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DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DAS REGIONAIS
O Plano Regional [                      ] está estruturado em 4 diretrizes que, 
juntas, compõem as idéias para esta região:

1. DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 - investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território.

São idéias para intervir na estrutura urbana do território. Elas têm por 
objetivo dar mais dinâmica e vida aos bairros da região. Propõem 
investimentos estratégicos como reduzir barreiras locais, integrando 
áreas urbanas para melhor circulação de pessoas e veículos.  

2. MARCOS DE IDENTIDADE - valoriza espaços de maior referência 
funcional no território e em bairros.

São idéias que ampliam a convivência solidária entre vizinhos. O objetivo 
é criar PERTENCIMENTO dos moradores em relação a seu bairro e 
região, através de projetos e parcerias que animam os espaços mais 
significativos, dando vida às ruas com iniciativas culturais, esportivas, 
comerciais e de serviços.

3. PROJETOS MULTIPLICADORES - propõe iniciativas e parcerias para 
viabilizar potencialidades.

São idéias que induzem transformações. Seu objetivo é estimular um 
ambiente de iniciativas, que mude a região para melhor, através de 
projetos em parceria, para viabilizar as potencialidades já existentes, 
trazendo novas oportunidades para o desenvolvimento local, na região e 
nos bairros.

4. INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS - busca a fixação de cadeia 
sistêmica e permanente de transformação.
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São mecanismos de monitoria, cujo principal objetivo é fazer que as 
transformações do plano regional aconteçam e sejam permanentes, por 
meio de técnicas para acompanhar todas as metas pactuadas e 
projetadas, de modo que sirvam à gestão democrática e tenham uma 
gerência pública continuada.

De que maneira você pode participar?

Entre nas páginas das diretrizes e veja as propostas apresentadas. Você 
pode dar sua opinião em relação a elas e também dar idéias para 
melhorar a região onde vive ou qualquer lugar da nossa cidade. Participe!

INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS
 - busca a fixação de cadeia sistêmica e permanente de transformação.

Toda transformação tem que se estabelecer de um jeito sólido e legal. A melhor 
lei não é a que está escrita, mas sim aquela que, cumprida, significa melhoria 
para toda a população. Então, vamos trabalhar em conjunto, mas vamos fazer 
tudo direito.

Veja abaixo as propostas da diretriz 4:

INSTRUMENTOS DE DEFINIÇÃO NACIONAL (ESTATUTO DA CIDADE):
•   Acordo a plano nacional, regional ou estadual: urbano ou de 
desenvolvimento socioeconômico; 
•   Agenda em plano metropolitano integrado;
•   Planos Municipais, sobretudo o plano diretor, leis urbanísticas ou 
ambientais, Plano Plurianual a cada período governamental, diretrizes 
orçamentárias com orçamento anual e suas audiências e Planos Setoriais, tais 
como os de segurança, mobilidade, emprego, habitação, desenvolvimento etc.;
•   Programas e Projetos Setoriais da cidade, inclusive serviços de rotina e a 
sua manutenção;  
•   Mecanismos tributários e financeiros, como IPTU, contribuição de melhoria, 
incentivos ou benefícios fiscais e financeiros, fundos como o de HIS por 
concessão onerosa e convênios de investimentos;
•   Mecanismos jurídicos e políticos, tais como ocupação compulsória de área, 
desapropriação, servidão ou limitação administrativa, atos para proteção ou 
conservação de espaço cultural, reservas especiais de interesse social e 
ambiental, direitos de uso ou de concessão, de superfície ou de preferência, 
usucapiões, cobrança no incremento, transferência ou uso da construção, 
consórcios para operações urbanas, titulação, assistência técnico-jurídica 
regulamentar e, ainda, plebiscitos / referendo popular;
•   Estudo prévio de impacto, ambiental ou de vizinhança, para fins de novo 
ordenamento territorial.
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INSTRUMENTOS LOCAIS PARA GESTÃO E INTEGRAÇÃO 
METROPOLITANA:
•   Câmaras Técnicas do Conselho Municipal da Cidade - CONCITIBA, junto ao 
IPPUC, para a definição das linhas e dos mecanismos setoriais vinculados a 
estes Planos Regionais;
•   Capacitação prévia dos agentes e entidades envolvidos neste Plano 
Regional, visando qualificá-los para conferências e audiências sobre matéria 
urbanística, orçamentária ou estratégica municipal;
•   Atualização das informações locais, por tótens nas Ruas de Cidadania 
(selig@curitiba) ou pela rede da internet, disponível nos projetos de inclusão 
digital dos Faróis de Saber e Comunidade Escola;
•   Fóruns de Desenvolvimento Local, entre entidades dos bairros limítrofes e 
os moradores em outro município vizinho, no projeto Cinturão da Boa 
Vizinhança, ampliando as práticas do Plano Regional;
•   Conferências Municipais e Distritais da Cidade, bem como Audiências 
Públicas sobre leis urbanas, Pacto Público-Privado ou Contratos de 
intervenção e indução urbanística originados destes planos.  

INSTRUMENTOS LOCAIS DE GERÊNCIA E DE IMPLEMENTAÇÃO:
•   Comitês Regionais do Conselho Municipal da Cidade - CONCITIBA, junto 
ao IPPUC, para a monitoria e atualização destes Planos Regionais, ou para 
adequação gerencial ou ajustes em seus projetos;
•   Assistência técnica local nas ações de monitoria, de manejo, de 
regularização, de parcerias e outras iniciativas locais, integrando projetos como 
Comunidade Escola, Bom Negócio e Perto de Você;
•   Núcleos de Estudo para integração e articulação entre Conselhos Setoriais 
descentralizados (Saúde, Educação, Tutelar, Meio Ambiente, Segurança e 
outros), através do projeto Regional Desejada;
•   Sistemas de Informação e Mapeamento de planos e projetos, junto a 
serviços de Geoprocessamento e Banco de Dados, junto ao IPPUC e ao 
CONCITIBA;
•   Reuniões para acompanhamento na gerência pública de iniciativas e obras, 
nos termos dos Mutirões da Cidadania, bem como para traçar metas 
orçamentárias e de melhorias em manutenção.   

De que maneira você pode participar?

Os planos da Prefeitura não são fechados. Podem passar do papel para a 
prática, mas antes precisam da sua participação. 
Agora que você já conheceu alguns planos, prepare-se para uma análise 
profunda deles. 
Ande pelas ruas do seu bairro, conheça o jeito da sua Regional.
Cada lugar tem sua história, seus pontos de encontro, seus endereços.
São pessoas e lugares que dizem respeito a Curitiba inteira. Mas falam mais 
de perto ao seu coração de morador: uma árvore na calçada de casa, o 
armazém da esquina, o campinho de futebol, a praça, o ponto de ônibus de 
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todo dia. Tudo motivo para conhecer os vizinhos, criar relações de simpatia, 
amizade e até compadrio. Uma vida no meio de gente, com tarefas, direitos e 
sonhos. Desejos próprios, muito particulares. E sonhos compartilhados, 
coletivos, pra deixar nos trinques o ambiente que pertence a todos: a cidade, 
Curitiba. 
Daquela enchente, você se lembra? A rua não tinha nem antipó, a lama vinha 
até a porta de casa! 
E da fila pra conseguir vaga na escola, quando o filhão fez 6 anos? Naquele 
tempo, creche nem existia, era deixar a criança pequena com a vizinha pra 
poder trabalhar.
E o posto de saúde que só atendia de dia, enquanto a crise de bronquite da 
menina teimava em se manifestar de madrugada? 
Lembrar das coisas do nosso bairro é como virar devagarinho as páginas de 
um álbum de fotografias: a quermesse da igreja, o padre, o batizado, o 
casamento, o aniversário de 15 anos da menina, o prêmio que o guri ganhou 
na escola, a apresentação de teatro da piazada, o dia da janta especial porque 
o pai foi promovido, a ajuda das vizinhas quando a vó se acidentou...
É difícil estar no álbum de família, mas a cidade em transformação sempre 
marca momentos especiais para o conjunto dos moradores. O dia em que o 
asfalto chegou. A festa de inauguração da creche. A maravilha da escola 
reformada, que fez crescer o número de vagas. O ônibus dia e noite, com 
várias linhas. A biblioteca, a internet grátis, o armazém da família, a unidade de 
saúde 24 horas.

Bem, você já sabe o que a Prefeitura planejou. Agora, já está preparado para 
julgar esses planos com conhecimento da realidade. Está pronto para ajudar a 
fazer o que você quer.

Planejar o futuro da cidade é tarefa de todos nós, seus cidadãos. Faça a 
sua parte!

REGIONAL BAIRRO NOVO
Os bairros são 3: Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará.
Se você é um dos 124.330 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional Bairro Novo.
Fica no sul de Curitiba e é a última fronteira de crescimento da cidade.
Umbará, diz a lenda, é o jeito popular de dizer “um barral”, “um barrá”, 
“umbará”. Isso por conta do chão de argila que, pisada em tempos de 
chuva, virava mesmo barro, um “barral”.  
Já a Estrada do Ganchinho, que dá nome ao bairro, lembra o tempo dos 
tropeiros e da erva-mate. Ligava os campos de Curitiba e São José dos 
Pinhais, no “Caminho do Arraial Grande”, e foi muito importante para fixar 
os primeiros colonizadores. 
Sítio Cercado era uma propriedade grande, de 180 alqueires, “cercada” 
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por rios e tinha grama em abundância. A “grameira” hoje é ocupada pelo 
“Projeto Bairro Novo”, maior projeto de habitação popular da história de 
Curitiba, feito em etapas com parceria do Município/Cohab e Fundo 
Municipal da Habitação, do sistema financeiro da habitação e do 
Programa de Arrendamento Residencial, além da iniciativa privada. Em 
1992 já havia 10 mil lotes. O nome do projeto deu origem ao da Regional. 

O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode 
viver no futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?

A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando 
sua opinião ou com idéias.

PERFIL
•   Regional Bairro Novo: criada em 1997, com o desmembramento da 
Regional Pinheirinho (decreto 665/2005);
•   abrange 3 bairros: Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará;
•   área: 4.479,30 há (10,36% da área de Curitiba);
•   população: 124.330 hab (7,93% da população de Curitiba) 46,94% 
entre 25 e 59 anos;
•   taxas de crescimento:
Ganchinho: 5,80%
Umbará: 5,01%
Sítio Cercado: 3,56%
•   maior dens. demográfica: Sítio Cercado - 102.410 hab (segundo bairro 
mais populoso da cidade);
•   renda mediana: de 3 a 5 s.m.;
•   3.473 empresas: 492 indústrias, 1.684 comércios, 882 serviços e 415 
outros;
•   33.745 domicílios na regional;
•   69 conjuntos habitacionais com 18.070 unidades;
•   6.849 domicílios em situação irregular (2.207 em regularização) 
 (21,90% dos domicílios da regional);
•   28 áreas irregulares (03 em regularização: Nova Aurora, Moradias 23 
de Agosto I e Campo Cerrado I);
•   1499 unidades do PAR: 812 em obras e 687 em projeto.



7 / 153

ZONEAMENTO 
•   ZR-2
•   SE-LE 
•   SEHIS
•   ZS-2
•   SC-UM
•   ZR-U
•   ZR-OC
•   APA

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•   BR-476 - novo eixo urbano / Linha Verde;
•   Rodovia do Xisto;
•   Contorno Leste;
•   Rua Nicola Pellanda;
•   Estrada do Ganchinho.

CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•   Rua Marte;
•   Rua dos Pioneiros;
•   Rua Isaac Ferreira da Cruz;
(Linhão do Emprego)
•   Rua Londrina / Rua Claudino da Rocha;
•   Rua Ourizona;
•   Rua Eduardo Pinto da Rocha;
•   Rua Ver. Ângelo Burbello;
•   Rua David Tows;
•   Rua Tijucas do Sul;
(Linhão do Emprego)
•   Rua Mariana;
•   Rua Dep. Pinheiro Jr.;
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•   Rua Ângelo Gai.

TERMINAIS DE TRANSPORTE
•   Terminal Sítio Cercado;
•   Estação Tubo - Rua da Cidadania;
•   Estação Tubo - Rua Tijucas do Sul;
•   Estação Tubo  - Tijucas do Sul  x  Ed. Pinto da Rocha.

CICLOVIA - EXISTENTE
•   Rua dos Pioneiros - entre David Tows e Ribeirão dos Padilhas;
•   Rua Isaac Ferreira da Cruz;
•   Rua dos Pioneiros - trecho restante. 

CICLOVIA - DIRETRIZ
•   Rua dos Pioneiros - entre David Tows e Ribeirão dos Padilhas;
•   Rua Isaac Ferreira da Cruz;
•   Rua dos Pioneiros - trecho restante. 

MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•   CEASA; 
•   Cemitério Municipal Parque São Pedro;
•   CTA: Campo de Treinamento do Atlético;
•   Cemitério do Umbará;
•   Igreja do Umbará;
•   Unidades Históricas ao longo da Nicola Pellanda; 
•   ex.: Armazém Parolin;
•   Vila Tecnológica;
•   Rua da Cidadania do Bairro Novo;
•   Quadra coberta do Bairro Novo;
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•   CAIC - escola municipal;
•   Praça das Tendas;
•   Centro Médico Comunitário Bairro Novo; 
•   Parque do Semeador;
•   Terminal Sítio Cercado;
•   Olarias em atividade.

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•   Parque do Semeador;
•   Bosque 300 anos;
•   Praças e canchas públicas;
•   Bosque Córrego Osternack;
•   Umbará:  glebas com vegetação nativa;
•   Novas Unidades de Conservação (áreas no Município de propriedade 
pública ou privada, com características naturais de relevante valor 
ambiental): 01.

APA  IGUAÇU 
•   Zoneamento específico;
•   Cavas;
•   Zoológico;
•   Parque Costa.

CURSOS D’ÁGUA
•   Arroio Cercado;
•   Arroio Boa Vista;
•   Ribeirão dos Padilhas;
•   Córrego Osternack;
•   Rio do Moinho;
•   Rio Iguaçu: referência estadual na RMC;



10 / 153

•   Rio Ponta Grossa;
•   Arroio do Prensa.

EQUIPAMENTOS
•   creches oficiais - 02
•   creches comunitárias - 02
•   escolas municipais - 18
•   Comunidade Escola - 05
•   Faróis do Saber -05
•   escolas estaduais - 09 
•   bibliotecas - 01
•   Liceus de Ofício - 04
•   Vilas de Ofício - 03
•   Barracões - Linhão do Emprego - 05
•   CATI - 01         CRAS - 02        CMEI - 16
•   unidades de saúde - 11
•   hospitais - 02
•   Armazéns da Família - 02
•   Programas de abastecomento / SMAB - 28

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•   ocupação recente - 15 anos;
•   50% das ruas em saibro;
•   contorno  rodoviário  - poucas transposições;
•   barreiras viárias e ferroviárias;
•   APA Iguaçu / cavas -  degradação ambiental;
•   população SUS dependente;
•   poluição hídrica de rios e córregos;
•   ocupações irregulares em fundos de vale e áreas de risco;
•   grande pressão sobre os equipamentos sociais;
•   pouca oferta de terrenos vagos públicos ou privados - Bairro Sítio 
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Cercado;
•   áreas inundáveis / ramal ferroviário  - dique de contenção;
•   Ribeirão dos Padilhas - alta carga de poluição e inundações 
periódicas. 

CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•   localização estratégica à integração metropolitana;
•   ampla rede de equipamentos em serviços sociais;
•   patrimônio histórico - construções em madeira como o Armazém 
Parolin e outras ao longo da Rua Nicola Pellanda e olarias entre a 
Estrada do Ganchinho e a Rua Nicola Pellanda;
•   APA Iguaçu: turismo, resorts; 
•   Parque Metropolitano do Iguaçu, Zoológico, bosques públicos e faixas 
de APP’s ao longo de rios; 
•   vazios urbanos - Umbará, Ganchinho - estrutura fundiária com 
predominância de grandes áreas com vegetação nativa;
•   Lago Azul e construções históricas no entorno;
•   ferrovia: diretriz de arruamento ao longo da linha férrea, concentração 
de coletores de reciclados;
•   existência de 76 associações: beneficentes, de moradores, recreativas 
e de terceira idade.

PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)
•   priorizar implantação de parques - Lago Azul, Parque Metropolitano do 
Iguaçu;
•   melhorar a acessibilidade - marginais contorno, viadutos Nicola 
Pellanda e Estrada do Ganchinho; 
•   negociação técnica para diretrizes de regularização fundiária e 
equipamentação; 
•   geração de trabalho e renda - apoio ao turismo e incentivo às olarias 
para produção de cerâmica;
•   ampliação de rede de parcerias com empresas e organizações para 
atendimento ao jovem, idosos e portadores de problemas mentais; 
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•   ampliação de rede de proteção para idosos e PPD;
•   ações culturais com foco em áreas de risco; 
•   defesa civil - orçamento / aumento da demanda;  
•   problemas de drenagem: Jardim Futurama;
•   ampliação do acesso à cultura para diferentes públicos. 

Agora que você já conhece um pouco mais da regional bairro novo, vá 
até diretrizes e propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 – investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. 
Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da Regional. 
Pode ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, conjunto 
habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, creche, 
posto de saúde, armazém da família. 
Dinamizar esse território é, por exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio 
está poluído e interrompe os caminhos – cria barreiras -, parece óbvio 
devolver a vida às águas e criar espaços de convivência para você e 
seus vizinhos. 

Veja abaixo as propostas da diretriz 1: 

LIGAÇÕES E TRANSPOSIÇÕES PROPOSTAS
1. prolongamento da Rua Levy Buquera até Lauro Gentio Portugal 
Tavares com transposição do Arroio da Boa Vista;
2. Rua Clevelândia + Rua Cel. Victor Agner Kendrick;
3. Rua Tijucas do Sul: duplicação da trincheira e complementação viária;
4. transposição linha férrea e Córrego Osternack: Rua Nova Esperança 
até a Rua José Otávio Meira dos Anjos;
5. novo acesso ao Zoológico: alças do contorno com Rua Eduardo Pinto 
da Rocha.

PLANO DE OBRAS
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6. pavimentação Rua Lupionópolis: entre Ruas Aarão Lamenha de 
Siqueira e Lauro Gentio Portugal Tavares;
7. pavimentação Rua Nova Aurora: entre Ruas Aarão Lamenha de 
Siqueira e Joaquim Antônio de Azevedo.

OBRAS PROPOSTAS:
8.  Rua Isaac Ferreira da Cruz (revitalização);
9.  São José dos Pinhais (revitalização);
10.  Terminal Sítio Cercado: ampliação do terminal - reserva de área.

OBRAS PREVISTAS - BID III
11.  Rua Eduardo Pinto da Rocha – pavimentação;
12.  CRAS - Unidos do Umbará; 
13.  Centro de Convivência do Bairro Novo.

HABITAÇÃO:

PROGRAMA MORO AQUI:
PAC
14.  23 de Agosto – Moradias Jandaia;
15.  Campo Cerrado – Moradias Jandaia;
16.  Cristo Rei – Sítio VI;
17.  Unidos do Umbará – Moradias Cambará (AR-PIN).

OGU
18.  Sambaqui – COMPLEMENTAÇÃO de infra-estrutura.
           
HBB – BID (HABITAR BRASIL):
19. Xapinhal – complementação / finalização do contrato (construção de 
casas – Moradias Pinhão + Vila Gramado).
-   PAR (Bairro Sítio Cercado):
-   1.011 unidades em obras;
-   Total de 2.279 unidades.     
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LIGAÇÕES METROPOLITANAS:
20.  Rua Ângelo Gai: pavimentação e complementação da via (diretriz 
existente) e execução de transposição do Rio Iguaçu (ligação Fazenda 
Rio Grande) - priorizar o fluxo viário metropolitano;
21. Rua Nicola Pellanda: melhoria da pavimentação e da  transposição 
do Rio Iguaçu - priorizar o fluxo viário local e turístico (casas históricas);
22. Estrada do Ganchinho: melhoria da transposição do Rio Iguaçu e 
pavimentação (trecho em saibro);
23.  Via Metropolitana: ligação Araucária + AR Pinheirinho + AR Bairro 
Novo + Contorno Sul.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!

MARCOS DE IDENTIDADE
 – valoriza espaços de maior referência funcional no território e em 
bairros. 

A igreja mais antiga vira referência e todo mundo diz: atrás da matriz, 
duas ruas antes da matriz e assim por diante. Isso, porque a igreja marca 
o espaço onde está, é um marco de identidade da população. Assim 
acontece com o rio, a colina, a rodovia, o trilho do trem, o velho colégio. 
Esses endereços queridos por todos precisam ser valorizados. E podem 
surgir novos endereços com essas condições.

Veja abaixo as propostas da diretriz 2: 

NÚCLEOS DE CONVIVÊNCIA:
1  Izaac Ferreira da Cruz; 
2  São José dos Pinhais;
3  Vila Tecnológica;
4  Eduardo Pinto da Rocha;
5  Umbará;
6  Proposta de ocupação / ZR-OC
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1.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA IZAAC F. DA CRUZ:
-   Izaac Ferreira da Cruz + Tijucas do Sul + São José dos Pinhais;
-   despoluição visual (comércio local);
-   iluminação e mobiliário urbano diferenciados;
-   ciclovias;
-   priorização de pedestres com calçadas largas e acessibilidade.

2.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS:
-   iluminação, calçadas, acessibilidade e despoluição visual;
-   adequação dos expositores das lojas nas calçadas (regulamentação 
específica);
-   criação de mini-largos de convivência com floreiras e mobiliário 
urbano; 
-   centralidade da regional: Rua da Cidadania, Centro de Convivência 
previsto, quadra coberta do Bairro Novo, equipamentos importantes: Pça 
das Tendas, CAIC, Centro Médico Comunitário, Centro de Especialidades 
e U.S. B. Novo.

3.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA VILA TECNOLÓGICA:
 -   revitalização do Bosque 300 anos;
-   criação de mini-largo;
-   iluminação e mobiliário;
-   Vila Tecnológica: rua do lazer aos domingos - feira de artesanato e de 
alimentos; fechamento provisório de uma das pistas da rua Lupionópolis 
com brincadeiras na rua (pula-pula, amarelinha, bola, etc); 
-   despoluição do Arroio Boa Vista com Parque Linear no fundo de vale.

4.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA EDUARDO PINTO DA ROCHA:
-   Iluminação, calçadas e arborização;
-   despoluição visual  e organização do comércio; 
-   ciclovia ligando o Parque do Ganchinho, o Parque Linear do Ribeirão 
dos Padilhas e o Zoológico;
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-   reassentamento e regularização Vila 23 de Agosto (programa pró-
moradia);
-   Reciclovia: ‘estação’ de reciclagem - existência do barracão de 
depósito no local.

5.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA UMBARÁ:
-   Rua Nicola Pellanda + Rua Eduardo Pinto da Rocha;
-   centralidade do Umbará: igreja, cemitério, comércio, etc;
-   trajeto ‘Corpus Christi ‘: diferenciação do caminho (iluminação 
cenográfica, adequação de calçadas e do mobiliário para o evento 
litúrgico;
-   Armazém Parolin: ‘portal’ de chegada ao circuito com informações 
turísticas, de hospedagem e atividades, venda de souvenirs, produtos 
locais, estação digital, ‘café com letras’.

6.  PROPOSTA DE OCUPAÇÃO / ZR-OC:
-   ‘Nova Veneza’: proposta de ocupação para a região do Umbará, 
utilizando o seu potencial paisagístico, com grandes áreas verdes e 
cursos d’água;  
-   ocupação mais ‘orgânica’ do território, acompanhando o relevo e a 
hidrografia;
-   adequação do zoneamento e de parâmetros construtivos, evitando 
muros, condomínios e divisões físicas entre lotes. Ex: casas ‘agrupadas’ 
ou geminadas para liberar áreas verdes comuns;
-   incentivo à diversidade da ocupação através de empreendimentos 
para várias faixas de renda.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES
 – propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades. 
Nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem fazer tudo sozinhas. 
Mas, se juntarem as forças, uma transformação da Regional pode 
acontecer mais depressa e com efeitos positivos para a sua vida e de 
seus vizinhos. Para transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E 
acreditar nos resultados. Você pode ajudar.
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Veja abaixo as propostas da diretriz 3: 

1.  CENTRO DE MULTIUSO DO BAIRRO NOVO (CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA)
-   equipamento de acesso gratuito;
-   esporte e lazer para a população;
-   duas piscinas aquecidas - uma semi-olímpica;
-   vestiários, duas áreas de múltiplo uso para aulas teóricas, palestras, 
ginástica;
-   localização: Rua Marcolina Caetana Chaves - 150. 

BOSQUES E PRAÇAS
2.  Parque do Semeador: criação do Horto de Plantas Medicinais e área 
de visitação;
3. Bosque dos 300 Anos: revitalização do bosque, criação de mini-largo e 
instalação de bibliodeck;
4. Parque do Ganchinho: existência de quadras de esporte. Implantação 
de equipamentos de lazer e ciclovias interligando locais de interesse na 
regional, como os parques lineares.

PARQUES LINEARES 
-   preservação de fundos de vale (áreas de preservação permanente - 
APP’s);
-   redução do risco de invasões;
-   equipamentos de lazer;
-   ciclovias;
-   integração entre áreas públicas.

FUNDOS DE VALE:
5.  fundo de vale Arroio Cercado;
6.  fundo de vale Arroio Boa Vista;
 
7. fundo de vale Ribeirão dos Padilhas;
8. fundo de vale Arroio Osternack.
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9.  BIBLIODECKS: 
-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio 
social;
-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens - 
convênios com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para 
empréstimos de livros e revistas;
-   local para apresentações de teatro de rua, danças, música, 
procurando incentivar a cidade como o lugar do encontro e do convívio;
-   projeto piloto no Parque Linear Ponta Grossa, Bosque dos 300 Anos e 
Arroio da Boa Vista.

PARQUES TURÍSTICOS:
10.  Parque Linear Ponta Grossa: complementação da parte existente;
-   despoluição do Rio Ponta Grossa, afluente do Rio do Moinho, onde se 
localiza o Lago Azul;
11.  Parque Lago Azul: estruturação da região do Lago Azul para lazer e 
turismo - criação do Museu do Moinho de Fubá;
12.  Parque Parolin: atividades aquáticas e ao ar livre- trilhas, camping e 
‘acantonamento’.

