
MAIS QUALIDADE 
NO TRANSPORTE
Tatuquara terá um novo terminal 

do transporte coletivo multimodal, 
equipado com bicicletário, 

lanchonetes e vestiários.
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Os dois últimos anos foram de desenvolvimento para os três bairros 
que compõem a Regional Tatuquara. Melhorias na infraestrutura, com a 
licitação do novo Terminal do Tatuquara e o início das obras das alças 
de acesso que vão tornar operante o Viaduto Pompeia, foram algumas 
das principais ações realizadas na região do Tatuquara.



TATUQUARA MIRA 
NA MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA

Formada pelos bairros Tatuquara, 

Campo do Santana e Caximba, a 

Regional Tatuquara vai ganhar um 

novo terminal de transporte coleti-

vo e também as obras das alças de 

acesso do Viaduto Pompeia, que 

vão tornar o aparato operante.

No caso do Viaduto Pompeia, a 

Prefeitura vai concluir em 2019 o 

trabalho que a gestão anterior não 

fez. As obras na Rua Francisco Xa-

vier de Oliveira, uma das vias que 

fazem parte do acesso ao viaduto, 

já começaram. 

Na área ambiental, o Bairro Novo 

da Caximba pretende criar um 

grande parque no encontro das 

bacias do Barigui e Iguaçu, hoje 

com parte ocupada irregularmente.

Além disso, para abrir as portas do 

mercado de trabalho, a Prefeitura 

e vários parceiros ofereceram um 

curso profi ssionalizante gratuito de 

Assistente de Produção Industrial 

para jovens que moram em áreas 

irregulares no Caximba.

de asfalto novo na 
revitalização de 18 ruas 
da regional, melhorando 
a trafegabilidade de 
veículos e transporte 
coletivo.

Projeto pretende relocar 
famílias que ocupam, de 

forma irregular, a Área de 
Proteção Ambiental no 

encontro das Bacias dos Rios 
Barigui e Iguaçu.

15 km

 BAIRRO NOVO 
DA CAXIMBA
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COMUNITÁRIA
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PACIENTES

MIL

SAÚDE

JOVENS

portadores de diabetes 
fi zeram exames de 
fundo de olho no 
Mutirão de Oftalmologia 
– Retina do Bem. 

atendimentos feitos pelo 
núcleo da Guarda Municipal 
da regional em 2018.

da Vila 29 de Outubro 
estão fazendo um curso 
profi ssionalizante gratuito 
ofertado pela FAS Trabalho, 
Senai-PR, Aecic, Igreja São 
João Batista e Instituto 
Robert Bosch.

116 mil consultas médicas 
foram realizadas nas unidades 
de saúde da regional.

* Período: janeiro 
a outubro/2018

CREAS 
TATUQUARA
Implantação da unidade de 
assistência social que vai 
atender pessoas em situação 
de risco pessoal e social.

KM
de perfi lamento do 
canal do Rio Barigui 
e alinhamento do 
fundo do rio para 
prevenir enchentes.

105 MIL 
PACIENTES FORAM 

ATENDIDOS NA UPA 
TATUQUARA EM UM ANO DE 

FUNCIONAMENTO.

A Prefeitura começou as obras das alças de acesso 
para tornar operacional o Viaduto Pompeia.

OBRAS NA REGIÃO 
DO ACESSO AO

 VIADUTO POMPEIA

nos CMEIs Palmeira, 
Vó Ana e Municipal Santa 
Ana Mestra.

REVI
TALIZA
ÇÃO

26

O CMEI Júlio Raphael Gomel, 
no Tatuquara, foi equipado e 
entregue à população.

MAIS VAGAS
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244
TONELADAS DE RESÍDUOS 
FORAM RETIRADAS EM 
MUTIRÕES DE LIMPEZA DAS 
CAVAS NA OCUPAÇÃO 29 
DE OUTUBRO, NO CAXIMBA.

PLANTIO DE 405 ÁRVORES 

CONTENÇÃO DE 
CABECEIRA NA AVENIDA 
PERO VAZ DE CAMINHA 
COM A RUA ARCÉSIO DE 
BARROS LIMA.

2,2 TONELADAS DE 
ENTULHOS REMOVIDOS 
EM MUTIRÃO DE LIMPEZA 
DE CASAS, BOSQUES E 
CÓRREGOS DA REGIONAL.

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.


