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CIDADE 
QUE 
AVANÇA

Em 2017 e 2018 foram verifi cados vários avanços para os 18 
bairros que compõem a Regional Matriz. Melhorias na infra-
estrutura, entrega do Laboratório Pedagógico de Inovação no 
Edifício Delta, obras contra enchentes, manutenção em dia fo-
ram algumas das principais ações desenvolvidas.



Os bairros que fazem parte da Re-
gional da Matriz estão mais limpos, 
seguros e bonitos. Em dois anos, 
a Prefeitura revitalizou parques e 
praças, promoveu ações importan-
tes no Passeio Público, como a lim-
peza do lago e a reforma do módu-
lo da Guarda Municipal, e investiu 
em uma Curitiba mais acolhedora e 
humana. Lançou o programa Rosto 
da Cidade, que vai recuperar imó-
veis em uma área de 2 quilômetros 
quadrados e em janeiro de 2018 
inaugurou o restaurante popular no 
viaduto do Capanema, que oferta 
comida de qualidade e saudável 
a preços acessíveis. São 500 re-
feições por dia com preço fi xo de 
R$ 2,00 cada.

Também já foi autorizada a constru-
ção de 56 unidades habitacionais 
pela Cohab na Vila Prado, e a fa-
chada do Mercado Municipal está 
dando lugar a um boulevard.

A Regional é formada pelos bairros 
Ahú, Pilarzinho, Cachoeira, Alto da 
Glória, Alto da XV, Batel, Bigorrilho, 
Bom Retiro, Cabral, Centro, Centro 
Cívico, Cristo Rei, Hugo Lange, Jar-
dim Botânico, Jardim Social, Juve-
vê, Mercês, Prado Velho, Rebouças 
e São Francisco.

de asfalto novo na 
regional. Para as ruas 
Lúcio Rasera, Edmundo 
Saporski, Padre Germano 
Mayer, Lothario Meissner, 
foram mais de 4,6 km.

Foram implantadas 3 caixas para abelhas 
nativas sem ferrão. Também foi Instalada 
na região uma Estação de Ginástica em 

aço inox, revitalizado o entorno da cancha 
polivalente e feita a manutenção do relógio 

da Osório, que há 4 anos estava parado.

39 km

JARDIM DE MEL

MAIS
DE

Revitalização geral do Passeio 

Público, com limpeza dos 

lagos, pintura das edifi cações 

e equipamentos e reforma dos 

banheiros públicos. Revitalização 

geral da Ilha dos Poetas, reforma 

do Módulo da Guarda Municipal

REGIONAL DA 
MATRIZ MAIS LIMPA, 
BONITA E SEGURA



MAIS SEGURANÇA

ACOLHIMENTO

Módulo Móvel da Guarda 
Municipal na área Central 
atuando em vários pontos 
inclusive na Catedral 
Basílica de Curitiba

Ações integradas para 
atendimento de pessoas 
em situação de rua, com 807 
locais verifi cados, 2.309 
pessoas atendidas sendo 
que destas 654 aceitaram 
encaminhamento para 
unidade de acolhimento.

RESTAURANTE
POPULAR

unidade do Capanema é a 
quinta unidade do programa 
da Prefeitura com refeições 
de qualidade a R$ 2,00.

INOVAÇÃO
Laboratório 
Pedagógico de 
Inovação, no Edifício 
Delta, é o décimo 
espaço maker da 
cidade e funcionará 
como ofi cina de 
criatividade e criação 
de protótipos.

FLORES
20 mil mudas de 
fl ores plantadas 
no Jardinete da 
Rua Dep. Mário de 
Barros com Rua 
Mal. Hermes, para 
receber a estátua de 

Confúcio, doada pela 
China em ocasião à 
Bienal de Curitiba.

Uma ponte de concreto vai 
substituir a de madeira na Rua 

Vitorino Kaviski. A Prefeitura  
reformou também as pontes  

das ruas Emb. Hipolito de 
Araujo e da da Rua Manoel 

Martins de Abreu.

NOVA PONTE

do Bosque Portugal. 
O bosque é uma ótima 
opção de lazer e 
atividades físicas. 

REVI
TALIZA
ÇÃO

Cartão-postal da cidade está de volta 
e totalmente revitalizado. O espaço 
de incentivo à leitura também oferece 
serviços de contação de histórias e 
rodas de leitura.

BONDINHO

70MIL 
CONSULTAS

médicas realizadas nas 
unidades de saúde

* Período: janeiro 
a outubro/2018



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

4.163,663 DE METROS 
QUADRADOS.

11,7 MIL METROS 
QUADRADOS DE 
MANUTENÇÃO DE 
CALÇADAS.

62 NOVAS RAMPAS PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

IMPLANTAÇÃO DE 
SEMÁFORO NA AV. PRES. 
GETÚLIO VARGAS COM A 
RUA NUNES MACHADO, 
PRÓXIMO DA UNIDADE 
DE SAÚDE OUVIDOR 
PARDINHO.

391,138 METROS 
DE TAPA-BURACOS.

R$ 126 MILHÕESINVESTIDOS

POR TODA 
CIDADE

ROÇADA

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.