13.  TURISMO CULTURAL - RUA NICOLA PELLANDA: 
-   conjunto de casas históricas de madeira da imigração italiana: 
paisagem relevante;
-   circuito gastronômico - restaurantes típicos e produtos locais (vinhos, 
doces, etc); 
-   cama e café: hospedagem em pequena escala em casa de moradores 
para vivência do cotidiano  - participação da rotina local;
-   Armazém Parolin: ‘portal’ de chegada ao circuito  -  informações 
turísticas, de hospedagem e atividades, venda de souvenirs, produtos 
locais, estação digital, ‘café com letras’;
-   produção de flores (girassóis e outras): cultivo local para vendas no 
circuito e criação do ‘Parque dei Fiori’ (exposição de flores com espaço 
para atividades culturais, música, dança, oficinas de pintura, jogos da 
primavera, etc);
-   circuito das olarias: visitas dirigidas, criação de oficinas e produção de 
cerâmica artesanal (pratos personalizados para os restaurantes típicos – 
‘leve o prato’)
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-   valorização da cultura religiosa e suas datas comemorativas: procissão 
‘Corpus Christi ‘. 

APA  IGUAÇU: 
14.  pousadas ecológicas de padrão elevado; 
15.  hotéis voltados ao eco-turismo e ao turismo rural reconhecidos 
internacionalmente;
16.  eco-resorts para a promoção de treinamentos (treinamento 
experiencial, realizado em ambiente com clima encorajador e pela 
atividade em grupo), cursos, workshops e eventos comemorativos, 
institucionais e sociais (restaurante, quiosques, cyber-café, salas de aula, 
auditório, salas temáticas, pousada, spa, piscinas) etc. 
17.  ampliação do Zoológico: sinalização e acesso pelo Contorno Leste e 
pelo prolongamento da Rua Tijucas do Sul - Sítio Cercado;

18.  PROGRAMA ‘BOM ÓCIO’
-   divulgação do potencial existente na APA e da região do Umbará para 
empresários do setor (Curitiba SA e Curitiba Turismo). Parada 
intermunicipal para lazer, recreação e pernoite: ‘a caminho do litoral’;

19.  LINHA ‘BOM ÓCIO’
-   ligação entre os principais pontos turísticos da região e entre os 
parques, com linha de ônibus e ciclovia;
-   transporte com saída do Zoológico, Estrada do Ganchinho, Parque 
Lago Azul, ligação Parque Costa e Parque Parolin, Ângelo Gai, Circuito 
Olarias, Nicola Pellanda (Armazém Parolin), centro Umbará, Eduardo 
Pinto da Rocha (Parque Ganchinho), Rua Tijucas do Sul e retorno ao 
Zoológico).

20.  RECICLOVIA: 
-   marco urbano de referência para a coleta e reciclagem em Curitiba;
-   estruturação urbana da área lindeira à ferrovia que cruza a parte sul de 
Curitiba, envolvendo 5 Regionais (Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo, 
Pinheirinho e CIC) - grande concentração de coletores de material 
reciclável; 
-   show room de aplicação de novas técnicas com materiais recicláveis: 
pavimentação, barracões de reciclagem, mobiliário urbano, gerando 
interesse educativo e turístico;
-   viabilização da utilização dos produtos através de incentivos e 
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parcerias com empresários do setor;
-   reciclagem especializada por trechos;
-   implantação de transporte ao longo da reciclovia;
-   proposta alinhada com o ‘Projeto Reciclagem Inclusão Total’ (SMMA e 
FAS): logística de coleta, transporte e recepção do material reciclável, 
capacitação de coletores, organização de depósitos, parcerias com 
associações, ONG’s, indústrias, etc.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!

REGIONAL BOA VISTA
Os bairros são 13: Boa Vista, Barreirinha, Cachoeira, Santa Cândida, Atuba, 
Bairro Alto, Tarumã, Bacacheri, Tingui, São Lourenço, Pilarzinho, Taboão e 
Abranches.
Se você é um dos 225.696 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional Boa Vista.
Uma área que, vista de cima, impressiona pelo verde. Concentra alguns dos 
cartões-postais de Curitiba: o Parque Tanguá com o Jardim Poty Lazzarotto, o 
Parque das Pedreiras com a Ópera de Arame e o Espaço Paulo Leminski, o 
Bosque Zaninelli com a Universidade Livre do Meio Ambiente.
Tem também o Parque São Lourenço, lugar ideal para exercer a criatividade e 
viajar um pouco na história. Lá está a casa em madeira, construída em 1928, 
que pertenceu ao escultor Erbo Stenzel. Ela foi transferida inteirinha do bairro 
São Francisco e conta um pouco da vida do autor do casal nu, aquele que está 
na Praça 19 de Dezembro. Tem ainda o Parque da Barreirinha, implantado na 
década de 70 do século XX, onde está o Horto Municipal. E o Parque Iberê de 
Mattos, “do Bacacheri” – este um dos bairros mais antigos da cidade.
Pilarzinho, cuja cruz assinala a posse pelos primeiros colonizadores, data de 
1792. Abranches, de 1873, homenageia um dos presidentes da Província do 
Paraná. Atuba é o lugar onde teria começado a colonização de Curitiba, na 
“Vilinha”, e Tingüi remete aos índios que habitavam a Grande Curitiba.
Os bairros Santa Cândida e Barreirinha se consolidaram com os frutos da terra 
e do trabalho dos imigrantes, especialmente polacos e italianos.
Tarumã lembra centro esportivo; Bairro Alto, a Igreja Santa Madalena Sofia e o 
colégio das freiras. Cachoeira e Taboão completam a lista.

O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode viver no 
futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?
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A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando sua 
opinião ou com idéias.

PERFIL
•  Regional Boa Vista: consolidada através do Decreto 665, de 29 de março de 
2005, mantendo a mesma conformação desde 1989;
•  abrange  13 bairros: Abranches,  Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, 
Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão, 
Tarumã, Tingüi;
•  área: 6247ha (14,38 % da área de Curitiba);
•  população: 225.696 hab (14,22 % da população de Curitiba);
•  (47,44 % entre 25 e 59 anos);
•  maior população e maior densidade demográfica: Bairro Alto: 42.033 hab e 
59,89 hab/ha;
•  renda mediana (Bairros Bacacheri, Boa Vista, São Lourenço, Tarumã e 
Tingüi): de 10 a 15 s.m.;
•  renda mediana (Bairro Cachoeira): abaixo de 3 s.m.;
•  renda mediana dos demais bairros: de 3 a 5 s.m..  
•  12.752 estabelecimentos econômicos:
•  4.950 comércios, 4.456 serviços e 1.319 indústrias;
•  62.352 domicílios na regional;
•  29 conjuntos habitacionais com 4.353 unidades;
•  81 áreas irregulares;
•  5.610 domicílios em situação irregular (8,91 % dos domicílios da regional);
•  01 área regularizada com 25 unidades - Atuba.

ZONEAMENTO
•  ZR-1
•  ZR-2 
•  ZR-3
•  ZS-4
•  ZR-OC
•  ZS-1
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•  ZE-M
•  ZE-D
•  SE
•  SE-BR 116
•  ZT-BR 116

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•  Av. Des. Hugo Simas + Rua Raposo Tavares;
•  Rua Eugênio Flor;
•  Rua Mateus Leme + Rodovia PR - 092 (Rodovia dos Minérios);
•  Avenida Anita Garibaldi;
•  Rua Padre Paulo Canelles;
•  Rua Paulo Kulik;
•  Av. Paraná +  Estrada de Colombo;
•  Estrada de Santa Cândida;
•  Rua Máximo João Kopp;
•  Estrada da Ribeira;
•  Estrada da Graciosa;
•  Av. da Integração;
•  Av. Victor Ferreira do Amaral;
•  BR 476  - antiga 116;
•  Estrada das Olarias.

CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•  Rua Fagundes Varela;
•  Rua Rio Juruá;
•  Rua Alberico Flores Bueno;
•  Rua José de Oliveira Franco;
•  Rua Estados Unidos;
•  Rua Holanda;
•  Rua Lodovico Geronazzo;
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•  Rua Fernando de Noronha;
•  Rua Theodoro Makioka;
•  Rua Marechal Mascarenhas de Moraes;
•  Rua Nossa Senhora de Nazaré;
•  Rua Nicarágua;
•  Rua Pref. Erasto Gaetner  + Av. Monteiro Tourinho;
•  Rua Nilo Peçanha;
•  Rua João Gava + Rua Prof. Nilo Brandão;
•  Rua Amauri Lange Silvério + Rua Des. José Carlos
•  Ribeiro Ribas + Rua Carmelina Cavassin;
•  Rua José Bajerski;
•  Rua Jovino do Rosário + Rua João Gbur;
•  Rua Canadá + Rua São João.

TERMINAIS DE TRANSPORTE
•  Terminal Santa Cândida;
•  Terminal Boa Vista;
•  Terminal Cabral (Regional Matriz);
•  Terminal Barreirinha;
•  Terminal Bairro Alto;
•  Terminal Maracanã (Colombo);

CICLOVIA - EXISTENTE
•  Av. Victor Ferreira do Amaral;
•  Rua Flávio Dallegrave  + Av. Anita Garibaldi;

CICLOVIA - DIRETRIZ
•  Rua Theodoro Makiolka + Av. Marechal Mascarenhas de Moraes; 
•  Av. Paraná;
•  Linha Verde - BR 476 (antiga 116).
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MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•  DNER;
•  SANEPAR;
•  Estádio do Pinheirão;
•  Colégio Militar de Curitiba;
•  Joquey Clube do Paraná;
•  UNIBRASIL;
•  Cemitério Ecumênico Vertical;
•  Igreja Madalena Sofia Barat;
•  Colégio Madalena Sofia;
•  Hospital Vita;
•  Área Militar Bacacheri e aeroporto;
•  COPEL;
•  Parque Natural Municipal Atuba;
•  Rua da Cidadania Boa Vista;
•  Igreja Santa Cândida;
•  Cemitério Santa Cândida;
•  CEL - Centro Esportivo Avelino Vieira;
•  Banestado - COMEC; 
•  Conjunto Habitacional Santa Efigênia;
•  Parque da Barreirinha;
•  Antigo Lar Dona Ruth; 
•  Parque São Lourenço;
•  Ópera de Arame;
•  Parque Tanguá;
•  Igreja Nossa Senhora do Pilar;
•  Cemitério São marcos;
•  Cruz do Pilarzinho;
•  Usina de Asfalto;
•  Parque das Esculturas;
•  Canal 02;
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•  Canal 06 e Canal 07 - RIC;
•  UNILIVRE;
•  Estádio Erondi Silvério.

UIP’S 
•  Burro Brabo - Rua Pref. Erasto Gaertner, 2035;
•  UIP 581 - Av. Pref. Erasto Gaertner, 1701;
•  UIP 592 - Av. Pref. Erasto Gaertner, 1381;
•  Parque Inglês - Av. Pref. Erasto Gaertner, 1698;
•  UIP 554 - Av. Pref. Erasto Gaertner, 655;
•  UIP 257 - Av. Nilo Peçanha, 3625;
•  UIP 556 - Rua Nilo Peçanha, 3988;
•  UIP 115 - Rua Lodovico Genonazzo, 900; 
•  UIP 469 - Rua José Kofmann, 672; 
•  UIP 529 - Rua João Gava, 349;
•  UIP 577 - Rua Raposo Tavares, 5332;
•  Paróquia Santa Gema Galgani - Rua Carm. Cavassin, 112;
•  Sociedade Abranches - Rua Mateus Leme, 5932;
•  CATI - Av. Anita Garibaldi, 3002;
•  UIP 103 - Av. Anita Garibaldi, 3636;
•  UIP 104 - Av. Anita Garibaldi, 3968;
•  UIP 105 - Av. Anita Garibaldi, 4995;
•  UIP 106 - Av. Anita Garibaldi, 5093; 
•  UIP 107 - Av. Anita Garibaldi, 5094;
•  UIP 457 - Av. Anita Garibaldi, 5221;
•  UIP 549 - Av. Anita Garibaldi, 2016;
•  UIP 1055 - Av. Anita Garibaldi, 2910;
•  Casa Bagatin - Av. Anita Garibaldi, 2080;
•  Seminário São Paulino - Av. Anita Garibaldi, 2395;
•  UIP 511 - Rua Theodoro Makiolka, 1060;
•  UIP 585 - Rua Theodoro Makiolka, 638;
•  Congregação da Sagrada Família - Rua T. Makiolka, 81;
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•  UIP 388 - Rua São Salvador, 58;
•  Igreja São Marcos - Rua Roberto Gava, 151;
•  Igreja Nossa Senhora do Pilarzinho - Rua Domingos Antônio Moro, 04; 
•  Paróquia Sant’Ana de Abranches - Rua Vitório João Brunor, 701;
•  UIP 413 - Rua Fredolin Wolf, 1450;
•  Jockey Clube do Paraná - BR 116, 5861;
•  Capela N.S. M. Bérico - Rua Capistrano de Abreu, 751;
•  UIP 579 - Rua Reinaldo Hecke, 78;
•  UIP 504 - Rua Amauri Lange Silvério, 994;
•  UIP 373 - Rua Santa Cecília, 909;
•  UIP 523 - Rua Raposo Tavares, 25;
•  Igreja Santa Cândida - Rua Padre João Wislinski, 714;

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•  Parque das Esculturas;
•  Parque Nascente do Rio Belém;
•  Moradias Bracatinga;
•  Jardim Octávio Joppert;
•  Parque Tingüi;
•  Praça Irene Pereira da Silva;
•  Praça Estêvão Muguik;
•  Praça Acir Macedo Guimarães;
•  Praça Irmã Tereza;
•  Praça Aníbal Afonso;
•  Praça Eloína Macedo Bacelar;
•  Praça Luís S. dos Santos;
•  Praça Júlio Dotti;
•  Praça República da Islândia;
•  Praça Anna Mauer Rutz;
•  Praça Celso do Amaral Cattani;
•  Praça Joaõ Cláudio dos Santos;
•  Praça Cel. Adélio Conti;
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•  Praça Faraó Akhenaton;
•  Praça Ver. Edward de Caldas;
•  Praça Pedro de Almeida;
•  Praça da Liberdade;
•  Praça Max Sesselmeir (Vilinha);
•  Praça Bernardo Manoel Hostin;
•  Bosque Boa Vista;
•  Bosque da PMC (Rosa Cruz);
•  Parque Atuba  - Vila da Madeira;
•  Centro Esportivo Avelino Vieira;
•  Bosque Vista Alegre;
•  Parque Barigüi;
•  Parque General Iberê de Matos;
•  UNILIVRE;
•  Bosque Pilarzinho;
•  Parque Barreirinha;
•  Parque Tanguá;
•  Parque das Pedreiras;
•  Parque São Lourenço;
•  03 novas unidades de conservação: Cachoeira, Santa Cândida e Boa Vista;
•  03 áreas de interesse de anexação às unidades de conservação: Parque da 
Barreirinha, Parque São Lourenço e Parque General Iberê de Matos.

CURSOS D’ÁGUA
•  Rio Barigüi; 
•  Rio Belém;
•  Rio Bacacheri;
•  Rio Bacacheri Mirim;
•  Rio Atuba;
•  Córrego Tarumã;
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EQUIPAMENTOS
•  CMEI  - 21
•  centro de educação infantil conveniado -  13
•  escolas municipais -  22
•  comunidade escola -  09
•  farol do saber  - 08
•  escolas estaduais - 26
•  ensino superior -  06
•  biblioteca (FCC) -  04
•  liceus de ofício -  04
•  vilas de ofícios - 02  
•  barracões - linhão do emprego -  00
•  CATI - 01         CRAS  -  01
•  unidades de saúde  -  16
•  hospitais -  03
•  armazéns da família -  04
•  programas de abastecomento / SMAB -  36
•  CEL - centro municipal de  esporte e lazer -  04
•  CMAE - centro mun. de atendimento especializado - 01

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•  conflito entre o tráfego local e rodoviário;
•  território muito compartimentado;
•  BR 476, antiga BR116 - poucas transposições;
•  barreiras viárias (Setor Estrutural Norte - canaleta exclusiva para o 
transporte coletivo);
•  barreiras ferroviárias (ramal Almirante Tamandaré - Rua Anita Garibaldi);
•  grandes equipamentos: área militar do Bacacheri, Jóquey Clube, Estádio do 
Pinheirão e Duque de Caxias;
•  barreiras naturais - parques e áreas verdes, rios e córregos;
•  problemas de micro-drenagem em cruzamentos com rios e córregos da 
Regional;
•  áreas de risco socioambiental com problemas de drenagem nos bairros: 
Atuba, Bairro Alto, Santa Cândida e
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•  Pilarzinho;
•  poluição ambiental  de rios e córregos em função de não existência de rede 
de coleta e tratamento dos efluentes
•  domésticos de responsabilidade da SANEPAR;
•  poluição sonora e visual em eixos comerciais:  Av.Erasto Gaertner, Av. Anita 
Garibaldi.

CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•  localização estratégica à integração metropolitana;
•  forte eixo comercial ao longo da Av.Paraná;
•  Linha Verde - maior avenida de Curitiba, pista exclusiva para os ônibus e 9 
estações de transporte;
•  ampla rede de equipamentos de serviços sociais;
•  área do exército e área da (unidade de conservação);
•  Rio Barigüi - Parque Linear do Barigüi, ParqueTingüi e Parque Tanguá; 
•  desvio do Ramal Ferroviário (trecho da ferrovia que atravessa Curitiba e 
Almirante Tamandaré): oportunidade de reorganização do território 
fragmentado pelo ‘corte ‘da ferrovia numa região de dimensões físicas e de 
abrangência significativa diante do conjunto da Cidade;
•  concentração de áreas verdes relevantes - 07 parques e 03 bosques;
•  grande potencial paisagístico da Rua Theodoro Makiolka para projeto de via 
diferenciada;
•  concentração de linhas de transmissão da Eletrosul - faixas não edificáveis 
possibilitando novos usos: ciclovias, ligações entre parques etc;
•  grande concentração de grupos para parcerias: 134 organizações.

PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)
•  investir em programas de educação ambiental, conscientizando a população 
da necessidade de preservar as margens dos rios e suas áreas de 
preservação permanente - app’s, priorizando ações para reduzir os problemas 
de drenagem (mutirões de limpeza, etc); 
•  ampliar a rede de ciclovias, prevendo também a ligação entre parques, em 
especial o Parque São Lourenço e Barreirinha;
•  geração de trabalho e renda;
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•  ampliação da rede de proteção para idosos e PPD; 
•  negociação técnica para diretrizes de regularização e equipamentação;
•  ações culturais com foco em áreas de risco; 
•  revitalização do pavimento de ruas integrantes dos corredores de tráfego;
•  parcerias em pavimentação;
•  ampliar o acesso à cultura para diferentes públicos;
•  necessidade de implantação de Terminal de Transporte Coletivo no 
Pilarzinho.

Agora que você já conhece um pouco mais da Regional Boa Vista, vá até 
Diretrizes e Propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 - investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da 
Regional. Pode ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, 
conjunto habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, 
creche, posto de saúde, armazém da família. Dinamizar esse território é, por 
exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio está poluído e interrompe os 
caminhos - cria barreiras -, parece óbvio devolver a vida às águas e criar 
espaços de convivência para você e seus vizinhos.
Veja abaixo as propostas da diretriz 1:

OBRAS PREVISTAS 
LINHA VERDE - NOVO EIXO URBANO - BR 476
ESTAÇÕES LINHA VERDE: 
1.  Solar( futura);
2.  Fagundes Varela;
3.  Vila Olímpica;
4.  Tarumã;

5.  Terminal Atuba.

ALÇAS DE ACESSO À LINHA VERDE:
6.  Rua Joaquim da Costa Ribeiro (Acesso Rua Alberico Flores Bueno);



31 / 153

7.  Estação Fagundes Varela:
-   Rua Fagundes Varela / Rua José Maldonado / Rua Domingues Fernandes 
Maia / Av. da Integração;

8. Estação Tarumã:
-   Av. Affonso Penna / Rua Nagib Daher – Rua Antônio Camilo / Rua Dr. Heitor 
Valente;

BINÁRIO E TRANSPOSIÇÃO EM NÍVEL COM A LINHA VERDE:
9.  Rua Gov. Agamenon Magalhães / Rua Victorio Vizinoni / Rua Armando 
Prince - Rua Roberto Cichon.

OBRAS PREVISTAS 
LINHA VERDE - NOVO EIXO URBANO - BR 476 - continuação

TRANSPOSIÇÕES LINHA VERDE:
TRINCHEIRAS:
10.  Rua Gustavo Rattman;
11.  Av. Francisco M.Albizú (Solar)

PONTE – RIO BACACHERI:
12.  Prolongamento da Av. da Integração (Linha Verde).
13.  Rua Nicarágua;
14.  Rua Alberto Potier;

PAVIMENTAÇÃO DEFINITIVA
15.  Rua Dante Angelote: 
      (Trecho: Linha Verde x Rua Konrad Adenauer);

BINÁRIOS E LIGAÇÕES URBANAS
16.  Binário Holanda / Rua Estados Unidos:
      (Trecho: Rua Nossa Senhora de Nazaré x Av. Anita Garibaldi)

17.  Binário São Lourenço:



32 / 153

      Rua Prof. Nilo Brandão / Rua João Gava x Rua Nilo Peçanha / Rua Prof. 
Joaquim de Mattos Barreto / Rua João Guariza;

18.  Estruturação do Prolongamento do Binário Nicarágua / Av.  Erasto 
Gaertner;

ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA:
19.  Reurbanização Rua Fredolin Wolf 
      (trecho: Rio Barigüi / Rua José Carlos Ribeiro Ribas);
20.  Estruturação da Ligação Barreirinha / Pilarzinho
      (Carmelina Cavassim - viaduto sobre a Rodovia dos Minérios - Des. José 
Carlos Ribeiro Ribas;
21.  Rua João Havro:
      (trecho: Rua Paula Prevedello Gusso x   Rua dos Dominicanos);
22.  Rua Alberico Flores Bueno:
      (trecho: Av. da Integração até Rua Marco Polo);
23.  Rua Fernando de Noronha:
      (Trecho: Pedro Antônio da Costa até Theodoro Makiolka);
24.  Rua Paulo Kulik:
      (trecho: Est. Guilherme Weigert x Arroio Cachoeira (divisa do Município);
25.  Prolong. Rua Padre Paulo Canelles:
      (trecho: Est. Guilherme Weigert x Arroio Cachoeira (divisa do Município);

ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA - continuação
26.  Rua Pe. Canelles:
(trecho: Rua Theodoro Makiolka x Est. Guilherme Weigert);
27.  Est. Guilherme Weigert:
(trecho: Rua Pe.  Paulo Canelles x Rua Theodoro Makiolka);
28.  Rua Máximo João Kopp:
(trecho: Rua Pe. João Wislinski x Rio Atuba);
29.  Estrada Santa Cândida ;
(trecho: Rua Pe. João Wislinski x Rio Atuba);
30.  Rua Theodoro Makiolka:
(trecho: Av. Anita Garibaldi x Av. Paraná);



33 / 153

31.  José Bajerski:
(trecho: Rodovia PR 092 Curitiba - Rio Branco do Sul x Ribeirão Antônio Rosa);
32.  Rua José Prosdócimo Lago:
(trecho: Rodovia PR 092 Curitiba - Rio Branco do Sul x Rio Barigüi);

ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA - continuação: 
33.  Rua Eugênio Flor:
(trecho: Rua Des. José Carlos Ribeiro Ribas x Rio Barigüi);
34.  Rua Des. José Carlos Ribeiro Ribas:
(trecho: Rua São Salvador x Rodovia PR 092 Curitiba - Rio Branco do Sul);
35.  Rua Domingos Antônio Moro:
(trecho: Rio Barigui x Rua São Salvador);
36.  Rua José Ribeiro de Cristo:
(trecho: Rua Otalino de Souza x Av. Fredolin Wolf);
37.  Rua Gardênio Scorzato:
(trecho: Rua São Domingos x Rua João Tschannerl  
 - Canal 04);
38.  Rua Konrad Adenauer:
(trecho: Av. Víctor Ferreira do Amaral x Rua Dante Angelote);
39.  BR116 - acesso Atuba - Quatro Barras / BR 476 - Atuba (prolongamento 
da Av. Monteiro Tourinho / Av. Mascarenhas de Moraes);

PROGRAMA CIRCULAÇÃO - ABERTURA DE RUA
40.  Rua João Havro
(trecho: Rua Dominicanos x Rua Ary Barroso);
41.  Prolongamento da Rua Antônio de Cristo até a Rodovia 
BR 116 - Acesso Atuba / Quatro Barras;

HABITAÇÃO:

PROGRAMA MORO AQUI: 
 -   PAC:
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42.  Vila  Nori:
             Reassentamento de 50 famílias para Santa      Felicidade - Moradias 
Maringá;
     
43.  Bolsão Atuba
      Reassentamento de 421 famílias para Moradias Faxinal - Bairro Santa 
Cândida;
     
-   PAR:
44.  Empreendimento Modena:
      (326 Unidades no Bairro Santa Cândida);

SETOR ESTRUTURAL NORTE: 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
 E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA RIT:
45.  Ligação Capão da Imbuia / Cabral:
-   Pavimentação e urbanização;  
-   Sinalização Semafórica;
46.  Av. Paraná (Setor Estrutural Norte)
-   Ultrapassagem na Canaleta;
-   Sinalização Semafórica;
47.  Terminal Santa Cândida (adequação).
48.  METRÔ (em estudo):                      
-   22 km de extensão ao longo do Setor Estrutural (sob a canaleta do ônibus);  
-   Extensão: Terminal CIC-Sul até Terminal Santa Cândida (norte da cidade - 
Regional Boa Vista);

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!

MARCOS DE IDENTIDADE
 - valoriza espaços de maior referência funcional no território e em bairros.
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Marcos de identidade - a Universidade Livre do Meio Ambiente, o Jockey Club 
do Paraná, a maravilha dos parques e bosques, o ousado desenho da Ópera 
de Arame e o Memorial Ucraniano no Parque Tingui são algumas das 
numerosas referências da região. Todo mundo diz: na passarela da Ópera de 
Arame, na pedreira, perto da Cruz do Pilarzinho e assim por diante. Isso, 
porque esses lugares marcam o espaço onde estão, são marcos de identidade 
da população. Esses endereços queridos por todos precisam ser valorizados. 
E podem surgir novos endereços com essas condições.

Veja abaixo as propostas da diretriz 2:

NÚCLEOS DE CONVIVÊNCIA:
1.  Cachoeira (Parque da Barreirinha);
2.  Barreirinha (Conjunto Santa Efigênia);
3.  Pilarzinho (Cruz do Pilarzinho);
4.  Mateus Leme (restaurantes);
5.  Bacacheri (Av. Prefeito Erasto Gaertner);
6.  Monteiro Tourinho;
7.  Bairro Alto (Terminal - Vilinha).

1.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA CACHOEIRA:
-   iluminação e calçadas;
-   Av. Anita Garibaldi;
   (comércio centralidade da Região);
-   ciclovias;
-   Referências na Paisagem:
-   Parque da Barreirinha;
-   Parque Nascente do Rio Belém.

2.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA BARREIRINHA:
    (Conjunto Santa Efigênia);
-   Iluminação e calçadas;
-   Av. Anita Garibaldi (comércio local);
-   Unidade de Conservação;
-   UIP’s: unidades de interesse histórico;
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-   Ciclovias.

