
NOVO 
ARMAZÉM 

DA FAMÍLIA
38 mil famílias benefi ciadas 

com a Inauguração do novo 
Armazém da Família Maria 

Angélica, no Pinheirinho.
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CIDADE 
QUE 
AVANÇA

Os últimos dois anos foram de avanços para os cinco bairros que compõem 
a Regional Pinheirinho. Melhorias na infraestrutura, entrega de Farol do Sa-
ber e Inovação, obras contra enchentes, manutenção em dia e ampliação 
das hortas comunitárias foram algumas das principais ações desenvolvidas 
no Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho.



MACRODRENAGEM, 
ASFALTO E NOVO 
ARMAZÉM DA FAMÍLIA

Os moradores dos bairros Capão 

Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mun-

do e Pinheirinho, que fazem par-

te da Regional Pinheirinho, estão 

sendo benefi ciados por uma sé-

rie de ações e obras da Prefeitu-

ra nos últimos dois anos (2017 e 

2018). A revitalização do trecho 

sul da Linha Verde está conclu-

ída e seis estações estão em 

operação com o ônibus Ligei-

rão (Pinheirinho, Vila São Pedro, 

Xaxim, Santa Bernadethe, Fanny 

e Marechal Floriano) na ligação 

ao Centro (Lourenço Pinto). 

Ainda está prevista para a Linha 

Verde a implantação de trincheiras 

e viaduto. As obras não pararam e 

cerca de 30 quilômetros de ruas 

que cruzam os bairros da Regional 

Pinheirinho receberam um novo 

pavimento. 

A preocupação com o meio am-

biente também pautou as ações 

da Prefeitura. Rios e córregos da 

região foram desassoreados. E a 

grande novidade foi a mudança e 

completa reforma do Armazém da 

Família Maria Angélica. 

30 quilômetros de 
ruas  pavimentadas 
na Regional 
Pinheirinho.

ao lado do Armazém da 
Família Maria Angélica, 

fornece verduras e 
legumes fresquinhos para a 

comunidade.

ASFALTO
NOVO

HORTA 
COMUNITÁRIA



CONTROLE 
DE CHEIAS

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

MAIS SAÚDE

8,2 mil famílias atendidas nos 
dois Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS).

contenção lateral do 
Córrego Henry Ford (Fanny 
e Lindóia).

133 mil consultas médicas 
realizadas nas unidades 
de saúde.

* Período: janeiro 
e outubro/2018

NOVA 
SINALIZAÇÃO
instalação de semáforos nos 
bairros Capão Raso, Novo 
Mundo e Lindóia.

MAIS 
VAGAS

Entrega do Centro 
Municipal de 
Educação Infantil 
(CMEI), Novo Mundo.

Instituição comemora 6 anos como 
referência em atendimento e iniciou 
a campanha Árvore Solidária, que 
arrecada produtos de cuidado e de 
higiene pessoal para os pacientes 
carentes internados. 

HOSPITAL 
DO IDOSO

a reforma readequou o Farol do Saber e Inovação em 
espaço para a produção de projetos pedagógicos 
que aliam tecnologia, pesquisa e ações colaborativas.

FAROL DO SABER 
E INOVAÇÃO 
JOSÉ DE ALENCAR

Prédio vai passar por obras 
para melhor atender a 
populacão.

REFORMA 
NA UPA 
PINHEIRINHO

RIOS LIMPOS
Rios e córregos que passam pelos bairros da 

Regional Pinheirinho foram dragados. 



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

RECUPERAÇÃO DE 

CALÇADAS NO ENTORNO DO 

COLÉGIO ESTADUAL NEWTON 

FERREIRA DA COSTA 
(LINDÓIA) E RUAS GENERAL 
POTIGUARA, LUIZ LOSSO 
FILHO E ALEIXO SKRABA 
(NOVO MUNDO). 

357 TONELADAS DE 
CALIÇA, ENTULHOS E LIXO 
RECOLHIDAS. 

260 METROS LINEARES 
DE CALÇADAS E CICLOVIAS 
FORAM RECUPERADOS.

11 RUAS DOS BAIRROS DA 
REGIONAL PINHEIRINHO 
RECEBERAM NOVA 
ILUMINAÇÃO.

MANUTENÇÃO DE CALÇADAS: 
4.362 M².

LIMPEZA DE GAP (GALERIA DE 

ÁGUAS PLUVIAIS): 5.465 M.

ROÇADA: 2.954.993 M² 

R$ 126 MILHÕESINVESTIDOS

POR TODA 
CIDADE

TAPA-BURACOS
280.952 METROS

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.


