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A região recebeu investimentos 
importantes de asfalto no saibro,  

com a requalificação de 6,8 km 
de ruas e obras de drenagem para 

prevenir alagamentos.  
Além disso, parques e praças 

ganharam moderna iluminação  
e revitalização e os moradores  

terão uma antiga demanda atendida, 
com o novo Viaduto do Orleans.



ÁREAS DE LAZER MAIS ILUMINADAS 
Em Santa Felicidade, a Praça San Marco ganhou reforço na 

iluminação, grafite em homenagem à imigração italiana e voltou  
a receber as apresentações culturais do projeto Arte na Feira.  

Já a Praça Marco Aurélio Malucelli, no Santo Inácio, teve sistema  
de iluminação substituído por luminárias de LED de 250 volts  

e luminárias padrão ciclovia, de 100 volts e vapor metálico. 

No São Braz, um espaço que era usado  
como depósito irregular de lixo foi totalmente 
revitalizado e se transformou no Jardinete 
Antônio Malheiros. Outras praças foram 
revitalizadas: Júlio Cezar Amaral Souza 
(Butiatuvinha), Boca Maledeta (Santa Felicidade), 
Piazza San Marco (Santa Felicidade), o Jardinete 
Professor Adelmo Fressato (Campo Comprido)  
e a Praça Walter Moacir Ferro, no bairro São João.

ASFALTO NOVO  
E LOMBADA
Atendendo a uma solicitação da comunidade,  
a Prefeitura fez a reciclagem do pavimento  
da Rua Justo Manfron, no Lamenha Pequena,  
ao longo de 1.500 metros. Além disso, para maior 
segurança dos pedestres, o local ganhou uma 
lombada. As benfeitorias foram solicitadas  
pelos moradores em audiência pública.

MIRANTE DO MOSSUNGUÊ
O mirante das ruas Elvira Harkot Ramina com 
a Rua Deputado Heitor Alencar Furtado foi 
revitalizado. No entorno foram feitas a recuperação 
do pavimento e das calçadas, trazendo mais 
segurança a pedestres e motoristas.

O Parque Vista Alegre foi outro espaço 
contemplado com um novo sistema de iluminação.  
Ali foram instalados 21 postes ornamentais de  
6 metros de altura e luminárias de 100 watts.  
O Parque Tingui ganhou lâmpadas de LED.

LUZ PARA OS PARQUES

8.349  
LUMINÁRIAS DE LED
Em toda a região, foram instaladas  
8.349 lâmpadas de LED, trazendo mais  
conforto e segurança para os moradores.

ESPAÇOS 
VERDES 
REVITALIZADOS 

ESCOLAS 
EQUIPADAS
Todas as 28 unidades da rede 
própria de escolas municipais 
da regional estão recebendo 
equipamentos novos.  
A primeira contemplada foi a Escola 
Municipal Vereador João Stival.  
São brinquedos, jogos, mesas, 
cadeiras, televisores, ventiladores 
 e estantes, entre outros.  
Tudo novinho, para a criançada 
ter as melhores condições de 
aprendizado.

INCENTIVO AO TURISMO
O trajeto do ônibus Linha Turismo foi ampliado  
no bairro Santa Felicidade. Assim, os visitantes  
podem desembarcar no começo do centrinho  
do bairro e seguir caminhando até o ponto final, 
próximo da Igreja São José e Santa Felicidade.

UNIDADES 
DE SAÚDE 

REFORMADAS
A Prefeitura fez obras de reformas e melhorias  

nas unidades de saúde Santa Felicidade, Vista Alegre,  
Nova Orleans, União das Vilas e Pilarzinho.  

Na US Pilarzinho, foi feita a troca do piso, pintura  
interna, ampliação da farmácia, construção de  

banheiro para pessoas com deficiência e a instalação  
de lavatórios nos consultórios. As melhorias incluíram 

ainda: remodelação da clínica odontológica, reforma  
nos banheiros dos funcionários, troca de luminárias  

e criação de um guichê de atendimento na recepção 
para pessoas com deficiência.



Dois novos semáforos implantados em Santa Felicidade garantem mais segurança  
a pedestres e motoristas. Um foi instalado no cruzamento das ruas Madre Clélia  
Merloni com a Manoel Ribas e o outro, na Avenida Toaldo Túlio, no cruzamento das  
ruas José Risseto e Bortolo Paulin, que foi apontado como prioridade no Fala Curitiba. 

Regina 
Saraceni, 
presidente  
da Associação  
dos Moradores 
do Conjunto 
Veneza  
e moradora  
do local há  
12 anos.

REVITALIZAÇÃOMANOEL RIBAS
TRAVESSIAS MAIS SEGURAS
A instalação de semáforos no cruzamento das ruas 
Luís Pelegrino e Toaldo Túlio com a Manoel Ribas, no 
Butiatuvinha, tornou mais seguro o tráfego de pedestres 
e veículos. O mesmo aconteceu na esquina das ruas 
Monsenhor Ivo Zanlorenzi e Hugo Kinzelmann, no 
Campina do Siqueira. 

LOMBADAS E SINALIZAÇÃO
No bairro Vista Alegre, as ruas Victório Viezzer e Izidoro 
Chanoski ganharam lombadas, enquanto no São Braz foi 
sinalizado o cruzamento das ruas Antônio Escorsin com 
a Carlos Chagas e com a Brasílio José Betesek.

A Praça Brasil 500 anos,  
que celebra a chegada dos 
portugueses às terras brasileiras, 
no Parque Tingui, recebeu uma 
série de melhorias.  
Além de novo paisagismo,  
houve reforma das estruturas  
e recuperação do calçamento.