3.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PILARZINHO
     (Cruz do Pilarzinho);
-   Iluminação, calçadas, arborização;
-   Revitalização  da rua do comércio;
   (R. Amauri Lange Silvério x R. Raposo Tavares);
-   Referências na paisagem.

4.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA MATEUS LEME
      (restaurantes)
-   Iluminação, calçadas, arborização;
-   Rua Mateus Leme;
-   Referências na paisagem:
-   Parque João Paulo II;
-   Parque São Lourenço.

5.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA  BACACHERI
-   Iluminação, calçadas, arborização;
-   Av. Pref. Erasto Gaertner;
-   Despoluição visual;
-   Rua Holanda x Rua Estados Unidos; 
-   Referências na paisagem:
-   Área Militar do Bacacheri;
-   Bosque Boa Vista.

6.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA  
       MONTEIRO TOURINHO
-   Iluminação, calçadas, arborização;
-   Rua Erasto Gaertner x Rua Monteiro Tourinho;
-   Referências na paisagem;
-   Parque Bacacheri;
-   Burro Brabo: construção de interesse histórico;
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-   Área Militar do Bacacheri.

7.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA BAIRRO ALTO
-   Iluminação, calçadas, arborização;
-   Rua Alberico Flores Bueno;
-   Rua  José de Oliveira Franco;
-   Referências na paisagem:
-   Terminal Bairro Alto;
-   ‘Vilinha’: novo centro cultural do Bairro Alto.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES
 - propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades.
Nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem fazer tudo sozinhas. Mas, se 
juntarem as forças, uma transformação da Regional pode acontecer mais 
depressa e com efeitos positivos para a sua vida e de seus vizinhos. Para 
transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E acreditar nos resultados. Você 
pode ajudar.
Veja abaixo as propostas da diretriz 3:

1.  PARQUE LINEAR BARIGÜI
     Projeto Viva Barigüi:
-   recuperação ambiental - despoluição hídrica;
-   lazer ao longo do rio;
-   aproveitamento de potencialidades locais: lagos, áreas verdes;
-   implantação da Via Parque;
-   implantação de ciclovias;

2.  DESVIO DO RAMAL FERROVIÁRIO - RFFSA 
    (trecho urbano remanescente)
-   utilização do trecho da ferrovia que atravessa a Regional Boa Vista;
-   oportunidade de reorganização do território fragmentado pela ferrovia ;
-   possibilidade de implantação de binário com a Av. Anita Garibaldi;
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-   complementação da rede de ciclovias;

3.  PARQUE LINEAR RIO BELÉM: 
-   recuperação ambiental - despoluição hídrica;
-   lazer ao longo do rio;
-   complementação da Via Parque;
-   recuperação de ciclovias;
-   Parques: Nascente do Belém e São Lourenço.

4.  PARQUE LINEAR DO RIO BACACHERI:
-   recuperação ambiental - despoluição hídrica;
-   lazer ao longo do rio;
-   recuperação de área de fundo de vale do Conjunto Santa Efigênia  - córrego 
Vila Diamantina;
-   implantação  de ciclovias;
-   Centro de Excelência Ambiental.

5.  PARQUE LINEAR  DO CÓRREGO TARUMÃ:
-   recuperação ambiental - despoluição hídrica;
-   complementação do Bosque de Portugal.

6.  PARQUE LINEAR ATUBA: 
-   extensão do Parque Linear Cajuru;
-   recuperação ambiental - despoluição hídrica;
-   lazer ao longo do rio;
-   implantação de ciclovias;
-   Bosque da Luz e Parque Atuba.

7.  ECO - ALAMEDAS:
-   estruturação de eixos que conectam a Linha Verde e o fundo de vale do 
Córrego Tarumã ao Parque Linear Atuba;
-   paisagismo com utilização maciça de espécies vegetais nativas;
-   utilização da flora nativa e identificação de cada eco-alamenda por flores de 
cores diferentes;
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-   fortalecimento da identidade local;
-   zoneamento especifico: incentivos fiscal e construtivo para atividades 
voltadas ao lazer.

8.  ECO - PAR:
-   proposta de habitação social  com áreas de lazer integradas ao Parque 
Linear Atuba;
-   possibilidade de adensamento gerando recursos para  a reabilitação 
ambiental e despoluição hídrica do Rio Atuba. 

9.  CENTRO CULTURAL VILINHA:
-   aproveitamento de estrutura existente para atividades culturais: integração 
metropolitana

CANAIS DE RIOS E ARROIOS:
-   Preservação e revitalização de ruas com canais (melhor qualidade urbana);

10.  Rua Renê Descartes;    
11.  Rua Hassan Mohamed Raad;
12.  Rua Diógenes do Brasil Lobato - LOA 2008.

PARQUES E BOSQUES

13.  PARQUE DA BARREIRINHA: 
-   revitalização e ampliação do parque com implantação do novo Horto 
Municipal e Mirante;
14.  PARQUE ATUBA:
-   continuidade da implantação da Vila da Madeira, desenvolvendo atelier para 
marcenaria e feiras no local;
-   possibilidade de integração com futuro parque metropolitano - Pedreira - 
com vocação para esportes radicais;
15.  PARQUE BACACHERI:
-   revitalização e ampliação do Parque com anexação do Bosque de 
vegetação nativa - área particular;
13, 15 e 16: áreas de ampliação  das unidades de conservação existentes.
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PARQUES E BOSQUES

17.  PARQUE DAS ESCULTURAS:
-   nova área de lazer e contemplação;
-   área da Votorantin com possibilidade de  parceria com a PMC para uso 
público;

18.  BOSQUE UIP - RIO BACACHERI:
-   área da Rosa Cruz com possibilidade de integração ao Parque Linear 
Bacacheri;

19.  BOSQUE RIO BELÉM:
-   possibilidade de integração ao Parque Linear Rio Belém.

20.  ESCOLA MODELO DONA RUTH
-   Escola Municipal diferenciada;
-   programa escolar complementado com atividades lúdicas;
-   jardinagem;
-   marcenaria;
-   pequenos animais;
-   biblioteca;
-   cultivo de espécies nativas;

21.  CENTRO DE CONVIVÊNCIA BOA VISTA
-   equipamento de acesso gratuito;
-   esporte e lazer para população;
-   duas piscinas aquecidas - uma semi - olímpica;
-   vestiários, duas áreas de múltiplo uso para aulas teóricas, palestras e 
ginástica;
-   localização: próximo à Rua da Cidadania Boa Vista;

22.  BIBLIODECKS: 
-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio social;
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-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens - convênios 
com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para empréstimos de 
livros e revistas;
-   local para apresentações de teatro de rua, danças, música, procurando 
incentivar a cidade como o lugar do encontro e do convívio;
-   local do projeto piloto: fundo de vale do Rio Belém (Rua Mateus Leme) e Rio 
Bacacheri (Parque Bacacheri);

23.  TURISMO INTEGRADO: 
-   desenvolvimento turístico na região norte da cidade aproveitando o potencial 
existente;
-   atividades propostas: eventos, negócios e compras, diversão e 
entretenimento, culturais e étnicas, lazer e gastronomia, ecológicas, esportivas 
entre outras;
-   aproveitamento e preservação de suas potencialidades naturais;
-   desenvolvimento cultural e da identidade local: edificações de valor histórico 
e cultural existentes na Regional Boa Vista;
-   integração com os circuitos turísticos da Região Metropolitana de Curitiba;

24.  CARRETEL: 
-   ligação alternativa entre os parques da Regional;
-   proposta de circuito turístico para lazer e esportes radicais em caminhos 
estruturados ao longo das Linhas de Transmissão  (‘Torres da Copel ’);
-   ciclovias;
-   infra-estrutura de apoio ao longo do percurso;
-   circuito com identidade própria utilizando elementos como aço, madeira e 
pedra;
-   mini-estações de serviço ao turista (quiosques, bicicletários, sanitários);
-   iluminação cênica das torres; 
-   Mirante Boa Vista: no final do circuito, localizado junto às Torres de TV (vista 
e topografia diferenciadas); 
-   possibilidade futura de transporte alternativo: teleférico;

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!
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REGIONAL BOQUEIRÃO
Os bairros são 4: Boqueirão, Alto Boqueirão, Xaxim e Hauer.
Se você é um dos 188.192 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional Boqueirão.
Quem vê a paisagem hoje, mal imagina o Boqueirão da origem do nome: cova 
grande e funda, terra alagadiça. A fazenda, de mais de mil alqueires, foi 
registrada em 1856 e loteada em 1933. 
O charco de difícil acesso, sem infra-estrutura, agrega histórias curiosas e uma 
profunda união entre os moradores. Russos Menonitas, vindos de Santa 
Catarina em 1938, introduziram a agricultura e a produção de leite e fundaram 
a primeira escola, hoje Colégio Erasto Gaertner. A região começou a prosperar 
com a abertura da avenida Marechal Floriano – que só ia até o Asilo Nossa 
Senhora da Luz – até os lotes, obra executada por soldados em troca do 
terreno para a construção do quartel, em 1938. 
Arruamento e praças foram providenciados, também, com doação de terras à 
Prefeitura, em troca das obras. Mas o processo foi demorado: só decolou a 
partir dos anos 60 do século XX.
O Alto Boqueirão é dividido pela estrada de ferro: as áreas a noroeste 
prolongam o bairro Boqueirão e aquelas a sudeste integram o Parque Iguaçu, 
que abriga o Zoológico de Curitiba.
O Xaxim tem nome associado à forma de demarcação das terras, com valas 
onde se plantava xaxim. O bairro surgiu a partir do povoamento do antigo 
caminho para São José dos Pinhais, hoje rua Francisco Derosso.
Hauer remete à família proprietária das terras, loteadas em 1948: primeiro do 
lado esquerdo da Avenida Marechal Floriano Peixoto e depois do direito, onde 
foi erguida a capela pioneira, dedicada a Santa Rita de Cássia.

O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode viver no 
futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?

A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando sua 
opinião ou com idéias.

PERFIL
•   Regional Boqueirão: criada em 1986; (decreto 142/1986);
•   abrange 4 bairros: Hauer, Xaxim, Boqueirão e Alto Boqueirão;
•   área: 3.985,9 há (9,22% da área de Curitiba);
•   população: 188.192 hab  (11,9 % da população de Curitiba);  46,94% entre 
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25 e 59 anos;
•   taxas de crescimento:
Hauer: 1,72%
Xaxim: 2,15%
Boqueirão: 0,76%
Alto Boqueirão: 1,81%
•   maior densidade demográfica: Xaxim - 54.691 hab (61,69 hab / ha);
•   renda mediana: entre 03 a 05 s.m. 
•   ligação da cidade com o sul do país e com a RMC;
•   13.898 empresas: 1.754 indústrias, 6.016 comércios, 3.841 serviços e 2.287 
outros;
•   49.533 domicílios na Regional;
•   48 conjuntos habitacionais com 6.492 unidades;
•   3.712 domicílios em situação irregular (6,9% dos domicílios da regional);
•   27 áreas irregulares (05 em regularização).

ZONEAMENTO
•   ZS-1 
•   ZS-2
•   SE-MF
•   ZT-MF
•   ZT-BR 116
•   ZE-M
•   ZR-2
•   SE-LE
•   SEHIS
•   APA

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•   BR 476 - antiga BR 116;
•   Rua Marechal Floriano Peixoto;
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•   Contorno Leste (AR Bairro Novo);
•   Rua Comendador Franco (AR Cajuru);
•   BR 277 (AR Cajuru);
•   Ferrovia.

CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•   Rua Dr. Júlio César Ribeiro de Souza;
•   Rua Cel. Luiz José dos Santos;
•   Rua Waldemar Loureiro Campos;
•   Rua José Hauer;
•   Rua Des. Antônio de Paula;
•   Rua Dr. Bley Zornig;
•   Rua Maestro Carlos Frank;
•   Rua dos Pioneiros / Wilson Dacheux Pereira;
(Linhão do Emprego);
•   Rua Eduardo Pinto da Rocha;
•   Rua Francisco Derosso;
•   Rua David Tows.

TERMINAIS DE TRANSPORTE
•   Terminal Hauer;
•   Terminal do Carmo (Rua da Cidadania AR Boqueirão);
•   Terminal Boqueirão;
•   Terminal Sítio Cercado (AR Bairro Novo);
•   Terminal Pinheirinho (AR Pinheirinho);
•   Capão Raso (AR Portão);
•   Terminal Portão (AR Portão).

CICLOVIA - EXISTENTE
•   Rua dos Pioneiros / Wilson Dacheux Pereira; 
(Linhão do Emprego);
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•   Rua Omar Raymundo Picheth;
•   Rua Napoleão Laureano;
•   Rua Waldemar Loureiro Campos;
•   Rua Francisco Derosso;
•   Rua Willian Booth;
•   Rua Rodolfo Bernardelli. 

CICLOVIA - DIRETRIZ
•   Rua dos Pioneiros / Wilson Dacheux Pereira; 
(Linhão do Emprego);
•   Rua Omar Raymundo Picheth;
•   Rua Napoleão Laureano;
•   Rua Waldemar Loureiro Campos;
•   Rua Francisco Derosso;
•   Rua Willian Booth;
•   Rua Rodolfo Bernardelli. 

MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•   Quartel Militar; 
•   SESI;
•   Estádio Pres. Erton Coelho de Queiroz;
•   Cemitério Municipal Boqueirão;
•   Portal Plaza Shopping;
•   Shopping Cidade;
•   Contorno Ferroviário;
•   Pátio de manobras ALL - passarela sobre trilhos;
•   Silos de grãos - ALL;
•   Rua da Cidadania / AR Boqueirão;
•   Igreja do Carmo;
•   Passarela Pça Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres;
•   ETE SANEPAR;
•   Parque Iguaçu - Parque Náutico;
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•   Zoológico. 

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•   Praça Alfredo Hauer;
•   Praça Dom Geraldo Fernandes;
•   Bosque Reinhard Maack;
•   Praça Amazires Bley Davet;
•   Praça Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres;
•   Praça Prefeito Lineu Ferreira do Amaral;
•   Praça da Colonização Menonita;
•   Praça Gen. Florimar Campelo;
•   Jardim Orlando Calil Fadel;
•   Praça Pe. Agostinho Legros;
•   Praça Amaro Bernardo Velloso;
•   Praça Reverendo Elias Abrahão (Jd. das Araucárias);
•   Praça Nossa Senhora do Carmo (AR Boqueirão);
•   Praça Recanto dos Eucaliptos;
•   Praça Valdomiro Rauth;
•   Praça Cláudio M. de I. e Silva;
•   Praça Engenheiro Gil R. Glaser;
•   Praça Imer Collares  Marques;
•   Praça Nelson S. Monteiro;
•   Praça Brasilícia dos Santos Muniz;
•   Novas Unidades de Conservação (áreas no Município de propriedade 
pública ou privada, com características naturais de relevante valor ambiental): 
01.

APA IGUAÇU 
•   Zoneamento específico;
•   Cavas e canal extravasor;
•   Parque Iguaçu – Zoológico;
•   Parque Náutico – raia;
•   ETE SANEPAR.
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CURSOS D’ÁGUA
•   Ribeirão dos Padilhas;
•   Córrego Alto Boqueirão;
•   Rio Belém;
•   Córrego da Rua Evaristo da Veiga;
•   Córrego da Rua Cel. Luiz José dos Santos;
•   Córrego da Rua Waldemar Loureiro Campos;
•   Córrego João Batista; 
•   Rio Iguaçu: referência estadual no espaço metropolitano.

EQUIPAMENTOS
•   CMEI - 19
•   centro conveniado de educação infantil - 13
•   escolas municipais - 21
•   comunidade escola - 06
•   faróis do saber - 05
•   escolas estaduais - 19
•   ensino superior - 02
•   bibliotecas - 01
•   liceus de ofício - 04
•   vilas de ofício - 04
•   barracão  empresarial - 01
•   CATI - 01         CRAS - 03
•   unidades de saúde - 14
•   hospitais - 02
•   armazéns da família - 03
•   programas de abastecimento / SMAB - 23

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•   pouca continuidade das ligações viárias transversais;
•   predomínio de malha viária em antipó (frágil para tráfego pesado);
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•   cruzamentos perigosos: malha viária diagonal (‘losango’ - Rua Jose P. 
Lacerda Werneck, Av. Nossa Senhora da Paz, Rua Regina Schulman e Rua 
Ver. Antonio Carnasciali) e Praça Joaquim Menelau de Almeida Torres x 
Marechal Floriano;
•   poucos marcos urbanos (referências na paisagem) monotonia da paisagem 
(grande área em ZR 2);
•   zoneamento x ocupação atual - ZS 1 e ZS 2;
•   barreiras urbanas - Quartel do Boqueirão, canaleta da Marechal, BR 476 e 
ferrovia;
•   Alto Boqueirão: concentração de conjuntos habitacionais - pouca 
diversidade de renda;
•   córrego das Ruas Evaristo da Veiga e Waldemar Loureiro Campos: 
dificuldade de acesso às casas;
•   ocupações irregulares: fundos de vale e ao longo da ferrovia;
•   Rio Belém - ocupações irregulares nas margens, poucas transposições e 
degradação ambiental;
•   áreas inundáveis / ramal ferroviário  - dique de contenção;
•restrições ambientais - APA.

CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•   infra-estrutura urbana (BR 476, Mal. Floriano Peixoto e Linhão do Emprego): 
possibilidade de mudanças de zoneamento, densidades e diversidade de 
renda; 
•   transporte coletivo de alta capacidade (Linha Verde, Mal. Floriano Peixoto e 
Linhão do Emprego);
•   malha viária predominantemente ortogonal -  possibilidade de ligações 
transversais no sul da cidade;
•   malha viária diagonal (‘losango’ - Rua José P. Lacerda Werneck, Av. Nossa 
Senhora da Paz, Rua Regina Schulman e Rua Ver. Antônio Carnasciali): 
criação de alameda com ciclovias, calçadas amplas, arborização, mobiliário 
próprio, priorizando o pedestre para atividades recreacionais e esportivas; 
•   Quartel Militar: reserva de área no centro da Regional para usos futuros - 
lazer e cultura;
•   bosques e praças (Reinhard Maack, Pça da Colonização Menonita, unidade 
de conservação - Xaxim);
•   Rio Belém - ocupação diferenciada e aproveitamento para lazer;
•   ruas com córregos: paisagismo diferenciado - identidade própria e 
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referência na paisagem local;
•   ferrovia: diretriz de arruamento ao longo da linha férrea, concentração de 
coletores de reciclados;
•   áreas em processo de regularização fundiária - vila nova e pantanal;
•   APA Iguaçu: Zoológico, Parque Náutico e Parque do Iguaçu.

PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)
•   ampliar treinamento da guarda municipal para notificações e multas de 
pertubação de sossego (aparelho decibelímetro) e pichações;
•   negociação técnica para diretrizes de regularização e equipamentação; 
•   geração de trabalho e renda; 
•   política de manutenção e revitalização da malha viária: 
•   ampliar rede de proteção para idosos e PPD; 
•   ações culturais com foco em áreas de risco; 
•   priorizar ações voltadas a qualidade ambiental - parque linear rio belém - 
estudo e integração com ARBQ para efetividade do problema; 
•   problemas de drenagem: 
•   ampliar o acesso  à cultura para diferentes públicos; 
•   ampliar o programa “refeição solidária”: parceria com 13 empresas e 23 
entidades

Agora que você já conhece um pouco mais da Regional Boqueirão, vá até 
Diretrizes e Propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 - investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da 
Regional. Pode ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, 
conjunto habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, 
creche, posto de saúde, armazém da família. Dinamizar esse território é, por 
exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio está poluído e interrompe os 
caminhos - cria barreiras -, parece óbvio devolver a vida às águas e criar 
espaços de convivência para você e seus vizinhos.
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Veja abaixo as propostas da diretriz 1:

OBRAS EM ANDAMENTO - BID II

Linha Verde - novo eixo urbano - BR 476
ESTAÇÕES LINHA VERDE:
1.  Av. das Torres;
2.  PUCPR;
3.  Marechal Floriano;
4.  Fanny; 
5.  Santa Bernadethe;
6.  Xaxim;
7.  São Pedro;
8.  Pinheirinho;
9.  CIC – Sul;

BINÁRIOS LINHA VERDE
4.  Estação Fanny: (Rua Oliveira Viana x Rua Professor João Soares 
Barcelos);
5.  Santa Bernadethe: (Rua Chanceler Oswaldo Aranha x Rua Wilson Lois 
Koehler Jr.);
6.  Brasília (Rua Francisco Derosso);
7.  Estação Vila São Pedro: (Rua Omar Raymundo Picheth x Rua Barão de 
Santo Ângelo);

PÓLOS LINHA VERDE:
1.  Av. das Torres;
2.  PUCPR;
3.  Marechal Floriano;
4.  Fanny;
5.  Santa Bernadethe;
6.  Xaxim;
7.  São Pedro;
8.  Pinheirinho.
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OBRAS PREVISTAS:

10.  Integração Viária: 
-   Rua Des. Westphalen + Ten. Fco Ferreira de Souza;
-   Rua Anne Frank + Rua Aloízio Finzetto;

11.  Implantação do Sistema Trinário:
-   Marechal Floriano Peixoto, Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira de 
Souza;
-   redimensionamento para permitir ultrapassagens do bi-articulado (ligeirão);
-   novas calçadas, paisagismo e  iluminação;
-   transposições Marechal Floriano Peixoto:

12.  Evaristo da Veiga;
13.  Cleto da Silva;
14.  Waldemar Loureiro Campos.     

OBRAS PREVISTAS
15.  Rua Desembargador Antônio de Paula: trecho Francisco Derosso / Mal. 
Floriano / Rio Belém;
16.  Rua Waldemar Loureiro Campos: trecho entre Francisco Derosso / Anne 
Frank;  

ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA - DIRETRIZES
17.  Rua Alcino Guanabara;
18.  Rua São Jorge - prolong. até Rua Waldemar Kost;
19.  Binário Rua Evaristo da Veiga - Rua Antonio Rebelatto / Rua Cleto da 
Silva;
20.  Rua Cel. Rivadávia Pereira de Moraes até Rua Cel. Luiz José dos Santos;
21.  Binário Francisco Derosso: Rua Francisco Derosso – Rua Ana Aparecida 
Lopos Canet / Rua Gen. Theodorico Gonçalves Guimarães / Rua Jorge Bley;
22.  Binário Prof. João Soares Barcelos: Rua Prof. João Soares Barcelos / Rua 
Ten. Cel. Vilagran Cabrita – Rua Oliveira Viana / Rua Arthur Manuel Twersan.
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COMPLEMENTAÇÕES VIÁRIAS
23.  Rua Pedro Wieler com Rua Issac Kriger;
24.  Rua David Tows;
25.  Rua das Carmelitas;
26.  Melhoria do acesso ao Parque Náutico.

TRANSPOSIÇÕES:
27.  Linha férrea: novo acesso à Raia Olímpica / Parque Náutico;
28.  Córrego Alto Boqueirão - Rua Jerusalém; 
29.  Ribeirão dos Padilhas;
30.  Prolongamento da Rua Marechal Floriano Peixoto.

ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA
31.  Prolongamento da Rua Marechal Floriano / Parque Náutico;
32.  Cel. Luiz dos Santos - trecho: Av.Marechal Floriano / Rio Belém;
33.  Rua Bley Zornig - trecho: Rua Paulo Setubal / Rua Cascavel.

LIGAÇÕES LESTE - OESTE:

34.  Ligação Tecnoparque: Rua Prof. João Soares Barcelos / Rua Sônia Maria / 
Rua Roberto Hauer / Rua  Oliveira Viana / Rua Cel. Antônio Ricardo dos 
Santos; 
35.  Inter II: Rua Chanceler Oswaldo Aranha / Rua Frei Henrique Coimbra / 
Rua Oliveira Viana / Rua Júlio César Ribeiro de Souza / Rua Wilson Lois 
Koehler / Rua Alcino Guanabara.

PROLONGAMENTO DAS CONECTORAS:
36.  Conectora 2: Rua Francisco Derosso + Rua Francisco Antônio Rebelatto + 
Rua Evaristo da Veiga - Rua Pedro Dorigo + Rua Dom José Marello + Rua 
Cleto da Silva;
37.  Pólo São Pedro: Rua Osmar Raimundo Picheth + Rua Teodomiro Furtado 
+ Rua Jorge Wendler + Rua Antônio Schiebel  - Rua Barão de Santo Ângelo + 
Rua Waldemar Loureiro Campos;
38.  Conectora 1 : Rua João Batista Zagonel + Rua Francisco Derosso + Rua 
São Francisco Sales  + Rua Jorge Bley + Rua Des. Antônio de Paula - Rua 
Ayrton Pizzato Gusi + Rua Francisco Sales + Rua Maria Silva Couston + Rua 
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Diogo Mugiatti;
39.  Linhão do Emprego: Rua Izaac Ferreira da Cruz + Rua Maestro Carlos 
Frank  –  Rua dos Pioneiros + Rua Pastor Antônio Polito.

TRANSPOSIÇÕES - PONTES DO RIO BELÉM:
40.  Rua Antônio Ricardo + Rua Hermógenes de Oliveira;
41.  Rua Alcino Guanabara + Rua Flávio Ribas;
42.  Rua Evaristo da Veiga + Rua Padre Júlio Saavedra;
43.  Rua Antônio Schiebel + Rua Sílvio da Maia Moreira;
44.  Rua Waldemar Loureiro Campos + Rua Zulmira Bacila (Córrego  do 
Areiãozinho)

HABITAÇÃO
PROGRAMA MORO AQUI 
PAC – OGU
45.  Vila Nova;
46.  Vila Pantanal; 
47.  Moradias Nilo;
48.  Moradias Jandaia: 45 + 46 + 47 (AR Bairro Novo);
49.  Vila Gramado - Moradias Sítio VI (AR Bairro Novo);

FONPLATA
50.  Pantanal.

51.  ZONEAMENTO CONECTORAS
-   proposta de novos parâmetros construtivos ao longo do prolongamento das 
conectoras;
-   aumento da densidade de ocupação em função das obras de infra-estrutura 
(Linha Verde - Binários) que melhoram a oferta da mobilidade urbana e do 
transporte integrado;
-   intensificar e dinamizar a ocupação.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!
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MARCOS DE IDENTIDADE
 - valoriza espaços de maior referência funcional no território e em bairros.
Marcos de identidade - a Praça da Colonização Menonita, o Quartel, o Colégio 
Erasto Gaertner, o Zoológico do Parque Iguaçu são referências da região. Todo 
mundo diz: atrás do quartel, a 100 metros da entrada do parque, duas ruas 
antes do colégio e assim por diante. Isso, porque esses lugares marcam o 
espaço onde estão, são marcos de identidade da população. Esses endereços 
queridos por todos precisam ser valorizados. E podem surgir novos endereços 
com essas condições.

