
e ofertados 36 grupos 
de convivência para 
crianças, adolescentes 
e idosos.

LIMPEZA DO 
TELHADO 

DA RUA DA 
CIDADANIA 

E PINTURA 
INTERNA

Substituição de luminárias nas 
avenidas Pedro V. Parigot de Souza 
e Manoel Ribas, além das ruas 
João Alencar Guimarães, pista de 
caminhada do Parque Tingui e Praça 
Piazza San Marco.

NOVA 
ILUMINAÇÃO

para a comemoração dos 140 ANOS DA 
IMIGRAÇÃO ITALIANA. 

GRAFITAGEM DO 
MURO DA PIAZZA 

SAN MARCO

RENOVADO

+



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

ROÇADA

INCLUSÃO
27 RAMPAS PARA 

PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS.

9.971 SOLICITAÇÕES DA 

POPULAÇÃO ATENDIDAS. 

TAPA-BURACO
480.422 METROS.

3.836 LIMPEZA DE 

CAIXAS DE CAPTAÇÃO 

E BUEIROS.

5.079 METROS 

QUADRADOS DE 

MANUTENÇÃO DE PASSEIOS.

R$ 126 MILHÕESINVESTIDOS

POR TODA 
CIDADE

5.084.922 DE METROS 
QUADRADOS DE ROÇADA 
DE VIAS PÚBLICAS.

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.