BRASIL 
500
ANOS

“A Prefeitura ouviu a nossa 
demanda e garantiu 
mais segurança para a 
travessia de pedestres, 
além de organizar 
melhor a circulação 
de veículos”.

ASFALTO NO SAIBRO
O programa Asfalto no Saibro pavimentou 
6,8 km de ruas. Foram realizadas 34 
ações nas vias para livrar os moradores 
de poeira, lama e buracos. No total, o 
programa de recuperação viária executou 
48,3 km de asfalto na região, somando 124 
intervenções. 

NOVO PAVIMENTO DA RUA 
FREDERICO MENEGUSSO
A Rua Frederico Menegusso, no bairro Santa 
Felicidade, deu adeus à lama e à poeira. A via recebeu 
a implantação de pavimento de paver ao longo de 416 
metros, no trecho entre a Rua Doutor Leão Mocellin até 
o fim da via, e completa infraestrutura de drenagem.

A Avenida Manoel Ribas, principal via de Santa Felicidade e importante ligação 
com o município de Campo Magro, recebeu obras de revitalização ao longo 
de 7 km. As intervenções tornaram a via mais rápida e segura e contemplam 
também os bairros Butiatuvinha, Cascatinha e Vista Alegre.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO



AULAS DE TÊNIS  
NO SÃO BRAZ
A praça Neuma Cortes Monclaro, no São 
Braz, foi revitalizada e passou a ser ponto 
de encontro de crianças e adolescentes da 
região para receber aulas gratuitas de tênis.

Também no São Braz, a Praça Antônio Durval 
Malheiros teve uma antiga área de lazer 
revitalizada.

E a Praça Francisco Falcão de Jesus, no 
Cascatinha, ganhou uma Academia ao Ar Livre.

As escolas municipais  
Walter Hoerner (Mossunguê)  
e Sônia Maria Kenski  
(Santa Felicidade),  
ganharam quadras 
cobertas para as atividades 
poliesportivas dos estudantes. 

QUADRAS 
COBERTAS 
NAS ESCOLAS

FARÓIS 
DO SABER
A região ganhou também  
dois novos espaços maker  
e de criatividade.  
São os Faróis do Saber  
e Inovação Dante Alighieri 
(Santa Felicidade)  
e Gonçalves Dias  
(São Braz).  

NO SÃO JOÃO,  
A PREFEITURA COLOCOU  

EM FUNCIONAMENTO O CMEI 
GIOVANNA SERENATO PANICHI

O trabalho da Zeladoria Urbana é constante 
nos 12 bairros da Regional Santa Felicidade. 
As ações previnem alagamentos, deixam 
parques, praças e áreas públicas livres  
do mato e mantêm a malha viária  
em dia, trazendo mais qualidade  
de vida e segurança à população.

Roçadas: 11.742.924 m2 
Drenagem: 61.605 m 
Tapa-buracos: 993.956 m

*Período de janeiro de 2017 a novembro de 2021

NOVAS GALERIAS 
E URBANIZAÇÃO

No Orleans, foi instalada uma galeria  
de águas pluviais e caixa de captação 
nas ruas Olívia Gonçalves Freitas e Nabal 
Guimarães Barreto. Também foi fixada 
uma tubulação de 60 cm de diâmetro  
na Rua Virgínia Dalabona, na altura do CEI 
Pedro Dallabona. O trabalho incluiu obras 
de urbanização, com asfaltamento de um 
trecho de 1.135 metros e duas lombadas. 

ZELADORIA URBANA

“Agora ninguém mais fica 
preocupado quando começa 
a chover forte. O serviço foi 
muito bem feito”.

Tarcísio 
Vichinhevski, 
aposentado, 
morador da 
Rua João 
Toninelo.

INTERVENÇÕES NO ORLEANS E SÃO BRAZ

No Campina do Siqueira, a Prefeitura implantou  
782 metros de condutos forçados no Conjunto 
Olarias (entre as ruas Tito Calderari e Emílio de  
Almeida Torres) para prevenir alagamentos.  
As obras abrangem também melhorias em 1.900 
metros de pavimento, calçamento e paisagismo. 
No Rio Cascatinha, foi feita a limpeza e o 
desassoreamento numa extensão de 1.800 metros 
do seu curso. A intervenção aconteceu entre  
as ruas Ângelo Trevisan e Rio Barigui.

O INVESTIMENTO 
CHEGOU A  
R$ 5,2 MILHÕES

O mesmo procedimento foi realizado na Rua Nabal Guimarães  
Barreto, entre a Rua Antônio Adão Falarz e a Avenida Três Marias,  

no Orleans. Ali foi implantada uma nova galeria de águas pluviais  
de 360 metros, para minimizar os riscos de inundações. 

Na Rua Yolando João Toninelo, no São Braz, os moradores  
também estão mais tranquilos. A Prefeitura construiu uma nova  

galeria para prevenir enchentes em períodos chuvosos.
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NOVO VIADUTO 
DO ORLEANS

O QUE 
VEM 
POR AI:

O novo viaduto do Orleans vai garantir 
a fluidez plena e segura do tráfego 
na região, que hoje tem o trânsito 
saturado. A obra vai melhorar  
a integração das regiões do CIC  
com o Campo Comprido, do Orleans 
com o São Braz e de Santa Felicidade  
com o restante da região norte de 
Curitiba. O viaduto também vai  
facilitar o acesso à BR-277 na integração 
metropolitana com Campo Largo.