Veja abaixo as propostas da diretriz 2:

NÚCLEOS DE CONVIVÊNCIA:
1.  João Soares Barcelos;
2.  Vila São Pedro;
3.  Menonitas (áreas verdes);
4.  Pólo das Malhas;
5.  Alto Boqueirão.

1. NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA JOÃO SOARES BARCELOS:
-   iluminação, calçadas , arborização;
-   revitalização;
-   ciclovias; 

2.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA VILA SÃO PEDRO:
-   iluminação e calçadas; 
-   Rua 1º de Maio;
-   revitalização da Praça Nelson S. Monteiro; 
-   ciclovias entre parques.

3.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA  MENONITAS (áreas verdes):
-   iluminação e calçadas;
-   centro de convivência Menonitas: possibilidade de implantação do Centro de 
Convivência;
-   novo parque na unidade de conservação.
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4.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PÓLO DAS MALHAS:
-   iluminação, calçadas , arborização;
-   revitalização;
-   ciclovias.

5.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA  ALTO BOQUEIRÃO:
-   Rua Eduardo Pinto da Rocha + Rua Campo Mourão;
-   iluminação, calçadas , arborização; 
-   Rua Eduardo Pinto da Rocha + Rua Campo Mourão (comércio local);
-   Barracões da ALL - silos de grãos.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES 
- propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades.
Nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem fazer tudo sozinhas. Mas, se 
juntarem as forças, uma transformação da Regional pode acontecer mais 
depressa e com efeitos positivos para a sua vida e de seus vizinhos. Para 
transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E acreditar nos resultados. Você 
pode ajudar.

Veja abaixo as propostas da diretriz 3:

1.TECNOPARQUE (AR Matriz):
-   programa de cooperação interinstitucional liderado pela Prefeitura de 
Curitiba, envolvendo os setores governamental, científico e empresarial;
-   ambiente urbano de inovação em espaços que concentram ativos 
tecnológicos públicos e privados;
-   área física com incentivos especiais para  atração e instalação de empresas 
de base tecnológica e serviços de apoio, potencializando um ambiente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico - proximidade com universidades. 

REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES
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2.  Praça Recanto dos Eucaliptos - quadra coberta;
3.  Praça Reverendo Elias Abrahão - Jardim das Araucárias;
4.  Praça Pe. Agostinho Legros;
5.  Centro de Esporte e Lazer na Praça D. Geraldo Fernandes;
6.  Espaço de lazer Moradias Belém.

7.  PARQUE LINEAR RIO BELÉM
-   recuperação ambiental;
-   lazer ao longo do rio;
-   aproveitamento de potencialidades locais;
-   implantação de ciclovias;
-   ligação com o Parque Metropolitano do Iguaçu;
-   Grampos do Belém: nova proposta habitacional em pólos junto ao rio.

8.  GRAMPOS DO BELÉM
-   nova proposta habitacional em pólos junto ao Rio Belém com áreas 
integradas ao parque linear; 
-   preservação da APP do rio; 
-   respeito ao anel de conservação sanitário ambiental;
-   SEHIT: Setor Especial de Habitação de Interesse Tecnológico - incentivo à 
construção com ‘tecnologia limpa’;
-   zoneamento - padrão de ocupação: 04 pavimentos direto e 8 pavimentos 
com transferência de potencial construtivo (recursos gerados para reabilitação 
ambiental - despoluição hídrica do Rio Belém;
-   tipologia construtiva - integração de usos de comércio, serviço e moradia;
-   possível parceria com Tecnoparque;
-   Localização: entre o prolongamento das vias conectoras, com possibilidade 
de implantação de novas linhas de transporte público;
-   Térreo: equipamentos públicos, comércio e serviços.
-   Pavimento tipo: habitações. 
-   Área comum: grande praça com paisagismo e mobiliário diferenciado 
(bancos, quiosques, mesas e cadeiras) para feiras, exposições e convívio dos 
moradores. pedestres e ciclistas.

9.  BIBLIODECKS: 
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-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio social;
-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens - convênios 
com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para empréstimos de 
livros e revistas;
-   local para apresentações de teatro de rua, danças, música, procurando 
incentivar a cidade como o lugar do encontro e do convívio.
-   projeto piloto: Praça Amazires Bley Davet.

10.  LOSANGO: EIXO DE ANIMAÇÃO E ESPORTE
-   revitalização da rua e definição de áreas para convívio - proximidade com as 
conectoras;
-   implantação de ciclovias;
-   implantação de equipamentos esportivos;
-   calçadas largas com revestimento diferenciado;
-   rua pavimentada com revestimento ‘ecológico’;
-   integração com equipamentos esportivos existentes ao longo do ‘circuito do 
losango’: campos de futebol, canchas esportivas, Praça Padre Agostinho 
Legros, SESI, etc;
-   acessibilidade;
-   cruzamento de 3 ruas;
-   Praça dos Menonitas: ‘Ponto zero’ do ‘circuito do losango’;
-   mirante como marco da praça com iluminação cênica.

11.  CENTRO CULTURAL BOQUEIRÃO
-   reciclagem das edificações existentes para atividades culturais e de lazer;
-   identificação histórica e potencialização de áreas públicas existentes na vila 
como espaço para feiras de artesanato e de alimentação;

12.  PARQUE DOS MENONITAS
-   preservação de áreas verdes, fundos de vale;
-   ciclovias interligando o parque dos menonitas ao losango.

CANAIS DE RIOS E ARROIOS
-   Preservação e revitalização de ruas com  canais (melhor qualidade urbana);
13.  Rua Evaristo da Veiga;
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14.  Rua Cel. Luiz José dos Santos;
15.  Rua Waldemar Loureiro Campos;
16.  Rua Diogo Muggiatti.
RECUPERAÇÃO DOS FUNDOS DE VALE
17.  Alto Boqueirão;
18.  Padilhas.

19.  PARQUE METROPOLITANO IGUAÇU
-   revitalização do Parque Náutico com novo acesso pela Rua Reno 
Marchesini;
-   preservação ambiental; 
-   implantação de ciclovias;
-   prevenção de cheias e enchentes com lagos de contenção;
-   Memorial de 100 anos da Imigração Japonesa;
-   ampliação do Zoológico com novo acesso pelo contorno leste.

20.  AMPLIAÇÃO DO ZOOLÓGICO:
-   novas áreas para ampliar recintos de animais e para manter e abrigar a 
fauna e a flora do ecossistema das margens do Rio Iguaçu;
-   instalação de teleférico interligando estacionamentos e aumentando a 
mobilidade de visitantes e usuários; 
-   Museu de História Natural: inspirado na história do dilúvio e a preservação 
dos animais com a Arca de Noé para preservar a história dos animais e seu 
ambiente;
-   integração das ciclovias ao Parque Náutico;
-   sinalização e novo acesso pelo Contorno Leste.

21.  RECICLOVIA: 
-   marco urbano de referência para a coleta e reciclagem em Curitiba;
-   estruturação urbana da área lindeira à ferrovia que cruza a parte sul de 
Curitiba, envolvendo 5 Regionais (Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo, Pinheirinho 
e CIC) - grande concentração de coletores de material reciclável; 
-   show room de aplicação de novas técnicas com materiais recicláveis: 
pavimentação, barracões de reciclagem, mobiliário urbano, gerando interesse 
educativo e turístico;
-   viabilização da utilização dos produtos através de incentivos e parcerias 
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com empresários do setor;
-   reciclagem especializada por trechos;
-   implantação de transporte ao longo da reciclovia;
-   proposta alinhada com o ‘Projeto Reciclagem Inclusão Total’ (SMMA e FAS): 
logística de coleta, transporte e recepção do material reciclável, capacitação de 
coletores, organização de depósitos, parcerias com associações,  ONG’s, 
indústrias, etc.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!

REGIONAL CAJURU
Os bairros são 5: Cajuru, Jardim das Américas, Capão da Imbuia, Guabirotuba 
e Uberaba.
Se você é um dos 195.742 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional Cajuru, que é parte do antigo Caminho do Itupava – ligação entre o 
litoral e o interior do Paraná, no início da ocupação do território.  
A regional fica no leste de Curitiba e a palavra – do indígena cahajuru – quer 
dizer boca da mata. Uma vegetação preservada como a do Capão da Imbuia, 
bairro e bosque derivados de uma gleba preservada desde os anos 50. Ali está 
o Museu de História Natural. 
Já no Guabirotuba, mais verde: o Horto Municipal produz as mudas que 
mantêm preenchidos e floridos os espaços públicos de Curitiba – parques, 
praças, jardins, jardinetes. 
No Uberaba, é japonesa a técnica que deu início à farta produção agrícola. 
Somaram-se outros imigrantes e migrantes, surgiram as olarias e o pioneirismo 
das telhas de modelo francês.
O Jardim das Américas concentra o campus da Universidade Federal do 
Paraná e tem uma praça muito especial, chamada Bento Mossurunga, em 
frente à casa onde morou o músico e maestro, autor do Hino do Paraná.

O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode viver no 
futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?

A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando sua 
opinião ou com idéias.
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PERFIL
•   Regional Cajuru: criada em 1986, consolida seus limites em 1993 e no 
decreto 665/2005;
•   abrange 5 bairros: Cajuru, Jardim das Américas, Capão da Imbuia, 
Guabirotuba e Uberaba;
•   área: 35,31 km2  (8,21% da área de Curitiba);
•   população: 195.742 hab. (36,6% até 24 anos);
•   maior taxa de crescimento: bairro uberaba, com 7,21%;
•   renda: de 5 e 10 s.m., elevando-se em 2 bairros;
•   ligação da cidade com litoral e o sul do país;
•   10.206 empresas: 1091 indústrias, 4.324 comércios, 8.242 serviços e 1.549 
outros;
•   55.445 domicílios na regional;
•   64 conjuntos habitacionais com 11.441 unidades;
•   8.918 domicílios em situação irregular (16,08% dos domicílios da regional);
•   38 áreas irregulares (06 em regularização).

ZONEAMENTO
•   SE-AC
•   ZE-D
•   SE-CB
•   SE-CF
•   ZR-3
•   ZR-2
•   SEHIS
•   APA

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•   Av. Vítor Ferreira do Amaral;
•   Av. Affonso Camargo;
•   BR 277 (litoral);
•   Av. Comendador Franco (Av. das Torres);
•   BR 476 (antiga 116);
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•   Av. Marechal Floriano Peixoto (AR Boqueirão).

CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•   Av. Nossa Senhora de Lourdes / Rua Prof. João; Doetzer / Rua Cap. 
Leônidas Marques;
•   Av.Salgado Filho;
•   Rua José Rietmeyer / Francisco H. dos Santos / Prof. Nivaldo Braga;
•   Linhão do Emprego;
•   Rua D. João VI / Rua Luiz França;
•   Rua Vicente de Carvalho;
•   Rua dr. Carlos Bruno / Rua Sebastião Marcos Luiz;
•   Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva;
•   Rua Henrique Mehl / Rua Dr. Gabriel Ferreira Filho;
•   Rua Rodolfo Bernardelli;
•   Rua José Hauer / Rua Augusto Zibarth.

TERMINAIS DE TRANSPORTE
•   Capão da Imbuia;
•   Pinhais (município de Pinhais);
•   Oficinas;
•   Centenário;
•   Hauer  (AR Boqueirão);
•   Carmo (AR Boqueirão); 
•   Boqueirão (AR Boqueirão);

CICLOVIA - EXISTENTE
•   Av. Vítor Ferreira do Amaral;
•   Av. Affonso Camargo / Prof. Maurício Fruet;
•   Av. Senador Salgado Filho;
•   Rua Rodolfo Bernardelli;
•   BR 116.
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CICLOVIA - DIRETRIZ
•   Av. Vítor Ferreira do Amaral;
•   Av. Affonso Camargo / Prof. Maurício Fruet;
•   Av. Senador Salgado Filho;
•   Rua Rodolfo Bernardelli;
•   BR 116.

MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•   Jockey Clube do Paraná;
•   Colégio Militar; 
•   Estádio Pinheirão;
•   Bosque Capão da Imbuia / Museu de História Natural;
•   Autódromo Internacional de Curitiba - Pinhais;
•   UFPR - campus politécnico;
•   Jardim Botânico;
•   PUCPR; 
•   Oficinas e pátio ALL;
•   Vila Oficinas / vila de funcionários da RFFSA;
•   Barracão do IBC;
•   Horto Municipal Guabirotuba;
•   ASSOMA - antigo matadouro municipal;
•   Convento Solitude - Colégio Sion;
•   Armazém Santa Ana.

UIP’S 
•   Armazém Santa Ana???

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•   Jardim Botânico e estação ambiental da UFPR;
•   Bosque Capão da Imbuia;
•   Horto Municipal;
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•   Bosque Solitude;
•   Bosque Steembock; 
•   Bosque Schatzmann;
•   Bosque na Rua Augusto D. de Moraes;
•   Novas Unidades de Conservação (áreas no Município de propriedade 
pública ou privada, com características naturais de relevante valor ambiental): 
03

APA IGUAÇU 
•   Zoneamento específico;
•   Cavas e canal extravasor;
•   Parque Peladeiros;
•   PAVOC - Parque Aquático e Vila Olímpica de Curitiba;
•   Parque Náutico - AR Boqueirão;

CURSOS D’ÁGUA
•   Rio Belém e afluentes: impacto a montante e ETE na foz;
•   Rio Atuba e afluentes – Bacacheri;
•   Rio Iguaçu: referência estadual no espaço metropolitano.

EQUIPAMENTOS
•   creches oficiais - 15
•   creches comunitárias - 13
•   escolas municipais - 20
•   comunidade escola - 06
•   faróis do saber - 04
•   escolas estaduais - 18
•   ensino superior - 06
•   bibliotecas - 03
•   liceus de ofício - 04
•   vilas de ofício - 01
•   barracões - linhão do emprego - 03
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•   CATI - 01         CRAS - 02        CMEI - 15
•   unidades de saúde - 10
•   hospitais - 03
•    armazéns da família - 28
•   programas de abastecimento / smab - 30

OPERAÇÃO CAJURU
•   intervenção multisetorial em estreita sintonia com as forças comunitárias 
locais
•   período: 2000/2004;
•   obras de caráter estruturante e equipamentos comunitários;
•   melhoria habitacional; 
•   potencialização de projetos: Linhão do Emprego;
•   Modelo Colaborativo de Curitiba - lições aprendidas:
  
“fazer com que os grupos superem a visão meramente pessoal da realidade, 
avançando para a compreensão de sua participação na comunidade”. 

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•   conflito entre o tráfego local e rodoviário;
•   poucas ligações viárias transversais;
•   BR 277 - poucas transposições;
•   barreiras viárias e ferroviárias;
•   APA Iguaçu - restrições ambientais, degradação e ocupações irregulares;
•   Rio Belém - poucas transposições e poluição hídrica;
•   maior concentração de famílias residentes em áreas de ocupação irregular - 
17 áreas de vulnerabilidade social;
•   ocupações irregulares em  fundos de vale e áreas de risco;
•   grande pressão sobre os equipamentos sociais;
•   pouca oferta de terrenos vagos públicos ou privados;
•   áreas inundáveis / ramal ferroviário - dique de contenção;
•   Rio Atuba - alta carga de poluição e inundações periódicas.
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CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•   localização estratégica à integração metropolitana;
•   ampla rede de equipamentos em serviços sociais;
•   construções existentes  - UIP Armazém Santa Ana, Barracão do IBC e 
oficinas da rede ferroviária e a Vila Oficinas  -  vila habitacional;
•   APA iguaçu: turismo, esportes náuticos e gastronomia, educação ambiental;
•   Parque Linear Cajuru, Parque Metropolitano do Iguaçu, Parque Peladeiros e 
bosques públicos (Solitude, Schatzmann, Steembock e da Rua Augusto de 
Morais);
•   áreas em processo de regularização fundiária - União Ferroviária, Vila 
Lorena e Savana;
•   Rio Belém  - ocupação diferenciada e aproveitamento para lazer;
•   ferrovia: diretriz de arruamento ao longo da linha férrea, concentração de 
coletores de reciclados;
•   lições aprendidas com a “Operação Cajuru”.

PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)

•   construção da Rua da Cidadania Cajuru;
•   negociação técnica para diretrizes de regularização fundiária e 
equipamentação; 
•   geração de trabalho e renda; 
•   ampliação da rede de proteção para idosos e PPD; 
•   ações culturais com foco em áreas de risco; 
•   defesa civil - orçamento / aumento da demanda;
•   ciclovia Rio Belém - estudo e integração com AR BOQ UEIRÃO para 
solução conjunta;                                                   
•   integrar as ações das secretarias e respectivos territórios de atuação;
•   ampliar o acesso à cultura para diferentes públicos.

Agora que você já conhece um pouco mais da Regional Cajuru, vá até 
Diretrizes e Propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
- investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
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É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da 
Regional. Pode ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, 
conjunto habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, 
creche, posto de saúde, armazém da família. Dinamizar esse território é, por 
exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio está poluído e interrompe os 
caminhos - cria barreiras -, parece óbvio devolver a vida às águas e criar 
espaços de convivência para você e seus vizinhos.

Veja abaixo as propostas da diretriz 1:

OBRAS EM ANDAMENTO - BID II

Linha Verde - novo eixo urbano - BR 476
ESTAÇÕES LINHA VERDE: 
1.  UFPR;
2.  Avenida das Torres;
3.  PUCPR;
4.  Marechal Floriano;
5.  Fanny.

BINÁRIOS LINHA VERDE:
3.  Salgado Filho: Rua Salgado Filho x Rua Imaculada Conceição;
4.  Marechal Floriano: Rua Anne Frank x Rua Tenente Ferreira de Souza (AR 
Boqueirão e Portão);
5.  Fanny: Rua Roberto Faria + Rua Oliveira Viana x Rua Professor João 
Soares Barcelos + Rua Antônio Barquelo (AR Portão e Boqueirão);

PÓLOS LINHA VERDE:
2.  Avenida das Torres;
3.  PUCPR;
4.  Marechal Floriano;
5.  Fanny.

OBRAS EM ANDAMENTO - BID II (CONTINUAÇÃO)
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6.  Binário da Rua Nivaldo Braga + Rua Olga Balster;
7.  Ligação Capão da Imbuia + Hauer: Francisco Heráclito dos Santos + José 
Rietmeyer;

OBRAS PREVISTAS - BID II
8.  Novo terminal Capão da Imbuia;
9.  Binário PUC - novas ligações: Rua Salgado Filho + Rua João Ribas de 
Oliveira;

OBRAS PREVISTAS - BID III 
10.  Revitalização Av. Senador Salgado Filho (trecho iluminado);
11.  CRAS Cajuru Parque Nacional;
12.  CRAS Audi - União;
  8.  Rua da Cidadania Cajuru e Terminal Capão da Imbuia.

HABITAÇÃO:

PROGRAMA MORO AQUI 
PAC
13.  Moradias União Ferroviária (construção de 419 casas + 01 creche);
14.  Moradias Primavera (construção de 103 casas); 
15.  Vila Menino Jesus (reassentamento de 190 famílias e urbanização dos 
remanescentes);

OGU
16.  Bolsão Audi-União (estruturação viária e macro drenagem)
-urbanização das vilas:
17.  Lorena;
18.  Savana;
13.  Vila União Ferroviária: esgoto, rede de drenagem e casa comunitária;
      - RESOLUÇÃO 460
19.  Moradias Munique - construção de 30 casas.

PROLONGAMENTO DAS CONECTORAS:
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20.  CONECTORA 1: Antônio Schebel + Sílvio da Maia Moreira / Waldemar 
Loureiro Campos + Zulmira Bacila (córrego do Areiãozinho);
21.  CONECTORA 2: Evaristo da Veiga + Pe. Júlio Saavedra / Cleto da Silva + 
Manoel  M.  Abreu + Francisco Timóteo de Simas;
22.  CONECTORA 3: Júlio César Ribeiro de Souza + José Rietmeyer  / Alcino 
Guanabara + Flávio Ribas;
23.  Ligação Tecnoparque: Roberto Hauer + Miguel Bakum / Antônio Ricardo + 
Hermógenes de Oliveira;

NOVAS LIGAÇÕES PROPOSTAS:
24.  Flávio M. Ribas + Alfredo Vieira Barcelos + Mons. Lamartine + Carlos 
Bruno Breithaupt + Sebastião Marcos Luiz;
25.  Francisco Timóteo de Simas + Eng. Ademar Munhoz + diretriz adutora 
SANEPAR + Jornalista Aderbal G. Stresser.       

TRANSPOSIÇÕES - PONTES DO RIO BELÉM:
26.  Antônio Ricardo + Hermógenes de Oliveira;
27.  Alcino Guanabara + Flávio Ribas;
28.  Evaristo da Veiga + Pe. Júlio Saavedra;
29.  Antônio Schebel  + Simão Guebur;
30.  Waldemar Loureiro Campos + Zulmira Bacila (córrego Areiãozinho);

TRANSPOSIÇÕES + BR 277 (veículos e pedestres):
31.  Rua Florianópolis;

LIGAÇÃO METROPOLITANA: 
32.  Prolongamento da Rua. Cap. Leônidas Marques (Audi-União).

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!

MARCOS DE IDENTIDADE
 - valoriza espaços de maior referência funcional no território e em bairros.
O primeiro Matadouro Municipal - no antigo caminho para São José dos 
Pinhais - e o Colégio Cajuru são das mais antigas referências da região. Todo 
mundo diz: atrás do colégio das freiras, duas ruas antes do hospital (o Pronto-
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Socorro Cajuru) e assim por diante. Isso, porque esses lugares marcam o 
espaço onde estão, são marcos de identidade da população. Assim acontece 
com as antigas oficinas da Rede Ferroviária Federal Paraná-Santa Catarina, 
no tempo em que Curitiba crescia ao som do apito do trem. Esses endereços 
queridos por todos precisam ser valorizados. E podem surgir novos endereços 
com essas condições.
Veja abaixo as propostas da diretriz 2:

NÚCLEOS DE CONVIVÊNCIA:
1.  Capão da Imbuia;
2.  Acrópole;
3.  Centenário;
4.  Lotiguassu;
5.  Eixo da Rua Salgado Filho.

1.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA CAPÃO DA IMBUIA:
-   iluminação e calçadas – Rua Leopoldo Belczak (comércio local);
-   revitalização - Museu de História Natural;
-   ciclovias entre parques;
-   Rua da Cidadania Cajuru e novo Terminal Capão da Imbuia;
-   Barracão do IBC - revitalização para centro cultural com o ‘mote’ do café - 
bares, ateliês, restaurantes, cafés, teatro, eventos, livrarias, feiras, lazer.

2.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA ACRÓPOLE:
-   iluminação e calçadas – Rua Benedito Mário da Silva + Rua Filipinas;
-   Bosque e Mirante Solitude: espaço de lazer e contemplação com mirante 
para o Parque Metropolitano do Iguaçu e Serra do Mar; 
-   ciclovias entre parques - Bosque Solitude + Parque Linear Cajuru + 
Peladeiros + Bosque Capão da Imbuia. 

3.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA CENTENÁRIO:
-   iluminação, calçadas e arborização - Rua João Tobias Paiva Netto + José 
Giostri Sobrinho;
-   revitalização do Parque Peladeiros;
-   ciclovias entre parques: Peladeiros, Linear Cajuru e Mirante Solitude.
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4.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA LOTIGUASSU:
-   iluminação, calçadas e arborização - Rua Eunice Bettini Bartoszeck + Anna 
Kloster Guimarães;
-   revitalização Bosque Schatzmann;
-   ciclovias entre parques e bosques: Schatzmann, Bosque da Rua Augusto 
David de Moraes, Peladeiros.

5.  EIXO DA RUA SALGADO FILHO:
-   eixo de animação da Rua Salgado Filho com revitalização da rua e criação 
de ‘mini largos’ de convivência com floreiras e mobiliário urbano junto aos 
principais cruzamentos;
-   paisagismo, calçadas e acessibilidade;
-   despoluição visual;
-   iluminação diferenciada;
-   sinalização da via como acesso ao Zoológico;

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES
 - propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades.
Nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem fazer tudo sozinhas. Mas, se 
juntarem as forças, uma transformação da Regional pode acontecer mais 
depressa e com efeitos positivos para a sua vida e de seus vizinhos. Para 
transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E acreditar nos resultados. Você 
pode ajudar.

Veja abaixo as propostas da diretriz 3:

1.  TECNOPARQUE (AR Matriz):
-   programa de cooperação interinstitucional liderado pela Prefeitura de 
Curitiba, envolvendo os setores governamental, científico e empresarial;
-   ambiente urbano de inovação em espaços que concentram ativos 
tecnológicos públicos e privados;
-   área física com incentivos especiais para  atração e instalação de empresas 
de base tecnológica e serviços de apoio, potencializando um ambiente para o 
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desenvolvimento científico e tecnológico - proximidade com universidades. 

2. PRAÇA DE HIMEJI:
-   praça da irmandade entre Curitiba e Himeji;

3. PARQUE HORTO MUNICIPAL: 
-   adequação e revitalização do horto para visitação e lazer.

4. PARQUE PELADEIROS:
-   revitalização do Parque;
-   melhorias em infra-estrutura.

5.  PARQUE METROPOLITANO IGUAÇU: 
-   preservação ambiental;
-   prevenção de cheias e enchentes com lagos de contenção;
-   implantação de ciclovias;
-   revitalização do parque: melhorias em infra-estrutura.

6.  PARQUE DA COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA: 
-   memorial de 100 anos da imigração japonesa, ciclovias, equipamentos, 
portal de acesso junto à Avenida das Torres.

7. PARQUE LINEAR CAJURU: 
-   complementação dos trechos restantes         
-   recuperação ambiental do Rio Atuba;
-   implantação de ciclovias e equipamentos de lazer;
-   ligação com o Parque Metropolitano do Iguaçu.

8.  PARQUE LINEAR RIO BELÉM: 
-   recuperação ambiental;
-   lazer ao longo do rio;
-   aproveitamento de potencialidades locais;
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-   implantação de ciclovias;
-   ligação com o Parque Metropolitano do Iguaçu.

9.  GRAMPOS DO BELÉM:
-   nova proposta habitacional em pólos junto ao Rio Belém com áreas 
integradas ao parque linear; 
-   preservação da APP do rio; 
-   respeito ao anel de conservação sanitário ambiental;
-   SEHIT: Setor Especial de Habitação de Interesse Tecnológico - incentivo à 
construção com ‘tecnologia limpa’;
-   zoneamento - padrão de ocupação - 04 pavimentos direto e 8 pavimentos 
com transferência de potencial construtivo (recursos gerados para reabilitação 
ambiental - despoluição hídrica do Rio Belém;
-   tipologia construtiva - integração de usos de comércio,  serviço e moradia;
-   possível parceria com Tecnoparque;
-   Localização: entre o prolongamento das vias conectoras, com possibilidade 
de implantação de novas linhas de transporte público;
-   Térreo: equipamentos públicos, comércio e serviços.
-   Pavimento tipo: habitações;
-   Área comum: grande praça com paisagismo e mobiliário diferenciado 
(bancos, quiosques, mesas e cadeiras) para feiras, exposições e convívio dos 
moradores. Pedestres e ciclistas.

10. BIBLIODECKS: 
-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio social;
-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens - convênios 
com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para empréstimos de 
livros e revistas;
-   local para apresentações de teatro de rua, danças, música, procurando 
incentivar a cidade como o lugar do encontro e do convívio.

11. GARE OFICINAS:
-   transferência do embarque da Linha Litorina da Rodoferroviária para as 
oficinas da R.F.S.A. 

12. PÓLO GASTRONÔMICO E TURÍSTICO:
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-   criação de pólo gastronômico associado ao embarque da Litorina;
-   revitalização da Rua Eng. Costa Barros: revisão de parâmetros construtivos 
- verticalização com transferência de potencial construtivo - 8 pavimentos;
-   escola e oficinas de gastronomia.

13.  VILA DE FUNCIONÁRIOS DA REDE:
-   vila oficinas culturais: identificação histórica e potencialização de áreas 
públicas existentes na vila como espaço para feiras de artesanato e de 
alimentação.

14. RECICLOVIA: 
-   marco urbano de referência para a coleta e reciclagem em Curitiba;
-   estruturação urbana da área lindeira à ferrovia que cruza a parte sul de 
Curitiba, envolvendo 5 Regionais (Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo, Pinheirinho 
e CIC) - grande concentração de coletores de material reciclável; 
-   show room de aplicação de novas técnicas com materiais recicláveis: 
pavimentação, barracões de reciclagem, mobiliário urbano, gerando interesse 
educativo e turístico;
-   viabilização da utilização dos produtos através de incentivos e parcerias 
com empresários do setor;
-   reciclagem especializada por trechos;
-   implantação de transporte ao longo da reciclovia;
-   proposta alinhada com o ‘Projeto Reciclagem Inclusão Total’ (SMMA e FAS): 
logística de coleta, transporte e recepção do material reciclável, capacitação de 
coletores, organização de depósitos, parcerias com associações, ONG’s, 
indústrias, etc.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!

REGIONAL CIC
Os bairros são 4: Cidade Industrial, Riviera, Augusta e São Miguel.
Se você é um dos 152.937 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional da CIC.
Fica no oeste de Curitiba e abrange antigas colônias e o maior dos 75 bairros 
da cidade.
Augusta tem história iniciada na antiga Colônia Dom Augusto, de 1876. Esse 
bairro se liga ao São Miguel por uma das mais belas áreas verdes de Curitiba, 
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o Parque Passaúna. 
Riviera lembra o engenheiro Henrique Rivière, que deu nome à colônia criada 
em 1878, em área situada no antigo distrito de Nova Polônia. 
Cidade Industrial, o bairro, surgiu em 1973, como suporte para a Cidade 
Industrial de Curitiba, CIC, hoje Curitiba S/A, Companhia de Desenvolvimento 
de Curitiba. Mais que um bairro, Cidade Industrial é uma cidade completa, 
inserida dentro de Curitiba. Foi planejada para agregar o fator indústria à 
economia municipal e induziu o crescimento da região.

O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode viver no 
futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?

A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando sua 
opinião ou com idéias.

PERFIL
•   Regional CIC: criada em março de 2005;
•   abrange 4 bairros: CIC, Riviera, Augusta e São Miguel;
•   área: 61,5 km2 (14% da área de Curitiba);
•   população: 152.937 hab. (9,63 % da população de Curitiba -  40% até 19 
anos);
•   taxas de crescimento:
CIC: 1,06 %
Riviera: 1,65 %
Augusta: 3,51%
São Miguel: 14,12%
•   maior densidade demográfica: CIC - 144.206 hab. (36,08 hab / ha);
•   renda média: 4,15 s.m.; 
•   Bairro CIC: criado na década de 1970 como Cidade Industrial de Curitiba; 
•   importante pólo industrial do país;
•   50 mil empregos diretos e 150 mil indiretos;
•   4885 empresas: 880 indústrias, 1864 comércios, 1379 serviços e 762 
outros;
•   42.169 domicílios na Regional;
•   110 conjuntos habitacionais (1966 - Nossa Senhora da Luz: primeiro 
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conjunto habitacional do país);
•   11.823 domicílios em situação irregular (28,04 % dos domicílios da 
Regional);
•   55 áreas irregulares (22 em regularização).

ZONEAMENTO
•   ZI
•   ZS-1 
•   ZS-2
•   ZE-S
•   Z-CON
•   APA-PASSAÚNA
•   SE-PS
•   SEHIS
•   ZR-2
•   SER-CIC
•   SE-OI
•   CONECTORA-2
•   ZUM

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•   BR 277;
•   Rodovia do Contorno Sul (JK);
•   Estrada de Araucária;
•   Rua Vicente Michelotto;
•   Rodovia do Xisto;
•   BR 476 - antiga 116;
•   Ferrovia.

CONECTORAS
•   CONECTORA 1:
Ruas Valdomiro de Macedo e José Rodrigues Pinheiro;
•   CONECTORA 2:
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Ruas Professor Algacyr Munhoz Mader e Senador Accioly Filho;
•   CONECTORA 3:
Ruas Raul Pompéia e Carlos Klemtz;
•   CONECTORA 4:
Ruas Luiz Tramontin e Theodoro Locker;
•   CONECTORA 5 - NOVA CURITIBA:
Ruas Professor Pedro Viriato Parigot de Souza e Monsenhor Ivo Zanlorenzi.

CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•   Rua Eduardo Sprada;
•   Rua João Dembinski;
•   Rua Des. Cid Campelo;
•   Rua João Bettega;
•   Avenida das Indústrias;
•   Rua Amilcare Bientinezi; 
•   Rua Orestes Códega (Linhão do Emprego);
•   Rua Vicente Michelotto;
•   Rua João Chede;
•   Avenida Paul Garfunkel.

TERMINAIS DE TRANSPORTE
•   Terminal Campo Comprido (AR Santa Felicidade);
•   Terminal CIC Norte;
•   Terminal Portão (AR Portão);
•   Terminal Fazendinha (Rua da Cidadania AR Portão);
•   Terminal Caiuá;
•   Terminal Capão Raso (AR Portão);
•   Terminal CIC; 
•   Terminal Angélica (Araucária);
•   Terminal Pinheirinho (AR Pinheirinho).

CICLOVIA - EXISTENTE
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•   Rua Eduardo Sprada; 
•   Rua João Bettega; 
•   Rua Pedro Gusso;
•   Rua Manoel Valdomiro de Macedo;
•   Avenida das Indústrias;
•   Rua Renato Polatti;
•   Rua Raul Pompéia.

CICLOVIA - DIRETRIZ
•   Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader;
•   Rua João Dembinski / Cid Campelo / João Chede;
•   Av. Juscelino Kubitschek;
•   Rua Paul Garfunkel;
•   Rua Cyro Correia Pereira;
•   Br 116.

MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•   Centro Universitário Positivo - Unicenp;
•   Fábrica Volvo;
•   Parque dos Tropeiros;
•   Cemitério Jardim da Saudade;
•   Bosque do Trabalhador;
•   Siemens;
•   Hotel Mabú;
•   AECIC;
•   Fábrica Bosch;
•   Fábrica Kraft Food;
•   Olaria Santa Rosa;
•   Mirante - Parque Passaúna;
•   Represa do Passaúna;
•   Rua da Cidadania da Fazendinha (AR Portão);
•   Vila Nossa Senhora da Luz;
•   Porto Seco.
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UIP’S 
•   UIP: Unidade de Interesse de Preservação;
•   Construções de valor arquitetônico e histórico;
•   Identidade cultural;
UIP’s na Regional:
•   UIP da Volvo - Rua Eduardo Sprada;
•   UIP 195 - caminho do Parque Passaúna;

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•   Bosque Vila Sandra;
•   Parque dos Tropeiros;
•   Parque Caiuá;
•   Parque Diadema;
•   Bosque São Nicolau;
•   Bosque do Trabalhador;
•   Fundos de Vale;
•   Bosque da Biodiversidade;
•   Novas Unidades de Conservação (áreas no Município de propriedade 
pública ou privada, com características naturais de relevante valor ambiental): 
03 - 1 com área para ampliação.

APA PASSAÚNA 
•   zoneamento específico;
•   Represa do Passaúna - manancial de Curitiba e RMC;
•   Parque Passaúna.

CURSOS D’ÁGUA
•   Rio Barigüi - maior do município: interliga importantes parques da cidade - 
parques Barigüi, Tanguá, Tingüi;
•   Ribeirão do Mueller;

EQUIPAMENTOS
•   CMEI - 33
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•   escolas municipais - 21
•   comunidade escola - 03
•   faróis do saber - 06
•   escolas estaduais - 13
•   ensino superior - 06
•   bibliotecas - 02
•   liceus de ofício - 02
•   vilas de ofício - 03
•   barracão  empresárial - 01
•   CATI  -  02         CRAS - 03
•   unidades de saúde - 13
•   hospitais - 02
•   armazéns da família - 03
•   programas de abastecimento / SMAB - 47

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•   descontinuidade da malha viária; 
•   JK - deficiência na sinalização e marginal direita não implantada;
•   Contorno Sul - poucas transposições;
•   conectoras não consolidadas (principalmente 2 e 3);
•   degradação ambiental;
•   restrições ambientais - APA;
•   Rio Barigüi - poucas transposições, poluição hídrica e margens invadidas;
•   cidade formal x cidade informal (grande número de ocupações irregulares);
•   pouca integração socioeconômica: indústria, habitação e APA; 
•   exigência de qualificação para postos de trabalho nas indústrias; 
•   pouca diversidade de renda: concentração de habitações de interesse 
social;
•   áreas de vulnerabilidade social;
•   poucos equipamentos culturais;
•   falta de identidade;
•   poucos marcos urbanos na paisagem.
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CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•   localização estratégica à integração metropolitana;
•   diversidade de agentes socioeconômicos participantes;
•   ampla rede de equipamentos em serviços sociais;
•   construções existentes - Olaria Santa Rosa, Curtume e UIP da Volvo;
•   diversificação de usos;
•   APA Passaúna: turismo, gastronomia, condomínios, pousadas, horto 
ecológico - educação ambiental;
•   bosques e praças; 
•   Rio Barigüi - Parque Linear: ocupação diferenciada, recuperação ambiental, 
lazer e referência na paisagem;
•   ferrovia: diretriz de arruamento ao longo da linha férrea, concentração de 
coletores de reciclados;
•   áreas em processo de regularização fundiária;
•   concentração de indústrias, muitas delas com potencial de parceria com a 
PMC. 

PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)
•   tratamento e sinalização da JK; 
•   urbanização da Vila Rose;
•   Bosque São Nicolau e Vila Sandra;
•   transporte de acesso à AR;
•   pavimentação da Rua Paul Garfunkel;
•   parcerias com empresas do Parque Industrial para investimentos viários;
•   recuperação margens ocupadas do Rio Barigüi;
•   fomento cultural nas escolas;
•   geração de trabalho e renda; 
•   prevenção à gravidez precoce;
•   ação preventiva a menor infrator;
•   criação de capelas mortuárias.

Agora que você já conhece um pouco mais da Regional CIC, vá até Diretrizes 
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e Propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 - investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. 
Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da Regional. Pode 
ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, conjunto 
habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, creche, posto 
de saúde, armazém da família. 
Dinamizar esse território é, por exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio está 
poluído e interrompe os caminhos – cria barreiras -, parece óbvio devolver a 
vida às águas e criar espaços de convivência para você e seus vizinhos.
Veja abaixo as propostas da diretriz 1:

PLANO DE OBRAS 2008:
PROGRAMA CIRCULAÇÃO:

Implantação de pontes sobre o Rio Barigüi:
1.  Rua Senador Accioly Filho;
2.  Rua Elias Karam;

Obras viárias locais:
3.  Rótula na Rua Eduardo Sprada x  Av. JK;

PROGRAMA PERTO DE VOCÊ:

Revitalização de vias com pavimentação definitiva:
4.  Rua Artur Martins Franco entre as ruas João Bettega e Professor Algacyr 
Munhoz Mader;

OBRAS PROGRAMADAS - BID III:
5.  Ciclovia na marginal Juscelino Kubitschek de Oliveira: trecho BR 277 - Rua 
Raul Pompéia;
6.  Rua Raul Pompéia: trecho JK até João Dembinski;
7.  CRAS Bolsão Rose Barigüi;
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LIGAÇÕES NORTE - SUL:
8.  Terminal CIC-Sul (Linha Verde) e Nova Rodoviária);

9.  Complementação da ligação da Rua João Dembinski + Rua Cid Campello + 
João Chede (Curitiba SA):
-   ligação alternativa norte-sul na CIC;
-   revitalização das vias: paisagismo;
-   sinalização das vias e indústrias: 
-   (parceria com empresários locais);
-   mobilidade: ciclovias e transporte;

10.  Nova ligação: faixa da COPEL + Avenida das Indústrias: 
-   dinamização da região com novos empreendimentos imobiliários;
-   diversificação de renda e de usos (habitação, comércio e serviços);
-   adensamento;
-   mobilidade (transporte, ciclovias);

11.  Marginais e transposições na Av. JK: Rua Theodoro Locker (Conectora 4) 
e Rua João Bettega (melhoria);

12.  Avenida Paul Garfunkel.

LIGAÇÕES LESTE-OESTE:
CONSOLIDAÇÃO DAS CONECTORAS: (principalmente 2 e 3)

13.  CONECTORA 1
-   Ruas Valdomiro de Macedo e José Rodrigues Pinheiro;

14.  CONECTORA 2
-   Ruas Professor Algacyr Munhoz Mader e Senador Accioly Filho 
(transposição Rio Barigüi);

15.  CONECTORA 3



83 / 153

-   Ruas Raul Pompéia e Carlos Klemtz;
-   Rua Elias Karam (transposição Rio Barigüi)
-   Rua Leonor Cardoso (transposição Rio Barigüi e Ribeirão do Mueller);

16. CONECTORA 4
-   Ruas Luiz Tramontin e Theodoro Locker.

HABITAÇÃO:

PROGRAMA MORO AQUI 
PAC

17.  Morro da Esperança; 
18.  Vila Nova Barigüi;
19.  Vila Alto Barigüi;
-   17 + 18 + 19: Moradias Corbélia.
     
 FONPLATA - resolução 518:

20.  Moradias Alto da Bela Vista do Passaúna;
   
OGU (Orçamento Geral da União)

21.  Vila Nova Barigüi - Moradias Aquarela (em obras;)

22.  PAR Diadema: (Programa de Arrendamento Residencial):
-   236 unidades em obras; 
-   406 concluídos;
-   642 no total.

APA PASSAÚNA



84 / 153

23. APA - Novos Usos:
-   diversificação de usos: pousadas, eco-resorts, habitação; 
-   parceria com produtores de alimentos orgânicos e horto ecológico;
-   parcerias com o Museu da Água (Parque Passaúna);
-   ocupação coerente com zoneamento existente;
-   APA: ‘conhecer para preservar’.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!

MARCOS DE IDENTIDADE
 - valoriza espaços de maior referência funcional no território e em bairros.
O Parque Passaúna vira referência e todo mundo diz: atrás do Passaúna, duas 
ruas antes da entrada principal e assim por diante. Isso, porque a área verde 
marca o espaço onde está, é um marco de identidade da população. Assim 
acontece com a BR-476, a Rodovia do Xisto, a ferrovia, as primeiras indústrias 
instaladas na década de 70, a “capela do Frei Miguel” na Vila Nossa Senhora 
da Luz. Esses endereços queridos por todos precisam ser valorizados. E 
podem surgir novos endereços com essas condições.
Veja abaixo as propostas da diretriz 2:

NÚCLEOS DE CONVIVÊNCIA:

1.  Passaúna;
2.  Vila Sandra;
3.  Caiuá;
4.  Nossa Senhora da Luz;
5.  Vila Verde.

1.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PASSAÚNA:
-   iluminação, calçadas, arborização;
-   sinalização histórica: Rua Eduardo Sprada; 
-   UIP da Volvo: portal de entrada do Parque Passaúna;
-   restaurantes de comida típica: antigas colônias Augusta e Riviera.
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2.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA VILA SANDRA:
-   iluminação, calçadas, arborização;
-   recuperação de fundo de vale - Rua Leandro Dacheux;
-   áreas de lazer;
-   atividades culturais;
-   revitalização da Rua Roberto Redzinski.

3.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA CAIUÁ:
-   iluminação, calçadas, arborização;
-   recuperação dos fundo de vale: parques Caiuá e Diadema;
-   áreas de lazer;
-   atividades culturais;

4.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA N. S. DA LUZ:
-   iluminação, calçadas; 
-   totem de identificação de bens culturais (1º Conjunto Habitacional do Brasil);
-   revitalização e identificação das praças: identidade;
-   maior integração da malha viária.

5.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA VILA VERDE:
-   iluminação, calçadas, arborização;
-   recuperação de fundo de vale e ligação com Rio Barigüi;
-   atividades culturais; 
-   rua coletora;
-   ciclovias.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES
 - propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades.
Projetos multiplicadores – nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem 
fazer tudo sozinhas. Mas, se juntarem as forças, uma transformação da 
Regional pode acontecer mais depressa e com efeitos positivos para a sua 
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vida e de seus vizinhos. Para transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E 
acreditar nos resultados. Você pode ajudar.

Veja abaixo as propostas da diretriz 3:

1. PARQUE LINEAR DO RIO BARIGÜI:
-   Projeto Viva Barigüi:
-   despoluição hídrica e recuperação ambiental;
-   arborização e iluminação;
-   ciclovias - via parque;
-   lazer;
-   relocações e regularizações fundiárias;

ÁREAS VERDES PÚBLICAS: REVITALIZAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO
2.   Bosque Vila Sandra;
3.   Parque dos Tropeiros;
4.   Parque Caiuá;
5.   Parque Diadema;
6.   Bosque São Nicolau;
7.   Morro da Esperança;
8.   Bosque do Trabalhador;
9.   Bosque Vila Verde;
10. Bosque da Escola América Sabóia.

11.  ECO - ALAMEDAS:
-   estruturação dos eixos que conduzem ao Parque Linear do Barigüi;
-   paisagismo com utilização maciça  de espécies vegetais nativas;
-   fortalecimento da identidade local;
-   utilização da flora nativa e identificação de cada eco-alameda por flores de 
cores diferentes;
-   proposta ambiental e de lazer:
-   zoneamento especifico com incentivos fiscal e construtivo para atividades 
voltadas ao lazer.



87 / 153

12.  MIRANTES DO BARIGÜI:
-   criação de passarela metálica na continuidade da eco-alameda quando esta 
atinge a área de preservação ambiental - APP - do Rio Barigüi,  criando 
mirantes (local para contemplação, leitura, convívio, etc).

13.  BIBLIODECKS: 
-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio social;
-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens; 
-   convênios com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para 
empréstimos de livros e revistas.

14.  CAMINHOS RURAIS: GASTRONOMIA E HISTÓRIA
-   sinalização histórica: Rua Eduardo Sprada - mapa das antigas vias de 
chegada (Caminho das Tropas - Estrada do Mato Grosso);
-   UIP da Volvo: portal de entrada do Parque Passaúna (sinalização do 
parque, informações e vendas ‘Curitiba Reciclada’ e  ‘Produtos da APA’;
-   restaurantes de comida típica (antigas colônias Augusta e Riviera);
-   Parque dos Tropeiros: novo portal de acesso ao parque (passeios à cavalo, 
turismo rural e ecoturismo).

15.  MUSEU DA ÁGUA:
-   novo equipamento no Parque Passaúna - congressos, eventos, feiras e 
fóruns relacionados ao tema; 
-   exposição permanente das bacias hidrográficas da Região Metropolitana de 
Curitiba com sua maquete e o mapa da água no mundo;  
-   auditório, salas e espaços para exposições itinerantes;
-   eventos, congressos, turismo de negócios, visita escolar, educação 
ambiental; 
-   parcerias com AECIC, Unilivre, SMMA, SANEPAR, restaurantes de comida 
orgânica e pousadas ecológicas na APA.

16.  HORTO ECOLÓGICO:
-   localização: APA Passaúna;    
-   viveiro de mudas da flora nativa;
-   capacitação de jardineiros, guias, artesãos;  
-   produção de mudas: árvores, flores, gramíneas;
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-   utilização da produção na Regional CIC: criação de identidade própria;
-   parcerias : SMMA, Unilivre, universidades, Centro de
-   Capacitação, loja UIP da Volvo e Centro Cultural Curtume.

17.  CENTRO DE DESIGN ECOLÓGICO (Curitiba/SA):
-   localização: antiga Olaria Santa Rosa (construção de interesse histórico 
situado no Parque Passaúna);
-   design ecológico - 3 ‘Rs’: reduzir, reutilizar e reciclar;
-   desenvolvimento de produtos sustentáveis em todo seu ciclo;
-   tecnologia, inovação, cursos, capacitação, educação, visitação;
-   parcerias com Curitiba/SA, Unilivre, universidades, Centro de Capacitação, 
coletores de material reciclável, Linha da Indústria, loja UIP da Volvo e outros.

18.  LINHA DA INDÚSTRIA: 
-   museu e centro de exposição;
-   localização:  Avenida das Indústrias;
-   exposição permanente da história da industrialização: revolução industrial, 
vapor, linha de produção - fordismo, informatização, indústria contemporânea 
com responsabilidade social e sustentabilidade;
-   exposições de produtos de material reciclado e resíduos industriais;
-   maquete da Regional CIC com a localização das indústrias e seus produtos;
-   balcão de negócios: empresas parceiras: AECIC, Unilivre, Curitiba/SA, 
universidades, Centro de Capacitação, catadores de papel, Centro de Design 
Ecológico, loja UIP da Volvo, UNINDUS, etc.

19.  CENTRO DE CAPACITAÇÃO:
-   localização: bosque do trabalhador; 
-   novo equipamento para cursos, palestras e ‘oficinas’ para capacitação do 
trabalhador;
-   utilização em tempo integral - segurança;
-   espaço para festividades;
-   possibilidade de utilização do barracão do Linhão do Emprego; 
-   parcerias: Unilivre, universidades, Centro de Design Ecológico, loja UIP da 
Volvo , UNINDUS, AECIC, SENAI, SENAC, etc.
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20.  CENTRO CULTURAL - ANTIGO CURTUME:
-   reciclagem de edificações para atividades culturais e de lazer;
-   localização: Rua Paul Garfunkel, no Antigo Curtume Curitiba;
-   reciclagem dos galpões para novo uso: cinema (Lei de Incentivo à Cultura), 
teatro, cursos, exposições, espaço para feiras de artesanato, alimentação, 
objetos e plantas da APA Passaúna;
-   música, shows, dança e atividades de interesse da população;
-   parcerias: FCC, SMAB, AECIC, Horto Ecológico.

21.  RECICLOVIA: 
-   marco urbano de referência para a coleta e reciclagem em Curitiba;
-   estruturação urbana da área lindeira à ferrovia que cruza a parte sul de 
Curitiba, envolvendo 5 Regionais (Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo, Pinheirinho 
e CIC) - grande concentração de coletores de material reciclável; 
-   show room de aplicação de novas técnicas com materiais recicláveis: 
pavimentação, barracões de reciclagem, mobiliário urbano, gerando interesse 
educativo e turístico;
-   viabilização da utilização dos produtos através de incentivos e parcerias 
com empresários do setor;
-   reciclagem especializada por trechos;
-   implantação de transporte ao longo da reciclovia;
-   proposta alinhada com o ‘Projeto Reciclagem Inclusão Total’ (SMMA e FAS): 
logística de coleta, transporte e recepção do material reciclável, capacitação de 
coletores, organização de depósitos, parcerias com associações, ONG’s, 
indústrias, etc.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!

REGIONAL MATRIZ
Os bairros são 18: Centro, Batel, Bigorrilho, Mercês, São Francisco, Bom 
Retiro, Centro Cívico, Ahú, Alto da Glória, Juvevê, Cabral, Hugo Lange, Jardim 
Social, Alto da XV, Cristo Rei, Jardim Botânico, Prado Velho e Rebouças. 
Se você é um dos 202.304 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional Matriz.
Centro é o ponto inicial de ocupação da cidade, seu miolo. É dominado pela 
Praça Tiradentes, onde está o marco zero de Curitiba, junto às praças gêmeas 
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Borges de Macedo/Generoso Marques. A rua principal é a XV de Novembro, 
que em 1972 teve um trecho transformado no primeiro calçadão de pedestres 
do Brasil.
Batel é o bairro “chique”, Bigorrilho recebeu muitos imigrantes italianos, Mercês 
lembra os frades Capuchinhos, São Francisco é a região do cemitério 
municipal. 
Bom Retiro, como o nome diz, é um bairro familiar, com muito verde e muita 
paz. Centro Cívico, resultante do Plano Agache de 1943, concentra os poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ahú remete a um animado cassino, 
depois colégio de freiras, e o Alto da Glória ainda mantém palacetes do ciclo 
da erva-mate.
Cabral e Juvevê brigam, nas divisas, pelo endereço do Ippuc, o Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Hugo Lange, na seqüência, 
forma com eles um novo eixo de comércio de qualidade.
No Jardim Social, o Bosque de Portugal é uma área verde que agrega os 
primeiros e os atuais donos do Brasil pela via da literatura. 
Uma das referências mais remotas ao Alto da XV é “o local da caixa d’água” da 
cidade. No Cristo Rei tem uma igreja em forma de navio e o Jardim Botânico é 
uma área verde de impacto tão forte que seu nome “grudou” no bairro 
Capanema, mudado em plebiscito popular.
O Prado Velho, das antigas corridas de cavalos, hoje abriga endereços como o 
Teatro do Paiol, primeira reciclagem de uso de imóvel com valor histórico, em 
1971.
O Rebouças, antigo distrito industrial, hoje abriga iniciativas culturais. Exemplo 
é a Fundação Cultural de Curitiba, que transferiu sua sede, no Setor Histórico, 
para os barracões do antigo Moinho Curitibano.
 
O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode viver no 
futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?

A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando sua 
opinião ou com idéias.

http://ippucnet.ippuc.org.br/planosregionais/matriz_principal.html

PERFIL
•  Regional Matriz: consolidada através do Decreto 665, de 29 de março de 
2005, mantendo a mesma conformação desde 1993;
•  abrange  18 bairros: 
•  Ahú, Alto da Glória, Alto da XV, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Centro, 
Centro Cívico, Cristo Rei, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, 
Juvevê, Mercês, Prado Velho, Rebouças e São Francisco;
•  área: 3594,04 ha (8,27 % da área de Curitiba)
•  população: 202.304 hab (12,75 % da população de Curitiba - 50,20 % entre 
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25 e 59 anos e14,90 % acima de 60 anos)
•  maior população da Regional: Bairro Centro -  32.623 - 98,95 hab/ha
•  renda média de 19,24 s.m; renda mediana -13,25 s.m. 
•  expressivas áreas com renda superior a 30 s.m. nos bairros Bigorrilho, Batel, 
Juvevê, Cabral e Jardim Social;
•  pequenas áreas com renda inferior a 3 s.m. - nos bairros Prado Velho, 
Jardim Botânico e Mercês;
•  43.536 estabelecimentos econômicos - 35,72 % da Cidade:
•  12.876 comércios, 21.069 serviços  e 2.437 indústrias e 7.154 outros;
•  12.089 domicílios na regional;
•  29 conjuntos habitacionais com 4.353 unidades;
•  81 áreas irregulares;
•  225 domicílios em situação irregular  (1,86 % dos domicílios da regional - 
IBGE – Dados Demográficos 2000)

ZONEAMENTO
•  ZR-1
•  ZR-2
•  ZR-3 
•  ZR-4
•  ZR-AG
•  ZC
•  ZR-M
•  ZR-B
•  ZE-MF
•  ZE-E
•  SEI
•  SE-CC
•  SE-BR 116
•  SH

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•  Av. Manoel Ribas;
•  PR 092 + Rua Mateus Leme;
•  Av. Anita Garibaldi;
•  Av. Paraná + Estrada de Colombo;
•  Av. Victor Ferreira do Amaral + Rua XV de Novembro;
•  Av. Presidente Affonso Camargo;
•  BR 277; 
•  Av. Comendador Franco;
•  Av. Salgado Filho;
•  Av. Mal. Floriano Peixoto.
•  BR 116;
•  Rua Eduardo Sprada + Rua Bispo Dom José + Av. Batel. 
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CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•  Rua José de Alencar; 
•  Rua Almirante Tamandaré;
•  Rua Ubaldino do Amaral + Rua Barão de Guaraúna;
•  Rua Dep. Mário de Barros + Rua Carlos Pioli + Rua Tapajós;
•  Rua Treze de Maio;
•  Rua Inácio Lustosa;
•  Rua Alferes Ângelo Sampaio;
•  Rua Cap. S. Franco + Rua Teixeira Coelho;
•  Rua Mauá;
•  Rua Augusto Severo;
•  Rua Brigadeiro Franco;
•  Rua  Desembargador Motta;
•  Alameda Augusto Stellfeld;
•  Rua Francisco Rocha;
•  Rua Brasilio Itiberê;
•  Rua Engenheiros Rebouças;
•  Rua Barão de Antonina + Rua Luiz Leão + Rua Pres. Carlos Cavalcanti;
•  Rua Aristides Teixeira + Rua Comendador Fontana;
•  Rua Lysimaco Ferreira da Costa;
•  Rua Jornalista Caio Machado + Av. Silva Jardim;
•  Rua Major França Gomes + Av. Getúlio Vargas;
•  Rua Prof. Orlando Alves Chaves + Rua João Bettega;
•  Rua Itatiaia + Rua Carlos Klemtz; 
•  Rua Comendador Araújo;
•  Rua Gonçalves Dias;
•  Av. Dr. Dario Lopes dos Santos;
•  Rua Des. Westphalen;
•  Rua Brigadeiro Franco;
•  Av. Presidente Kennedy;
•  Rua Imaculada Conceição + Av. Senador Salgado Filho;
•  Rua Augusto Stresser;
•  Rua México;
•  Av. Munhoz da Rocha;
•  Av. Prefeito Erasto Gaertner;
•  Rua Holanda; Av. Nossa Senhora da Luz;
•  Av. Des. Hugo Simas + Rua Raposo Tavares + Av. Fredolin Wolf;
•  Av. Manoel Ribas;
•  Rua Gen. Mário Tourinho + Rua Padre Ladislau Kula;
•  Rua Martin Afonso + Rua Mons. Ivo Zanlorenzi;
•  Rua Padre Anchieta + Rua Dep. Heitor Alencar Furtado;
•  Rua Padre Agostinho + Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza;
•  Av. Visconde de Guarapuava + Rua Castro Alves + Rua João Tobias Pinto 
Rebelo;
•  Av. Sete de Setembro + Av. República Argentina;
•  Av. Silva Jardim + Rua St. Hilaire + Rua Guilherme Pugsley;
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•  Rua Campos Sales + Rua Belém + Rua João Gbur;
•  Rua Nicolau Maeder + Rua Dep. Joaquim José Pedrosa + Rua Canadá;
•  Av. João Gualberto + Av. Paraná;  
•  Rua Tomazina;
•  Rua Eça de Queiroz + Rua Brasilino Moura;
•  Rua São Sebastião;
•  Rua Alberto Folloni;
•  Rua Cláudio Manoel da Costa + Rua Nilo Peçanha;
•  Rua Alberto Bolliger;
•  Rua Itupava + Rua Cons. Araújo;
•  Rua Prof. Brandão + Rua Amintas de Barros;
•  Rua Marechal Deodoro;
•  Rua Comendador Macedo + Rua Reinaldino S. de Quadros;
•  Av. Senador Souza Naves; 
•  Rua Myltho Anselmo da Silva;
•  Rua Marcelino Champagnat;
•  Rua Jacarezinho;
•  Av. Cândido Hartmann;
•  Alameda Dr. Carlos de Carvalho;
•  Rua Vicente Machado;
•  Av. Iguaçú;
•  Rua Chile;
•  Av. Comendador Franco.

TERMINAIS DE TRANSPORTE      
•  Terminal Cabral;
•  Terminal SITES;
•  Terminal Metropolitano Guadalupe;
•  Terminal Ruy Barbosa + Rua da Cidadania;
•  Terminal Carlos Gomes;
•  Terminal Campina do Siqueira (AR SF);
•  Terminal Boa Vista (AR BV);
•  Terminal Capão da Imbuia (AR CAJURU);

CICLOVIA - EXISTENTE
•  Av. Pres. Getúlio Vargas + R. Eng. Rebouças;
•  Av. Dario Lopes dos Santos;
•  R. Conselheiro Laurindo + R. Mariano Torres + R. Euclides Bandeira;
•  Av. Pres. Affonso Camargo
•  Av. Sete de Setembro;
•  R. Flávio Dallegrave;
•  Parque Barigüi;

CICLOVIA - DIRETRIZ
•  CICLOANEL: Av.Visconde de Guarapuava / Praça Rui Barbosa / Praça 
Osório / Rua Visconde de Nácar.  
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MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•  Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR;
•  Jardim Botânico Francisca Maria G. Rischibieter;
•  Federação das Indústrias do Estado do PR - FIEP;
•  UFPR - Jardim Botânico;
•  Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz;
•  Estação Rodoferroviária; 
•  Mercado Municipal;
•  Estádio Durival de Brito e Silva;
•  Hospital do Cajuru;
•  Shopping Estação;
•  CEFET / UTFPR;
•  Câmara Municipal de Curitiba;
•  Terminal Metropolitano e Igreja do Guadalupe;
•  Shopping Curitiba;
•  Praça Ruy Barbosa e Rua da Cidadania da Matriz;
•  Colégio e Igreja Bom Jesus;
•  Hospital Santa Casa;
•  Rua do Comércio 24 Horas;
•  Crystal Plaza Shopping;
•  R. XV de Novembro - Pça. Santos Andrade e Pça. Osório;
•  UFPR -  Pça Santos Andrade;
•  Teatro Guaíra;
•  UFPR- Reitoria;
•  Hospital de Clínicas;
•  Passeio Público;
•  Colégio Estadual do Paraná;
•  Shopping Mueller;
•  Centro Cívico;
•  Museu Oscar Niemeyer;
•  Bosque João Paulo II;
•  Estádio Maj. Antônio Couto Pereira;
•  IPPUC;
•  UFPR- Setor de Ciências Agrárias e Veterinárias;
•  UFPR - Pólo da Comunicação;
•  Asilo São Vicente de Paula;
•  Hospital São Lucas;
•  Terminal Cabral;
•  Penitenciária do Ahú;
•  Cemitério Municipal São Francisco de Paula;
•  Universidade Tuiuti do Paraná;
•  Hospital Militar;
•  Hospital da Cruz Vermelha;
•  Parque Barigüi;
•  Círculo Militar;
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•  Praça Tiradentes e Catedral Basílica Menor de N. Sra. da Luz de Curitiba;
•  Paço Municipal (Paço da Liberdade);
•  Polloshop Alto da XV;
•  Praça Ouvidor Pardinho;
•  Hospital Santa Cruz;
•  Palacete do Batel / Casa dos Thá.

UIP’S 
Setor Especial Histórico N° 185 (2000)
•  Ruínas de São Francisco;
•  Palacete Wolf  / FCC;
•  Casa Romário Martins;
•  Antigo Paço Municipal;
Setor Eixo Barão - Riachuelo
•  Galeria Haissler;
•  Palácio da Liberdade / MIS - Museu da Imagem e do Som;
•  Hotel Jonsher;
Setor de Preservação da Paisagem Ferroviária + Sítio da Praça Eufrásio 
Correia
•  Edifício Teixeira Soares;
•  Antiga Estação Ferroviária;
•  Tombamento do Sítio da Praça Eufrásio Correia;
•  Paisagem Urbana da Rua XV de Novembro
•  Edifício Moreira Garcez;
•  Palácio Avenida;
•  Universidade Federal do Paraná - UFPR;
•  Correio Antigo;
•  Teatro Guaíra;
•  Conjunto Urbano da Rua Comendador Araújo
•  UIP 13 - Rua Comendador Araújo, 776;
•  Capoani - Rua Comendador Araújo, 906;
•  Passeio Público;
•  Colégio Estadual.

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•  Bosque de Portugal;
•  Praça Presidente Eisenhower;
•  Praça Villa-Lobos;
•  Jardim Botânico;
•  Praça Plínio Tourinho;
•  Praça Mário Vendramel;
•  Praça Ouvidor Pardinho;
•  Praça Eufrásio Correia;
•  Praça Oswaldo Cruz;
•  Praça Rui Barbora;
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•  Praça Osório;
•  Praça Santos Andrade;
•  Praça Zacarias;
•  Praça Carlos Gomes:
•  Praça Tiradentes;
•  Passeio Público;
•  Praça João Cândido;
•  Praça 29 de Março;
•  Praça Espanha; 
•  Praça Nossa Senhora de Salete;
•  Bosque João Paulo II - Bosque do Papa;
•  Jardinete Raimundo da Mota de Azevedo Correia;
•  Praça Suíça;
•  Praça Brigadeiro do Ar Mário Calmon Eppinhaus;
•  Bosque Luísa Bueno Gomm;
•  Praça Ucrânia;
•  Parque Barigüi;
•  01 área de interesse de anexação às unidades de conservação: Parque 
Barigui  
•  01 nova unidade de conservação: Bosque da UFPR;

CURSOS D’ÁGUA
•  Rio Belém;
•  Rio Barigüi;
•  Rio Água Verde;
•  Rio Pilarzinho;
•  Córrego do Tarumã;
•  Córrego do Aviário;
•  Córrego do Prado;
•  Córrego Campina do Siqueira;
•  Córrego da Rua Carlos de Paula Soares.

EQUIPAMENTOS
•  CMEI  -  03 
•  centro conveniado de ed. infantil -  09
•  escolas municipais -  03
•  farol do saber -  03
•  escolas estaduais -  26
•  ensino superior -  44
•  bibliotecas -  29
•  liceus de ofício -  03
•  CATI - 01         CRAS -  02
•  unidades de saúde  -  07
•  hospitais -  24
•  armazéns da família -  01
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•  programas de abastecimento / SMAB -  16
•  CEL - centro do esporte e lazer - 04
•  central de vacina- 01
•  restaurante popular - 01

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•  Pouca renovação da paisagem edificada  do centro (degradação, 
deteriorização, depredação e subutilização);    
•  Área central - perda histórica da população residente, bolsões de 
estagnação econômica e de violência urbana;
•  Transporte coletivo com terminais em ruas e praças da área central 
provocando impacto viário e ambiental;
•  Grande concentração de automóveis gerando problemas de 
congestionamento e de ordem ambiental na área central;
•  Estacionamentos comerciais: pulverizados, subdimensionados, 
subutilizados, irregulares e com excessivos pontos de entrada e saída;
•  Poluição hídrica de rios e córregos; 
•  Esvaziamento da área central a noite devido a migração de atividades 
culturais para outras regiões da cidade.

CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•  Área central da metrópole: o mais importante e diversificado núcleo de 
comercio da cidade - principal suporte econômico da região;
•  Presença de vários conjuntos de edificações relevantes do testemunho da 
nossa historia;
•  Existência de calçadões na área central;
•  Atratividade para o retorno do comercio tradicional  e incremento das 
atividades culturais, de negócios e de turismo, atendidas as questões de 
segurança, mobilidade de pedestres e veículos em horários distintos;
•  Parques e bosques: parque birigui, jardim botânico, bosque do papa, bosque 
de Portugal e passeio publico;
•  Ampla rede de equipamentos de serviços sociais e culturais: muitos espaços 
públicos (museus, edificações antigas e pontos turísticos) que podem compor 
com agenda cultural e divulgação histórica da cidade;
•  Desenvolvimento de programas de melhorias habitacionais para incentivar o 
uso residencial na área central;
•  Desvio do ramal ferroviário (trecho da ferrovia que liga Curitiba a Almirante 
Tamandaré): oportunidade de reorganização do território.

PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)

•  Investir em programas de educação ambiental, conscientizando a população 
para preservar as margens dos rios; 
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•  Melhoria da mobilidade urbana; 
•  Geração de trabalho e renda;
•  Despoluição hídrica: cursos d’água canalizados ou abertos contaminados 
por lançamento de esgoto; 
•  Ampliação da rede de proteção para idosos e PPD; 
•  Ampliação do atendimento aos idosos residentes em pensões insalubres no 
centro: política de habitação;
•  Vigilância sanitária: maior demanda da cidade;
•  Implantação de armazéns da família na Vila Torres;
•  Trabalho com adolescentes na Vila Torres junto com as parcerias de 
entidades do território do CRAS Vila Torres;
•  Defesa social: discutir de forma integrada a implantação de projetos para 
adequar as necessidades de segurança, investir na prevenção com o uso de 
novas ferramentas – TIC;
•  Priorizar ações para reduzir os problemas de drenagem; 
•  Priorizar implantação de parques, especialmente nas áreas em processo de 
degradação.

Agora que você já conhece um pouco mais da Regional Matriz, vá até 
Diretrizes e Propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 - investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da 
Regional. Pode ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, 
conjunto habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, 
creche, posto de saúde, armazém da família. Dinamizar esse território é, por 
exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio está poluído e interrompe os 
caminhos - cria barreiras -, parece óbvio devolver a vida às águas e criar 
espaços de convivência para você e seus vizinhos.

Veja abaixo as propostas da diretriz 1:

OBRAS EM ANDAMENTO

LINHA VERDE - NOVO EIXO URBANO - BR 476

ESTAÇÕES LINHA VERDE: 
1.  UFPR;
2.  Av. das Torres;
3.  PUCPR;
4.  Marechal Floriano 
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PÓLOS LINHA VERDE:
5.  Av. das Torres;
6.  PUCPR / Tecnoparque;
7.  Marechal Floriano.

BINÁRIOS LINHA VERDE:
8.  Agamenon Magalhães:Rua Agamenon Magalhães x Rua João Dranka + 
Rua Roberto Cichon - executado;
9.  PUCPR / Salgado Filho: Av. Sen. Salgado Filho x Rua Imaculada 
Conceição;
10.  Marechal Floriano: Rua Anne Frank + Aluízio Finzetto x Av. Marechal 
Floriano;

OBRAS EM ANDAMENTO

11.  Av. Marechal Floriano: redimensionamento para permitir ultrapassagem do 
bi-articulado (ligeirão);

COMPLEMENTAÇÕES VIÁRIAS PROPOSTAS

12.  Implantação do Sistema Trinário - Av. Marechal Floriano:
-   Marechal Floriano Peixoto, Anne Frank e Tenente
  Francisco Ferreira de Souza;
-   novas calçadas, paisagismo e  iluminação;

13.  Binário Tecnoparque:
-   Rua João Negrão + Conselheiro Laurindo + Rua Aluízio Finzetto + Rua 
Francisco Nunes + Rua Professora Regina Casagrande Marinoni;

OBRAS PREVISTAS:
14.  Novo Terminal Cabral;

PROGRAMA CIRCULAÇÃO - OBRAS VIÁRIAS LOCAIS:
Abertura de Rua:
 15.  Ligação Av. Presidente Affonso Camargo / Av. das Torres;

Correção de Geometria:
 16.  Rua Nilo Peçanha x Rua Carlos Pioli;
17.  Rua Alberto Twardowski x Rua Ostója Roguski ;

TRANSPOSIÇÕES / PONTES DO RIO BELÉM:

LINHA VERDE - BR 476
18.  Rua Imaculada Conceição x Av. Sen. Salgado Filho;

TRANSPOSIÇÕES / TRINCHEIRAS:
19.  Av. Comendador Franco / Rua José Ananias Mauad  x  Rua Chile;
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ANEL VIÁRIO 1 - PROGRAMA CIRCULAÇÃO 

•  Anel de circulação proposto para deslocamentos de forma contínua e 
segura, desafogando o trânsito da área central;

20.  SENTIDO HORÁRIO:
-   Rua Brigadeiro Franco + Rua Ten. João Gomes da Silva + Rua Dr. Roberto 
Barroso + Rua Aristides Teixeira + Rua Comendador Fontana + Rua Nicolau 
Maeder + Rua Mauá + Rua Amâncio Moro + Rua Ubaldino do Amaral +Av. 
Prefeito Omar Sabag + Rua Engenheiros Rebouças;

21.  SENTIDO ANTI-HORÁRIO:
-   Rua Júlio Perneta + Rua Desembargador Motta + Rua Comendador Araújo 
+ Rua Dr. Pedrosa + Rua Buenos Aires + Rua Desembargador Motta +Av. 
Iguaçú + Rua Brasílio Etiberê + Av. Prefeito Omar Sabag + Rua Ubaldino do 
Amaral + Rua Sete de Abril + Rua Alberto Bolliger + Rua Augusto Severo + 
Rua Campos Sales + Rua Lysimaco Ferreira da Costa + Rua Teffé + Rua 
Domingos Nascimento + Rua Henrique Itiberê da Cunha +Av. Albino 
Raschendorfer + Rua Julio Perneta

ANEL DE TRANSIÇÃO 
-   transição de usos na área central:  priorização gradual do pedestre;

22.  SENTIDO HORÁRIO:
-   Rua 13 de Maio + Rua Tibagi + Av. Visconde de Guarapuava +  Rua 
Brigadeiro Franco + Rua Martim Afonso;

23.  SENTIDO ANTI-HORÁRIO:
-   Rua Presidente Carlos Cavalcantii + Rua dos Presbíteros +  Rua Padre 
Anchieta + Rua Desembargador Motta + Av. Iguaçu;

ANEL DE TRÁFEGO CENTRAL

24.  Anel de circulação da área central;
-   Rua Visconde de Nácar + Rua André de Barros + Rua Mariano Torres + Rua 
Presidente Carlos Cavalcanti + Travessa Nestor de Castro + Alameda Augusto 
Stelfeld;
-   Limite de área prioritária ao pedestre;
-   Integração de vias exclusivas de pedestres (calçadões);
-   ‘Traffic calming’ em vias específicas – ligação entre corredores de pedestres 
(vias preferenciais de pedestres);

25.  Incentivo a estacionamentos na área periférica do anel;
-   viabilização de estacionamentos coletivos e ampliação das áreas para 
pedestres;
-   bicicletas como novo modo de deslocamento inseridas na RIT;
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-   transportes alternativos (microônibus elétrico, taxi. etc) com tarifas especiais 
para deslocamentos na área central;

PROGRAMA CIRCULAÇÃO - BINÁRIOS E LIGAÇÕES URBANAS

26.  Baltazar Carrasco dos Reis x Guabirotuba (temporário até implantação do 
Binário Chile);
27.  Júlia da Costa x Princesa Izabel (3º etapa): necessidade de 
desapropriação na Júlia da Costa;
28.  Jerônimo Durski x Gastão Câmara (abertura de canaleta na Padre 
Anchieta x Gastão Câmara);
29.  Euclides da Cunha x Gal. Aristides de Athayde Jr + Des. Costa Carvalho 
(Ligação Água Verde x Bigorrilho);
30.  Binário Camões + Rua dos Funcionários / Rua Manoel Pedro + Rua Padre 
Germano Mayer (estruturação da ligação Ahú  - Jardim Botânico);

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO - BINÁRIOS
31.  Binário Chile: Rua Paulina Camargo + Comendador Franco (marginal) + 
Rua Chile / Conselheiro Dantas  + Rua Guabirotuba;
32.  Binário Teffé: Rua Teffé + Rua José Antoni / Rua Roberto Barrozo;
33.  Binário Jacarezinho: Rua Jacarezinho / Rua Rosa Saporski;
34.  Binário Anita Garibaldi: Rua Washington Mansur/ Rua Anita Garibaldi 
( abertura da rua Washington Mansur - trecho Benjamin Zilli e São Sebastião); 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
35.  Rua Camões, Rua Jaime Balão e Rua Cel. Romão de O. Branco;
36.  Rua Guilherme Born (alça da Linha Verde - segunda etapa);

SETOR ESTRUTURAL  - NORTE-SUL
37.  Melhorias na canaleta do ônibus  - ligeirão (projetadas);
38.  Bicicletônibus: integração de bicicletários com terminais de transporte - em 
estudo;

39.  METRÔ (em estudo):     

-   22 km de extensão ao longo do Setor Estrutural (sob a canaleta do ônibus);  
-   Extensão: terminal CIC-Sul até Terminal Santa Cândida (norte da cidade - 
Regional Boa Vista);

Requalificação Setor Estrutural Norte-Sul
-   criação de ‘rambla ‘  (rua-eixo para pedestres);
-   calçadão para convívio urbano;
-   equipamentos culturais e de lazer;
-   acesso de veículos pelas ruas transversais;
-   mobiliário diferenciado: quiosques, bancos, ‘estares’, bancas de revista, 
iluminação, segurança, paisagismo etc.



102 / 153

HABITAÇÃO:

PROGRAMA MORO AQUI: 

PAC / PRÓ-MORADIA:

40.  Vila Prado / Torres
-   145 casas no total:
-   reconstrução de 90 a 100 casas;
-   restantes: realocação. 

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!

MARCOS DE IDENTIDADE
 - valoriza espaços de maior referência funcional no território e em bairros.
A Rua das Flores, o Largo da Ordem, o Moinho Rebouças, o Jardim Botânico e 
a Vila das Torres são algumas das numerosas referências da região. Todo 
mundo diz: um pouco antes do Jardim Botânico, na pracinha do Paiol, uma 
quadra depois do Bosque de Portugal, em frente à Prefeitura, na Praça do 
Homem Nu (19 de Dezembro) e assim por diante. Isso, porque esses lugares 
marcam o espaço onde estão, são marcos de identidade da população. Esses 
endereços queridos por todos precisam ser valorizados. E podem surgir novos 
endereços com essas condições.
Veja abaixo as propostas da diretriz 2:

CENTRALIDADES:
1.  Batel;                  
2.  Barigüi;  
3.  Centro Cívico;
4.  Juvevê - Ahú;
5.  Alto da XV;
6.  Mercado Municipal;
7.  Tecnoparque;
8.  Centro Tradicional.

1.  BATEL
-   Concentração de comércio e serviços;
-   Melhoria da mobilidade e acessibilidade;
-   Novas ligações viárias - binários;
-   Paisagismo e iluminação;
-   Ampliação de calçadas;
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-   Ciclovias.

2.  BARIGÜI 
-   Av. Mário Tourinho / BR 277;
-   Grandes Equipamentos: universidades, shoppings, lojas de departamento;
-   Indução de atividades de caráter regional;
-   Transposição de pedestres;
-   Obras de Arte e Logística (estacionamentos);
-   Integração viária;
-   Parque Barigüi.

3.  CENTRO CÍVICO 
-   área urbana de referência da arquitetura modernista no Paraná;
-   reestruturação de parâmetros de ocupação; 
-   definição do novo paisagismo, padrão de calçadas e iluminação;

4.  JUVEVÊ - AHÚ
-   Av. João Gualberto;
-   Av. Anita Garibaldi;
-   Centro Judiciário de Curitiba: prisão do Ahú.

5.  ALTO DA XV
-   melhoria na mobilidade/acessibilidade;
-   novas ligações viárias - binários;
-   despoluição visual;
-   calçadas x estacionamento;

6.  MERCADO MUNICIPAL
-   mercado municipal (centralidade);
-   rodoferroviária;
-   estacionamentos e melhoria na mobilidade;
-   novos acessos de pedestres;

7.  TECNOPARQUE
-   Ativos tecnológicos (FIEP, UFPR, PUC, etc);
-   Programa Curitiba Tecnoparque;
-   Novo Rebouças: reestruturação do bairro;
-   melhoria da mobilidade.

8.  CENTRO TRADICIONAL
-   requalificação da área central;
-   priorização do pedestre;
-   reestruturação de vias; 
-   adequação da mobilidade - logística;
-   iluminação, calçadas, arborização.
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Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES
 - propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades.
Nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem fazer tudo sozinhas. Mas, se 
juntarem as forças, uma transformação da Regional pode acontecer mais 
depressa e com efeitos positivos para a sua vida e de seus vizinhos. Para 
transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E acreditar nos resultados. Você 
pode ajudar.

Veja abaixo as propostas da diretriz 3:

BATEL

1.  BOULEVARD BATEL: 
Estudos de Paisagismo:
-   Plano de arborização compatível com a escala da avenida;
-   Reconstrução dos passeios com revestimento adequado aos deslocamentos 
à pé;
-   Estudo de ocupação dos recuos de alinhamentos prediais, como extensão 
dos passeio;
-   Reformulação da rede elétrica, com projeto adequado de iluminação pública 
(rede subterrânea);
-   Distribuição de mobiliário e equipamentos urbanos;
-   Plano de despoluição visual de fachadas, painéis e outdoors.

Binário do Batel:
-   reestruturação do sistema viário;
-   ampliação de calçadas.

2.  ALAMEDA DR. CARLOS DE CARVALHO: 
-   Trecho entre Rua Desembargador Motta até Rua Francisco Rocha;
-   Reestruturação da paisagem urbana da rua: calçadas, arborização e 
iluminação.

BARIGÜI 
-   Av. Mário Tourinho / BR 277;
-   Grandes equipamentos: universidades, shoppings, lojas de departamento;
-   Indução de atividades de caráter regional;
-   Transposição para pedestres;
-   Obras de Arte e Logística (estacionamento);
-   Integração Viária.
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3.  PROGRAMA VIVA BARIGÜI 
-   Parque Linear Barigüi; 
-   Recuperação ambiental;
-   Implantação da Via Parque;
-   Implantação de ciclovias;

4.  PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO PARQUE BARIGÜI: 
-   Revitalização do pavilhão com ampliação de capacidade e diversificação de 
usos;

5.  PRAÇA DA UCRÂNIA
-   Revitalização da Praça;
-   Novo piso e projeto visando a novos usos.

CENTRO CÍVICO 
6.  AV. CÂNDIDO DE ABREU:
-   Revisão do padrão paisagístico existente; 
-   Redefinição do paisagismo, padrão de calçadas e iluminação;
-   “Rambla” da Cândido de Abreu: 

7.  NÚCLEO ADMINISTRATIVO:
-   criação de plano massa;
-   definição de padrão de ocupação, alturas máximas, calçadas, mobiliário e 
paisagismo;
-   proposta de estacionamento subterrâneo.

JUVEVÊ – AHÚ

8.  CENTRO JUDICIÁRIO DE CURITIBA:
-   revitalização da região do Ahú (Av. João Gualberto, Av. Anita Garibaldi, Vila 
Domitila - Regularização -Área Federal);
-   adequação do sistema viário ao novo empreendimento;
-   novas ligações, sinalização, iluminação, calçadas, ciclovias.

ALTO DA XV
9.   DESVIO DO RAMAL FERROVIÁRIO RFFSA
(trecho urbano remanescente)
-   Utilização do trecho da ferrovia que atravessa as Regionais Matriz e Boa 
Vista;
-   Oportunidade de reorganização do território fragmentado pela ferrovia;
-   Possibilidade de implantação de binário com a Av. Anita Garibaldi;
-   Complementação da rede de ciclovias.

10.  AV. AUGUSTO STRESSER:
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-   Revitalização;
-   Despoluição Visual;
-   Calçadas x estacionamento;

11.  BINÁRIO GERMANO MAYER COM CAMÕES;
-   Melhoria da mobilidade: adequação de calçadas e caminhos para 
deficientes físicos;

12.  ALTO DA XV – MELHORIA DA MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE:
-   Integração de circuitos para mobilidade de deficientes físicos;
-   Linha férrea;
-   Bloco de concreto; 
-   Ruas XV de Novembro, Camões, Germano Mayer;
-   Complementação da rede de ciclovias;
-   Integração com o Jardim Ambiental da Rua Schiller;
-   Integração com terminal SITES.

13.  MERCADO MUNICIPAL
-   Melhoria na mobilidade;
-   Adequação do sistema viário;
-   Ampliação de estacionamentos;
-   Prioridade e segurança para circulação de pedestres;
-   Sinalização e iluminação;

14.  RIO BELÉM
-   Dragagem;
-   Despoluição hídrica e Parque Linear.

TECNOPARQUE

15.  PROGRAMA CURITIBA TECNOPARQUE: 
-   ambiente urbano de inovação em espaços que concentram ativos 
tecnológicos públicos e privados
-   ativos tecnológicos (FIEP, UFPR, PUC);
-   incentivos fiscais para alta tecnologia.

16.NOVO REBOUÇAS
-   estruturação do bairro;
-   dinamização da região;
-   binário Tecnoparque / Salgado Filho.

17.NÚCLEO DO TECNOPARQUE
-   área física com incentivos especiais para atração e instalação de empresas 
de base tecnológica, serviços de apoio.
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18.   REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA CENTRAL

-   priorização do pedestre;
-   reestruturação de vias ‘traffic calming’;
-   adequação da mobilidade na área central;
-   pedestres, ciclistas, transporte coletivo e estacionamentos.
-   ações voltadas para a reabilitação funcional, renovação urbana e 
reapropriação social e cultural;

19.  PROGRAMA MARCO ZERO 
-   conjunto de ações para a revitalização da área central;
-   ações voltadas para a reabilitação funcional, renovação urbana e 
reapropriação social e cultural;
-   Restauração prédios históricos;
-   Recuperação de praças.

20.  REVITALIZAÇÃO PASSEIO PÚBLICO
-   Novo desenho e novas funções: concertos ao ar livre, atividades culturais e 
jogos educativos;
-   Espaço de harmonia e tranqüilidade dentro da área central da cidade.

21.  BIBLIODECKS: 
-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio social;
-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens - convênios 
com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para empréstimos de 
livros e revistas;
-   local para apresentações de teatro de rua, danças, música, procurando 
incentivar a cidade como o lugar do encontro e do convívio.

22.  BONDE TURÍSTICO DE CURITIBA
-   Integrante das ações do ‘Programa Marco Zero’de revitalização da área 
central;
-   Circuito com atrativos turísticos, culturais e de resgate da memória da 
cidade.

23.   ÁREA CENTRAL- ANÉIS DE CONTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 
TRAJETO DE VEÍCULOS
-   ANEL 1: circulação de veículos;
-   ANEL 2: transição de usos;
-   ANEL 3: perímetro da área com prioridade para pedestres.

MORAR NO CENTRO

24.  CENTRO TRADICIONAL
-   renovação de áreas para habitação e revitalização de edifícios residenciais 
existentes, atraindo novos moradores;
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-   habitação transitória, hotéis  e salas de cinema: incentivos para flats, 
hostels, albergues e hotéis‘cama e café’nos pavimentos superiores de 
edificações históricas;
-   parcerias com bares e restaurantes;
-   incentivos fiscais.

25.  ÁREA DE TRANSIÇÃO - SETOR ESTRUTURAL
-   habitação + comércio + serviços;
-   integração de espaços público-privados para dinamização da área com 
edifícios residenciais;
-   galerias com lojas, cinemas, espaços culturais e de lazer e estacionamentos 
comuns às torres  residenciais  - PPP;
-   capilaridade e integração entre funções;
-   incentivo à moradia na área central.

26.  ÁREA DE TRANSIÇÃO - BATEL
-   diversificação de renda;
-   área com potencial para investimentos de alto padrão;
-   2 e 3: áreas com incentivos para estacionamentos.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!

REGIONAL SANTA FELICIDADE
Os bairros são 14: Santa Felicidade, Butiatuvinha, Campina do Siqueira, 
Campo Comprido, Cascatinha, Cidade Industrial (Norte), Lamenha Pequena, 
Mossunguê, Orléans, Santo Inácio, São Braz, São João, Seminário e Vista 
Alegre.
Se você é um dos 135.981 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional Santa Felicidade.
Campo Comprido é o mais antigo, do tempo das sesmarias do século XVII. O 
bairro se divide entre as regionais Santa Felicidade e Portão. Segue-se 
Butiatuvinha, que já aparecia em papéis oficiais do século XVIII. 
Santa Felicidade, que dá nome à Regional, lembra na paisagem e nos 
costumes a “velha bota”, o jeitão do mapa da Itália. 
Tem nome que nem precisa explicar: Cascatinha tem cascata, o imigrante 
português Antônio Sebastião Siqueira era o dono da Campina, Vista Alegre era 
o nome poético de uma casa pioneira no topo de uma colina e o Seminário - 
colégio e internato - foi fundado em 1877.
São João lembra festa junina, São Braz protege a garganta, Santo Inácio fazia 
parte da “Nova Polônia” às margens do rio Barigüi e Lamenha Pequena 
homenageia o presidente da Província Adolpho Lamenha Lins, que 
providenciou saídas para a produção dos imigrantes polacos e alemães, além 
dos italianos.  



109 / 153

Orléans leva um dos nomes da família imperial. O sino da igreja foi um 
presente de Dom Pedro II em pessoa, em 1880. 
Mossunguê abrigava armazéns que serviram a viajantes, tropeiros e 
moradores iniciais e a Cidade Industrial começou a ser formada na década de 
70 do século XX, para agregar o fator indústria à economia de Curitiba.
O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode viver no 
futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?
A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando sua 
opinião ou com idéias.

PERFIL
•  Regional Santa Felicidade: criada em 19 de fevereiro de 1986, com nova 
configuração a partir de 29 de março de 2005 (decreto 665/2005);
•  abrange  14 bairros: Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Campo Comprido, 
Cascatinha, Cidade Industrial de Curitiba (norte), Lamenha Pequena, 
Mossunguê, Órleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz, São João, 
Seminário e Vista Alegre;
•  área: 6.529 há (15% da área de Curitiba);
•  população: 135.981 hab (15,11 % da população de Curitiba);
•  (47,57 % entre 25 e 59 anos);
•  maior população da Regional: Santa Felicidade -  25.209 hab (20,54 hab/ha);
•  renda mediana (Bairro Seminário): de 10 a 15 s.m;
•  renda mediana (Bairros Campina do Siqueira, Vista Alegre, Mossunguê, 
Santo Inácio e Cascatinha): de 5 a 10  s.m.;
•  demais bairros da Regional: de 3 a 5 s.m;
•  6.058 empresas: 2.341 comércios, 2.232 serviços, 823 indústrias e 662 
estabelecimentos não identificados;
•  36.408 domicílios na regional;
•  53 conjuntos habitacionais com 4.901 unidades;
•  40 áreas irregulares;
•  5.856 domicílios em situação irregular (6,24 % dos domicílios da regional - 
IBGE - dados demográficos 2000). 

ZONEAMENTO
•  ZR-1
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•  ZR-2 
•  ZR-3
•  ZR-4
•  ZR-OC
•  ZR-SF
•  ZR-P
•  ZS-1
•  ZI
•  SC-SF
•  SE
•  CONEC-4
•  SE-NC
•  ZT-NC
•  Z-CON
•  APA

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•  Contorno Norte;
•  Estrada Justo Manfron/Avenida Fredolin Wolf;
•  Avenida Manoel Ribas;
•  BR 277;
•  Rua Eduardo Sprada.

CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•  Avenida Fredolin Wolf; 
•  Avenida Vereador Toaldo Túlio;
•  Rua Antonio Escorsin;
•  Rua Professor Francisco Bassei Jr.;
•  Rua Paulo Gorski;
•  Rua Eduardo Sprada;
•  Rua João Reffo;
•  Rua José Valle;
•  Rua Gardenio Scorzato;
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•  Rua Brasilio Cuman;
•  Avenida Três Marias;
•  Rua João Batista Dallarmi;
•  Rua Luiz Tramontin.

TERMINAIS DE TRANSPORTE
•  Terminal Santa Felicidade;
•  Terminal Campo Comprido;
•  Terminal Campina do Siqueira;

CICLOVIA - EXISTENTE
•  Rua Antonio Escorsin / Avenida Candido Hartmann;
•  Rua Deputado Heitor Furtado;
•  Av. Fredolin Wolf;
•  Rua João Bettega.

CICLOVIA - DIRETRIZ
•  Av. Juscelino Kubitschek  de Oliveira;
•  Av. Vereador Toaldo Túlio;
•  Av. Fredolin Wolf;

MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•  Parque Tingüi;
•  Parque Barigüi; 
•  Bosque Alemão;
•  Parque Gutierrez;
•  Lar das Meninas;
•  Portal de Santa Felicidade; 
•  Cemitério Parque Iguaçu;
•  Universidade Tuiuti do Paraná;
•  Faculdades Integradas Espírita;
•  Park Shopping Barigüi;
•  Carrefour;
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•  Cemitério Paroquial Campo Comprido;
•  UNICENP;
•  Cemitério Paroquial de Órleans;
•  Unidade da COPEL;
•  Bosque São Cristóvão;
•  Avenida Manoel Ribas;
•  Igreja de Santa Felicidade;
•  Cemitério de Santa Felicidade;
•  Escola Internacional.

UIP’S 
•  IGREJA PRESBITERIANA - R. Niccolo Paganini, s/n;
•  UIP 553 - Av. Manoel Ribas, 5480;
•  CASA DAS PINTURAS - Av. Manoel Ribas, 5438;
•  UIP 329 - Av. Manoel Ribas, 5345;
•  UIP 328 - Av. Manoel Ribas, 5133;
•  CASA DOS GERÂNIOS - Av. Manoel Ribas, 4661;
•  MOINHO CASCATINHA - Av. Manoel Ribas, 4681;
•  RUÍNAS CHAMINÉ - Parque Barigüi;
•  CASA DOS PASSARINHOS - Parque Barigüi;
•  CASA DOS CALIXTO - R. Nicolau José Gravina, 325;
•  UIP 123 - R. Nicolau José Gravina, 325;
•  UIP 452 - R. Bispo Dom José, 2481;
•  Grupo Escolar Dom Pedro II - R. Bispo Dom José, 2567;
•  UIP 82 - R. Bispo Dom José, 27532763;
•  UIP 451 - R. Bispo Dom José, 2831;
•  UIP 212 - Av. Nossa Sra. Aparecida, 75;
•  COLÉGIO PARANAENSE - R. Bispo Dom José, 2674;
•  RESID.  EDGAR NIECLIWICZ - R. Lourenço Mourão, 58;
•  RESID. JORNY BOESEL - R. John Foster Dulles, 270;
•  IGREJA  Na.  Sra. APARECIDA - Av. Na. Sra. Aparecida, 1637;
•  CAPELA SÃO GRATO - R. Grã Nicco, 1975;
•  CASA CINI - R. Eduardo Sprada, 1250;
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•  UIP 551 - R. José Risseto, 109;
•  UIP 522 - R. Eduardo Sprada, 3400;
•  SANTUÁRIO DE Na. Sra. DE SCHUENST - R. Padre José Kentenich, 500
•  UIP 517 - R. Eduardo Sprada, 432/ 3639;
•  UIP 516 - R. Eduardo Sprada, 270/ 3729;
•  PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES CAMPO COMPRIDO -  R. 
Eduardo Sprada;
•  UIP 506 - R. Eduardo Sprada, 275;
•  UIP 93 - R. João Falarz, 35;
•  Paróquia Santo Antonio de Orleans - BR 277  Km4;
•  UIP 90 - R. Antônio Escorsin, 1440;
•  ANTIGO ARMAZÈM DALLABONA - BR 277, 40;
•  UIP 406 - Av. Vereador Toaldo Túlio, 3711;
•  UIP 409 - Av. Vereador Toaldo Túlio, 3335;
•  UIP 92 - R. Antonio Escorsin, 2574; 
•  UIP 91 - R. Antônio Escorsin, 1530;
•  UIP 518 - R. Antônio Escorsin, 52 789;
•  CASA CUMAN - R. Antônio Escorsin, 2574
•  UIP 121 - R. Acelino Grande, 393/ 654;
•  UIP 285 - Est. Angelo Rianaro, 821;
•  UIP 335 - Av. Manoel Ribas, 8836;
•  UIP - Av. Manoel Ribas, 8915;
•  CASA CULPI - Av. Manoel Ribas, 8440;
•  CASA MANFRON - Av. Napoleão Manosso, 90;
•  CASA BOZZA - Av. Manoel Ribas, 7642;
•  PANTHEON DO CEMITÉRIO DE STA. FELICIDADE - Av. Manoel Ribas, s/ n
°;  
•  UIP 407 - Av. Ver. Toaldo Túlio, 227;
•  IGREJA DE SANTA FELICIDADE - Av. Manoel Ribas, s/ n°;
•  UIP 588 - Av. Manoel Ribas, 6050;
•  CASA DOS ARCOS - Av. Manoel Ribas, 5999;
•  IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA - R. Justo Manfron, 1;
•  CASA ROMASTAK - R. Justo Manfron, 254;
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•  UIP 577 - R. Raposo Tavares, 5332;

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•  Parque Barigüi;
•  Parque Tingüi;
•  Parque João Carlos Hartley Gutierrez;
•  Bosque Alemão;
•  Bosque Vista Alegre;
•  Praça Sinibaldo Trombini;
•  Praça Antônio Bertoly;
•  Praça Veneto; 
•  Praça Piazza San Marco;
•  Praça Walter Moacir Ferri;
•  Praça Recanto da Itália;
•  Bosque Italiano;
•  Praça Vergílio Pedro Carbonera;
•  Praça Joaquim F. Lopes Careca;
•  Praça Marco Malucelli;
•  Praça Ronaldo Golias;
•  Praça Octávio Sylvio Nicco;
•  Praça Jodat Nicolas Kury;
•  Praça Frederico Ozanam;
•  Praça Adolfo João Hilário da Veiga;
•  Praça Guilherme Schultz;
• Jardim Doutor João Urban;
•  Praça Engenheiro Amur G. Mattei;
•  Praça Tobias Bueno Arruda;
•  Praça da França;
•  02 novas unidades de conservação: 1.  Santa Felicidade e 2.  Campo 
Comprido;
•  01 área de interesse de anexação às unidades de conservação: Parque 
Barigüi.
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CURSOS D’ÁGUA
•  Rio Barigüi; 
•  Rio Passaúna;
•  Rio Cascatinha;
•  Rio Uvu;
•  Rio do Wolf;
•  Rio Mossunguê.

EQUIPAMENTOS
•  CMEI - 19 
•  centro conveniado de ed. infantil -  05
•  escolas municipais -  25
•  comunidade escola -  09
•  faróis do saber -  03
•  escolas estaduais -  13
•  ensino superior -  01
•  bibliotecas -  01
•  liceus de ofício -  03
•  vilas de ofício -  01
•  barracões - linhão do emprego -  01
•  CATI - 01         CRAS - 04
•  unidades de saúde  -  15
•  hospitais -  00
•  armazéns da família -  04
•  programas de abastecomento / SMAB -  52
•  CEL - centro do esporte e lazer - 03
•  escola municipal especial - 01

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•  Conflito entre o tráfego local e rodoviário;
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•  APA do Passaúna - degradação ambiental, poluição hídrica dos rios e risco 
de erosão nas margens dos rios Uvu e Cascatinha;
•  Restrições ambientais - APP do Barigüi e APA Passaúna;
•  Deficiência na cobertura da rede de esgoto com tratamento;
•  Dificuldades técnicas para fechamento da malha viária e abertura de ruas 
em função da topografia, áreas verdes - APA, ocupação com condomínios 
fechados e invasões - principalmente nos bairros Mossunguê e Santa 
Felicidade;
•  Atender à demanda de novas linhas de transporte: linhas veneza e saturno 
até o Terminal de Santa Felicidade, linha direta  do Terminal de Santa 
Felicidade até o Terminal da Fazendinha ou até o Terminal Portão;
•  Drenagem: pontos de alagamento em diversos cruzamentos de ruas; 
•  Ocupações irregulares em fundos de vale e APPs: 1369 domicílios; 
destacando na APA  Passaúna a ocupação Três Pinheiros;
•  Poluição visual e sonora em eixos comerciais: Avenida Manoel Ribas e 
Toaldo Túlio.

CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•  Localização estratégica à integração metropolitana;
•  Forte eixo comercial ao longo da Av. Manoel Ribas;
•  Patrimônio histórico, ambiental e cultural (54 UIP’s): preservação da 
paisagem urbana como elemento marcante e diferenciado na cidade;
•  Incremento das atividades turísticas: turismo ‘rural‘ nos bairros Botiatuvinha, 
Lamenha Pequena e Órleans;
•  Uso do Contorno Norte como acesso direto à Santa Felicidade para turistas 
em passagem;
•  Rio Barigüi: Projeto Viva Barigüi, Parque Linear do Barigüi - corredor de 
biodiversidade ligando o Parque Barigüi ao Parque Tingüi; 
•  Concentração de áreas verdes, fundos de vale e parques públicos como o 
Barigüi, Tingüi e São Cristóvão;
•  Melhoria da mobilidade urbana com a revitalização da Av. Fredolin Wolf;
•  Linhas de transmissão da COPEL: uso de faixas não edificáveis 
possibilitando a implantação de novas ligações viárias;
•  Existência de 62 associações de moradores, entidades assistenciais, 
desportivas e culturais.                        
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PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)
•  Melhoria de ligações metropolitanas;
•  Revitalização das ruas João Reffo e Paulo Gorski e dos principais corredores 
de tráfego como a Av. Manoel Ribas, Av. Vereador Toaldo Túlio e Av. Nossa 
Senhora Aparecida;
•  Estruturação de trechos dos principais corredores viários;
•  Abertura e estruturação das previsões de passagem de ruas - diretrizes de 
arruamento;
•  Revisão dos traçados das diretrizes x normas ambientais;
•  Executar obras de drenagem nos principais pontos de alagamento e priorizar 
ações para reduzir os problemas;
•  Viabilizar novas linhas de transporte público; 
•  Implantação de Centro Cultural próximo ao Jardim Pinheiros, Jardim Três 
Pinheiros, Jardim Santos Andrade, Jardim Gabineto e Vista Alegre;
•  Parque Linear do Barigüi e o corredor de biodiversidade até o Parque Tingüi;
•  Melhoria de acesso aos parques públicos e implantação de novas áreas de 
lazer.

Agora que você já conhece um pouco mais da Regional Santa Felicidade, vá 
até Diretrizes e Propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 - investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da 
Regional. Pode ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, 
conjunto habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, 
creche, posto de saúde, armazém da família. Dinamizar esse território é, por 
exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio está poluído e interrompe os 
caminhos - cria barreiras -, parece óbvio devolver a vida às águas e criar 
espaços de convivência para você e seus vizinhos.

Veja abaixo as propostas da diretriz 1:

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE CURITIBA II



118 / 153

RESTAURAÇÃO DE VIAS:
1.  Av. Fredolin Wolf;
2.  Rua Saturnino Miranda;
3.  Rua Vereador Toaldo Túlio;
4.  Rua Gen. Mário Tourinho (trecho Vicente Machado até Nossa Senhora 
Aparecida)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS:
5.  Rua Nicolau José Gravina;
6.  Rua Prof. Francisco Basseti Jr;
7.  Rua Padre Ladislau Kula;
8.  Rua Paulo Gorski.

9.  TERMINAL CAMPINA DO SIQUEIRA:
-   Ampliação da capacidade;

10.  CONSOLIDAÇÃO DA CONECTORA 04: 
-   Rua Mário Zanlorenzi x Rua Malor França Gomes;

PROGRAMA CIRCULAÇÃO / OBRAS VIÁRIAS LOCAIS:
11.  Rótula a ser construída: Rua Eduardo Sprada x Av. Juscelino Kubischek de 
Oliveira;

LIGAÇÕES URBANAS:
  
12.  Pavimentar e urbanizar a Rua Eduardo Sprada (trecho: Rua Dr. Darcy F. 
de Souza / Rio Barigüi; 

TRANSPOSIÇÕES - BR 277:
    -   em desnível a ser readequada:

13.  Rua Toaldo Túlio x Rua Prof. João Fallarz (Duplicação do viaduto 
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Órleans);
-   em desnível  a ser implantada:

14.  Retorno Campo Largo (altura do Parque Barigüi);
15.  TRINCHEIRA - Rua Gen. Mário Tourinho x Nossa Senhora Aparecida.

CICLOVIAS (Trechos com projeto)
16.  Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira;
17.  Av. Vereador Toaldo Túlio;
18.  Av. Fredolin Wolf;

LIGAÇÕES NORTE-SUL
-   ligações de longa distância para a mobilidade entre  Regionais:

19.  LIGAÇÃO LINHÃO DO EMPREGO - LINHÃO DO TURISMO:
-   Av. das Indústrias + Rua Fernando de Souza Costa +  Rua Joaão Dembinski 
+  Rua Mons. Ivo Zanlorenzi (CONECTORA 5) + Rua Prof. João Falarz + Av. 
Ver. Toaldo Túlio + Rua Domingos Strapasson + Rua Saturnino Mirnada + Rua 
Fredolin Wolf;

20.  LIGAÇÃO LINHÃO DO EMPREGO - AV. MANOEL RIBAS / VIA VENETO
-   Av das Indústrias + Rua Edvino Antônio Deboni + Rua Paulo Gorski + Rua 
Padre Ladislau Kula + Rua Prof. Francisco Basseti Jr.+ Rua Nicolau José 
Gravina.

21.  COMPLEMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO NORTE-SUL

-   Ligação norte -sul  (Linhão do Emprego - Av. Manoel Ribas / Via Veneto);
-   LT: faixa não edificável da COPEL com diretriz de arruamento (previsão de 
abertura de rua);
-   Trecho entre Av. Manoel Ribas e Rua José Valle (existente: Rua Felipe 
Vitola);

HABITAÇÃO:
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PROGRAMA MORO AQUI: 

PAC / PRÓ - MORADIA:

22.  Vila Bom Menino:

-   Urbanização - água, esgoto e pavimentação;
-   162 casas: 
-   44 reconstruídas no local;
-   50 realocadas para Moradias Ibaiti e outro local a ser definido;
-   68 permanecem no local.

PAC / PRÓ - MORADIA e BID III:

23.  Vila Três Pinheiros;

-   Relocação de 100 Famílias;
-   Restante das realocações e recuperação ambiental: BID III
-   CRAS Três Pinheiros: BID III

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!

MARCOS DE IDENTIDADE
 - valoriza espaços de maior referência funcional no território e em bairros.
A igreja mais antiga vira referência e todo mundo diz: atrás da matriz, duas 
ruas antes da matriz e assim por diante. Isso, porque a igreja marca o espaço 
onde está, é um marco de identidade da população. Assim acontece com o rio, 
a colina, a rodovia, o trilho do trem, o velho colégio. Esses endereços queridos 
por todos precisam ser valorizados. E podem surgir novos endereços com 
essas condições.

Veja abaixo as propostas da diretriz 2:

NÚCLEOS DE CONVIVÊNCIA:
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1.  Jardim Pinheiros;
2.  Eixo da Rua Vereador Toaldo Túlio;
3.  Vista Alegre;
4.  Órleans;
5.  Seminário.

1. NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA JARDIM PINHEIROS:
-   Av. Fredolin Wolf (comércio local);
-   Iluminação e calçadas;
-   Escola e Praça Antônio Bertoly; 
-   Ciclovias;

2.  EIXO DE CONVIVÊNCIA TOALDO TÚLIO
-   eixo de animação da Rua Ver. Toaldo Túlio com revitalização da rua e 
criação de ‘mini largos’ de convivência com floreiras e mobiliário urbano junto 
aos principais cruzamentos;
-   paisagismo, calçadas, acessibilidade e iluminação;
-   sinalização turística do encontro com a Av. Manoel Ribas.

3.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA VISTA ALEGRE:
-   Iluminação, calçadas e arborização;
-   Rua João Tschannerl (Bosque Alemão, Canal 4);
-   Rua André Zanetti: Farol do Saber, escola, Bosque Gutierrez.

4.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA ÓRLEANS
-   Iluminação, calçadas e arborização;
-   Rua Professor João Falarz x Rua Padre José Lopacinski (centro de bairro - 
Igreja Órleans, escola);

5.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA SEMINÁRIO
-   Iluminação, calçadas e arborização;
-   Av. Na. Sa. Aparecida: pólo comercial;
-   continuidade da pista de caminhada da Rua Sete de Setembro ampliando o 
circuito;
-   Fonte de Jerusalém (Praça Pedro Gasparelo);

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES
 - propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades.
Nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem fazer tudo sozinhas. Mas, se 
juntarem as forças, uma transformação da Regional pode acontecer mais 
depressa e com efeitos positivos para a sua vida e de seus vizinhos. Para 
transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E acreditar nos resultados. Você 
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pode ajudar.

Veja abaixo as propostas da diretriz 3:

1.  PARQUE LINEAR BARIGÜI
     
-   Projeto Viva Barigüi;
-   recuperação ambiental - despoluição hídrica;
-   lazer ao longo do rio;
-   aproveitamento de potencialidades locais: Parque Tingüi, Parque Barigüi, 
Parque Vista Alegre e áreas verdes;
-   implantação da Via Parque;
-   implantação de ciclovias;

2.  PARQUE VISTA ALEGRE

-   Bosque existente com pequena queda d’água (pedreira desativada);
-   Área verde relevante para lazer e educação ambiental;
-   Proximidade com o Parque Barigüi: conexão dos parques ao longo do fundo 
de vale, através de corredor de biodiversidade;

3.  BOSQUE DO IMIGRANTE

-   Área verde contígua à Avenida Manoel Ribas;
-   Possilibidade de implantação de equipamento de lazer - estudos existentes.

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E BOSQUES:
4.  PRAÇA VENETO: 
-   Revitalização;
5.  PRAÇA ADOLFO JOÃO HILÁRIO DA VEIGA:
-   Melhoria na iluminação e equipamentos (pista de skate);
6.  PRAÇA ANTÔNIO BERTOLY: 
-   Reforma de sala de núcleo da SMEL e iluminação da pista de caminhada;
7.  BOSQUE GUTIERREZ:
-   Revitalização e melhoria dos equipamentos.

8.  RPPNM DA CASCATINHA:

-   RPPNM: Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal;
-   Primeira da cidade;
-   Localização: Rua Sebastião Santos;
-   Possibilidade de uso da área pelo município: visitas guiadas com fins 
educativos e recreacionais: visitas escolares, educação ambiental, valorização 
da fauna e flora nativas, etc;

9.  TURISMO INTEGRADO: 
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-   desenvolvimento turístico na região norte da cidade aproveitando o potencial 
existente;
-   atividades propostas: eventos, negócios e compras, diversão e 
entretenimento, culturais e étnicas, lazer e gastronomia, ecológicas, esportivas 
entre outras;
-   aproveitamento e preservação de suas potencialidades naturais;
-   desenvolvimento cultural e da identidade local: edificações de valor histórico 
e cultural existentes na Regional Santa Felicidade;
-   integração com os circuitos turísticos da Região Metropolitana de Curitiba;
-   Eixo Fredolin Wolf, Toaldo Túlio, Prof. João Falarz e Eduardo Sprada.

10.  ‘PASSEGGIATA‘:

-   ‘Passeggiatas’: termo italiano que significa interação do pedestre com o 
espaço público durante a caminhada pelas ruas, praças e áreas de convívio na 
cidade; 
-   ‘Passeggiata’ de Santa Felicidade: projeto de requalificação do pólo turístico 
e gastronômico de Santa Felicidade, ampliando a área de intervenção até os 
fundos de vale dos Rios Uvu e Cascatinha;
-   Complementação do eixo Av. Manoel Ribas x Via Veneto com a estruturação 
e integração dos fundos de vale dos rios Uvu e Cascatinha;
-   Reavaliação do zoneamento da área em estudo, valorizando edificações de 
interesse histórico e a identidade local;
-   Requalificação do espaço viário com a ampliação das calçadas, áreas de 
estacionamento, iluminação pública, mobiliário urbano e sinalização;
-   Implantação do binário Veneto x Manoel Ribas, através do ordenamento do 
fluxo de veículos, ampliando o interesse comercial para dentro do setor 
resultante entre as duas vias;
-   Estruturação de parques lineares ao longo dos Rios Uvu e Cascatinha, 
interligando bosques, ‘estares’ e equipamentos públicos na faixa do Anel 
Sanitário Ambiental (40 metros) com a criação de vias de circulação 
controlada, permitindo o uso, a segurança e a manutenção da área;
-   Caracterização do ‘centro’ a partir da qualificação paisagística do entorno da 
Igreja Matriz de São José (Largo da Matriz);
-   Criação de via de pedestres ligando o ‘Largo da Matriz’ ao Bosque São 
Cristóvão, possibilitando a implantação de um novo eixo de animação;
-   Criação de novos padrões de ocupação ao longo dos fundos de vale, 
promovendo maior adensamento com menor ocupação; incentivo à habitação 
coletiva, integrada às áreas destinadas ao uso coletivo como parques, 
ciclovias, largos;

11.  ECO-ALAMEDAS:
-   Vias locais que interligam o corredor comercial (Veneto x Manoel Ribas) aos 
parques lineares Uvu e Cascatinha;
-   Vias estruturadas com ciclovias e calçadas diferenciadas;
-   Utilização de paisagismo com espécies da flora nativa e identificação de 
cada eco-alameda por flores de cores diferentes para o fortalecimento da 
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identidade local;

12.  BIBLIODECKS: 
-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio social;
-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens - convênios 
com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para empréstimos de 
livros e revistas;
-   local para apresentações de teatro de rua, danças, música, procurando 
incentivar a cidade como o lugar do encontro e do convívio;
-   local do projeto piloto: fundo de vale dos Rios Uvu e Cascatinha;

13.  PEDREIRA PASSAÚNA:

-   extensão / prolongamento da Passeggiata;
-   pedreira existente na APA Passaúna junto ao Contorno Norte;
-   possibilidade de estruturação do espaço para eventos, shows, concertos;
-   uso cultural alternado com a prática de esportes radicais (escaladas, rapel, 
etc);
-   estender a estrutura de lazer ao longo do fundo de vale do Rio Cascatinha 
até a pedreira, ampliando a área de requalificação do pólo turístico de Santa 
Felicidade, conectando equipamentos como praças, bosques, RPPNM, 
ciclovias;

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!

REGIONAL PINHEIRINHO
Os bairros são 5: Capão Raso, Pinheirinho, Tatuquara, Campo de Santana e 
Caximba. 
Se você é um dos 130.214 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional Pinheirinho.
Pinheirinho, que dá nome à região, é tanto uma “localidade do município de 
Curitiba, servida por escola com 30 alunos, em 1924” quanto“posse registrada 
na antiga paróquia de São José dos Pinhais”, conforme o historiador Ermelino 
de Leão. Formada por fazendas de gado, no século XIX era conhecida como 
Capão Alto. “Capão”, para os índios, era “mato redondo”. 
Capão Raso, segundo a mesma fonte, era um “bairro no distrito judiciário do 
Portão, município de Curitiba. Foi quarteirão do antigo distrito de Santa 
Quitéria”. Suas origens se confundem com a biografia do casal Antonio e 
Catharina Gasparin, imigrantes italianos que tinham na região uma grande 
chácara e uma fábrica de barricas. 
O terceiro bairro, Tatuquara, quer dizer “buraco de tatu” e pertencia também ao 
distrito judiciário do Portão, tendo figurado “no registro de terras de 1854 com 
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14 posses”. O primeiro loteamento aprovado é de 1965.
Campo de Santana remete ao nome de família dos proprietários do território. 
Ali estão a primeira comunidade rurbana (rural no meio urbano) do país, de 
1981, e a aldeia indígena Kakanã Porã.  
Já Caximba tem nome de origem tupi-guarani. Quer dizer “mato que gruda”. 

O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode viver no 
futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?

A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando sua 
opinião ou com idéias.

PERFIL
•   Regional Pinheirinho: criada em1986, com nova configuração a partir de 29 
de março de 2005 (decreto 665/2005);
•   abrange  05 bairros: 
•   Capão Raso, Pinheirinho, Campo de Santana, Caximba e Tatuquara;
•   área: 5.676,70 há (13,14% da área de Curitiba)
•   população: 130.214 hab (8,20% da população de Curitiba)
(44,61% entre 25 e 59 anos)
•   taxas de crescimento:
Capão Raso: 0,70%
Pinheirinho: 0,85%
Campo de Santana: 1,56%
Caximba: 8,44%
Tatuquara: 16,88%
•   maior densidade demográfica: Capão Raso  -  34.376 hab (67,90 hab/ha) 
•   renda mediana: de 3 a 5 s.m. 
•   4457 empresas: 662 indústrias, 2766 comércios, 1625 serviços;
•   36.276 domicílios na regional;
•   62 conjuntos habitacionais com 14.096 unidades;
•   40 áreas irregulares;
•   5.856 domicílios em situação irregular (9,40% dos domicílios da regional)
03 regularizadas - Vila Parque Industrial, Vila Palmeiras e Vila Jardim Pinheiro;
05 com projetos de regularização em andamento, 04 com projetos em 
prospecção de recursos;
 02 em obras - Terra Santa e Laguna; 
•   1.084 unidades concluídas do PAR.

ZONEAMENTO
•   ZR-2
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•   ZR-3
•   ZR-4
•   ZS-2
•   ZR-U
•   ZE-M
•   CONEC-1
•   SE-LE
•   ZI
•   SE
•   SE-BR 116
•   SE-OI
•   APA
•   SEHIS

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•   BR-476 - novo eixo urbano / Linha Verde;
•   Rodovia do Xisto;
•   Contorno Leste;
•   Rua Nicola Pellanda;
•   Estrada do Ganchinho;
•   Ferrovia.

TRANSPOSIÇÕES
em desnível - executar:
•   Rua Hasdrubal Bellegard x Rua Dilson Luiz (CEASA); 
•   Rua João Batista Bettega Jr.
•   Rua Jorge Tortato;
•   Estrada de acesso à Caximba;

em nível - melhoria:
•   Rua Antônio Gai;
•   Rua Ângelo Burbello;

transposições de rios:
•   Rua Francisca Beralde Paolini (Rio Barigüi);
•   Rua Pedro Cavichiolo (Rio Barigüi);
•   Rua Delegado Bruno de Almeida (Rio Iguaçu);
•   BR 476 (Rio Iguaçu);

CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•   Rua Fátima Bark; 
•   Rua Laudelino Ferreira Lopes;
•   Rua Orestes Códega – 
(Linhão do Emprego);
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•   Av. Brasília;
•   Rua Manoel Valdomiro de Macedo (conectora1);
•   Rua José Rodrigues Pinheiro (conectora 1);
•   Rua Pedro Gusso (conectora2);
•   Rua Prof. João Mazzaroto;
•   Rua Antônio Zanon;
•   Rua Presidente João Goulart;
•   Rua Jovenilson Américo de Oliveira.

TERMINAIS DE TRANSPORTE
•   Terminal Pinheirinho;
•   Terminal Capão Raso (AR Portão);
•   Terminal Sitio Cercado (AR Bairro Novo).

CICLOVIA - EXISTENTE
•   Rua Pedro Gusso;
•   Rua João Rodrigues Pinheiro;
•   Av. Winston Churchill;
•   Rua Jovenilson Américo de Oliveira / Av. Santa Cássia dos Impossíveis / 
Rua Presidente João Goulart.

CICLOVIA - DIRETRIZ
•   Rua Pedro Gusso;
•   Rua João Rodrigues Pinheiro;
•   Av. Winston Churchill;
•   Rua Jovenilson Américo de Oliveira / Av. Santa Cássia dos Impossíveis / 
Rua Presidente João Goulart.

MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•   Igreja Sagrado Coração (igreja preta);
•   CEASA; 
•   Área Militar;
•   Barracões da distribuidora Destro;
•   Armazém Parolin;
•   REPAR - pólo petroquímico da Petrobrás; 
•   ETE Barigüi;
•   Unidade da ELETROSUL;
•   Caixa d’água - SANEPAR;
•   Rua da Cidadania do Pinheirinho;
•   Terminal Pinheirinho;
•   Aterro da Caximba;
•   Igreja da Caximba;
•   Encubadoras empresariais Santa Rita;
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•   Rurbana;
•   Olarias.

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•   praças e canchas públicas;
•   bosques; 
•   glebas com vegetação nativa; 
•   Novas Unidades de Conservação (áreas no Município de propriedade 
pública ou privada, com características naturais de relevante valor ambiental): 
03

APA PASSAÚNA 
•   APA: zoneamento específico;

CURSOS D’ÁGUA
•   Arroio Pinheirinho;
•   Ribeirão dos Padilhas;
•   Córrego Capão Raso;
•   Córrego da Vila Machado;
•   Ribeirão do Passo do França;
•   Arroio do Prensa;
•   Arroio Gleba da Ordem;
•   Córrego Passo do Melo;
•   Ribeirão Campo de Santana;
•   Córrego Jardim Dom Bosco;
•   Rio Barigüi;
•   Rio Iguaçu: referência estadual no espaço metropolitano.

EQUIPAMENTOS
•   CMEI  -  19 
•   centro conveniado de ed. infantil -  05
•   escolas municipais -  25
•   comunidade escola -  09
•   faróis do saber -  03
•   escolas estaduais -  13
•   ensino superior -  01
•   bibliotecas -  01
•   liceus de ofício -  03
•   vilas de ofício -  01
•   barracões - linhão do emprego -  01
•   CATI - 01         CRAS -  04
•   unidades de saúde  -  15
•   hospitais -  00
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•   armazéns da família -  04
•   programas de abastecomento / SMAB -  52
•   CEL - centro do esporte e lazer -  03
•   escola municipal especial - 01

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•   conflito entre o tráfego local e rodoviário;
•   território muito compartimentado;
•   BR 116 - poucas transposições;
•   barreiras viárias e ferroviárias;
•   APA Iguaçu - degradação ambiental;
•   restrições ambientais - APP do Barigüi e APA do Iguaçu;
•   Capão Raso e Pinheirinho - 40% das ruas em antipó: dificuldade de 
manutenção da malha viária;
•   predominância de vias com revestimento em saibro nos bairros Tatuquara, 
Campo de Santana e Caximba;
•   áreas de risco sócio-ambiental com problemas de drenagem nos bairros do 
sul da Regional;
•   ocupações irregulares em fundos de vale e áreas de risco (Ulisses 
Guimarães);
•   grande pressão sobre os equipamentos sociais;
•   pouca diversidade socioeconômica no sul da Regional (loteamentos); 
•   áreas inundáveis / ramal ferroviário;
•   loteamentos clandestinos em área de preservação permanete (APP do 
Barigüi) - 1º de Setembro;
•   ETE Barigüi - mau cheiro no loteamento Monteiro Lobato;
•   poluição ambiental - proximidade com REPAR, indústria de papel e Aterro 
Sanitário da Caximba;
•   poluição sonora  e visual em eixos comerciais - Rua Winston Churchill.

CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•   localização estratégica à integração metropolitana;
•   forte eixo comercial ao longo da Av. Winston Churchill;
•   Linha Verde - maior avenida de Curitiba, pista exclusiva para os ônibus e 9 
estações de transporte;
•   ampla rede de equipamentos de serviços sociais;
•   área do exército e área da Britanite (unidade de conservação);
•   Rio Barigüi - Parque Linear do Barigüi, Parque Santana, Parque das Olarias; 
•   Parque do Iguaçu;
•   bosques públicos; 
•   ferrovia: diretriz de arruamento ao longo da linha férrea, concentração de 
coletores de material reciclável;
•   concentração de olarias em atividade;
•   cavas ao longo do rios Barigüi e Iguaçu;
•   concentração de linhas de transmissão da Eletrosul - faixas não edificáveis 
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possibilitando ligações e outros usos: hortas comunitárias, etc.

PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)
•   investir em programas de educação ambiental,  conscientizando a 
população da necessidade de preservar as margens dos rios; 
•   negociação técnica para diretrizes de regularização e equipamentação; 
•   geração de trabalho e renda;
•   parcerias em pavimentação; 
•   revitalização de ruas: capão raso e pinheirinho; 
•   ampliar rede de proteção para idosos e PPD; 
•   ações culturais com foco em áreas de risco; 
•   defesa civil - orçamento pequeno para compra de materiais necessários;  
•   priorizar ações para reduzir os problemas de drenagem; 
•   ampliar o acesso à cultura para diferentes públicos;
•   planejar ações para minimizar os impactos advindos da ampliação da 
REPAR (Refinaria de Petróleo de Araucária);
•   priorizar implantação de parques, em especial o Parque Linear do Barigüi.

Agora que você já conhece um pouco mais da Regional Pinheirinho, vá até 
Diretrizes e Propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 - investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da 
Regional. Pode ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, 
conjunto habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, 
creche, posto de saúde, armazém da família. Dinamizar esse território é, por 
exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio está poluído e interrompe os 
caminhos - cria barreiras -, parece óbvio devolver a vida às águas e criar 
espaços de convivência para você e seus vizinhos.

Veja abaixo as propostas da diretriz 1:

OBRAS EM ANDAMENTO - BID II

LINHA VERDE - NOVO EIXO URBANO - BR 476

ESTAÇÕES LINHA VERDE:
1.  Xaxim;
2.  Vila São Pedro;
3.  Pinheirinho.
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PÓLOS LINHA VERDE:
1.  Xaxim;
2.  Vila São Pedro;
3.  Pinheirinho.

BINÁRIOS LINHA VERDE
4.  Binário Brasília;
5.  Binário Ipiranga.

OBRAS PREVISTAS - BID II

6.  reforma e ampliação do Terminal Pinheirinho;
7.  parte do projeto de otimização da canaleta. 

OBRAS PREVISTAS - BID III
8.  acesso Rio Bonito - Av. Pres. João Goulart;
9.  CRAS - Campo de Santana e Rio Bonito;
10.  eixo de integração viária – FLONPLATA - Rua Jovenilson Américo de 
Oliveira;
11.  diretriz via metropolitana - PR 423;
12.  duplicação do trecho sul - BR 476 (entre ferrovia e Rio Iguaçu).

TRANSPOSIÇÕES - BR 476 A EXECUTAR
    
-    em desnível:
13.  Rua Hasdrubal Bellegard x Rua Dilson Luiz (CEASA);
14.  Rua João Batista Bettega Jr.;
15.  Rua Jorge Tortato;
16.  Estrada de acesso: Aterro do Caximba.
 
-    em nível - melhoria:
17.  Rua Antônio Gai;
18.  Rua Ângelo Burbello.

TRANSPOSIÇÕES DE RIOS:

 -    Rio Barigüi:
19.  Rua Francisca Beralde Paolini - melhorar;
20.  Rua Pedro Cavichiolo: executar.

-    Rio Iguaçu:
21.  Rua Delegado Bruno de Almeida -  executar;
22.  BR476 - duplicação da ponte.

LIGAÇÕES LESTE - OESTE (prolongamento das Conectoras) 
 23.  Conectora 2: Rua João Bonat + Rua Pedro Bonat + Rua Pedro Américo - 
Av. Brasília + Francisco Derosso;
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24.  Pólo Vila São Pedro: Rua Mal. Althayir Roszanniy + Rua Omar Raimundo 
Pichet - Rua Ipiranga + Rua Barão de Santo Ângelo;
25.  Conectora 1: Rua Álvaro da Silva Abelardino + Rua Miguel Chapula + Rua 
Alberto Schetzer + Rua Mansur Feres + Rua Cid Marcondes de Albuquerque + 
Rua João Batista Zagonel; Rua Reinaldo Stocco + Rua Guarda Marinha 
Greenhalgn + Rua Monte Sião + Rua Padre Rafael José Kalinoski - Rua Monte 
Carmelo + Rua Zacarias Luteka + Rua Ayrton Pizzatto Gusi.

ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA
26.  Rua Laudelino F. Lopes + Rua José Alcides de Lima;
27.  Linhão do Emprego;
28.  Binário Gabriel F. de Miranda.

CICLOVIAS
29.  Rua Francisca Beralde Paolini;
30.  Rua Delegado Bruno de Almeida.

PAVIMENTAÇÃO
31.  Rua Pedro Prosdóscimo;
29.  Rua Francisca Beralde Paolini (prevista).

HABITAÇÃO

PROGRAMA MORO AQUI: 
PAC
32.  Terra Santa - Laguna;
33.  Bolsão Ulisses Guimarães;
34.  Vila Gramados;
35.  Moradias Itaqui.

PSH (Programa de Subsídio para Habitação):
36.  Kakanã Porã;
37.  Monteiro Lobato.

FMH
38.  Monteiro Lobato.

PAR
39.  Unidades em obras programadas: 248 (total de 1084 unidades no 
Tatuquara).

SETOR ESTRUTURAL SUL
40.  Melhorias na canaleta do ônibus (projetadas);
41.  METRÔ (em estudo): 
-   22 km de extensão ao longo do Setor Estrutural (sob a canaleta do ônibus);  
-   Extensão: terminal CIC-Sul até Terminal Santa Cândida (norte da cidade - 
Regional Boa Vista).
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42.  TERMINAL CIC – SUL (AR CIC) 
-   cruzamento Linha Verde e Contorno Sul;
-   parte da demanda do Terminal Pinheirinho;
-   terminal de integração: SE Sul ou Linha Verde.

43.  NOVA RODOVIÁRIA (AR CIC)
-   cruzamento Linha Verde e Contorno Sul;
-   acesso fácil: rodovias e contorno.

44.  REQUALIFICAÇÃO DO SETOR ESTRUTURAL SUL

-   criação de ‘rambla’ (rua-eixo para pedestres);
-   calçadão para convívio urbano;
-   equipamentos culturais e de lazer;
-   acesso de veículos pelas ruas transversais;
-   mobiliário diferenciado: quiosques, bancos, ‘estares’, bancas de revista, 
iluminação, segurança, paisagismo – flores, etc.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!

MARCOS DE IDENTIDADE
 - valoriza espaços de maior referência funcional no território e em bairros.
O Quartel do Pinheirinho, a Igreja de Santa Ana em meio ao verde, no 
Tatuquara e a Linha Verde em construção para fazer da BR-476 uma avenida 
urbana são referências da região. Todo mundo diz: a duas quadras do quartel, 
a 100 metros do lado de lá da BR, à esquerda da igreja e assim por diante. 
Isso, porque esses lugares marcam o espaço onde estão, são marcos de 
identidade da população. Esses endereços queridos por todos precisam ser 
valorizados. E podem surgir novos endereços com essas condições.

Veja abaixo as propostas da diretriz 2:

NÚCLEOS DE CONVIVÊNCIA:

1.  Capão Raso;
2.  Pinheirinho
3.  Tatuquara;
4.  Caximba;

1.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA CAPÃO RASO:
-   iluminação e calçadas - Rua Laudelino Lopes (comércio local);
-   ciclovias;



134 / 153

2.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PINHEIRINHO:
-   Iluminação e calçadas;
-   Rua Cid Marcondes de Albuquerque (comércio local)
-   Unidade de Conservação;
-   Ciclovias.

3.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA TATUQUARA:
-   iluminação, calçadas, arborização;
-   Rua Enette Dubard: revitalização (rua do comércio)
-   campo de futebol.

4.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA CAXIMBA:
-   iluminação, calçadas, arborização;
-   Estrada da Caximba e Fca Beralde Paolini (centro de bairro - igreja, escola)
-   ciclovia: Rua Francisca Beralde Paolini e Rua Del. Bruno de Almeida.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES
 - propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades.
Nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem fazer tudo sozinhas. Mas, se 
juntarem as forças, uma transformação da Regional pode acontecer mais 
depressa e com efeitos positivos para a sua vida e de seus vizinhos. Para 
transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E acreditar nos resultados. Você 
pode ajudar.

Veja abaixo as propostas da diretriz 3:

REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER:
1.  Praça Primo Fravetto;
2.  Praça Elba de Pádua Lima;
3.  Praça Zumbi dos Palmares.  

4.  PARQUE LINEAR BARIGÜI: 
-   recuperação ambiental;
-   lazer ao longo do rio;
-   aproveitamento de potencialidades locais: olarias, lagos, áreas verdes;
-   implantação da Via Parque;
-   implantação de ciclovias;
-   Parque Santana: fundo de vale.

5.  PARQUE DA CERÂMICA
-   área da Britanite (desativada);
-   unidade de conservação existente;
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6.  CERAMITECA (dentro do parque)
-   ceramiteca: centro de criatividade voltado ao uso da cerâmica;
-   exposição de técnicas existentes;
-   atelier,  salas de aula e mini-auditório ;
-   desenvolvimento da cerâmica para uso em praças e calçadas (piso, 
mobiliário, elementos decorativos – esculturas) na Regional como elemento de 
identidade.

7.  ECO - ALAMEDAS
-   proposta ambiental e de lazer nas avenidas existentes ao longo das torres 
da ELETROSUL e canais extravasores; 
-   paisagismo com utilização maciça  de espécies vegetais nativas e materiais 
locais como a cerâmica;
-   estruturação dos eixos que conduzem ao Parque Linear do Barigüi;
-   fortalecimento da identidade local;
-   utilização da flora nativa e identificação de cada eco-alameda por flores de 
cores diferentes;
-   zoneamento especifico: incentivos fiscal e construtivo para atividades 
voltadas ao lazer.

8.  MIRANTES DO BARIGÜI

-   criação de passarela metálica na continuidade da eco-alameda quando esta 
atinge a área de preservação ambiental - APP do Rio Barigüi,  criando mirantes 
(local para contemplação, leitura, convívio, etc).

9.  BOSQUE MONTEIRO LOBATO
-   casa da literatura brasileira;
-   casas e espaços no bosque para leitura (parceria com Escolas Municipais e 
Faróis do Saber próximos);
-   incentivo à literatura brasileira infantil, principalmente autores como Monteiro 
Lobato;
-   espaço para atividades educativas e culturais  infantis. 

10.  BIBLIODECKS
-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio social;
-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens - convênios 
com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para empréstimos de 
livros e revistas;
-   local para apresentações de teatro de rua, danças, música, procurando 
incentivar a cidade como o lugar do encontro e do convívio;
-   local do projeto piloto: fundo de vale do Córrego Passo do Melo.

11.  UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - PARQUE
-   recuperação de fundo de vale;
-   regularização e reassentamento: Ulisses Guimarães;
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12.  FAZENDA SANTANA E ESTÂNCIA SANTA MARIA:
-   hotéis voltados ao eco turismo e ao turismo rural;
-   pesca, passeios a cavalo, visitas locais, cursos conveniados na Ceramiteca;
-   preservação de antigas sedes de fazendas - identidade local;

13.  ALDEIA INDIGENA KAKANÃ PORÃ:
-   parceria com fazendas locais para desenvolvimento de artesanato típico;
-   apresentação de danças típicas, comidas, rituais.

14.  RECICLOVIA: 
-   marco urbano de referência para a coleta e reciclagem em Curitiba;
-   estruturação urbana da área lindeira à ferrovia que cruza a parte sul de 
Curitiba, envolvendo 5 Regionais (Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo, Pinheirinho 
e CIC) - grande concentração de coletores de material reciclável; 
-   show room de aplicação de novas técnicas com materiais recicláveis: 
pavimentação, barracões de reciclagem, mobiliário urbano, gerando interesse 
educativo e turístico;
-   viabilização da utilização dos produtos através de incentivos e parcerias 
com empresários do setor;
-   reciclagem especializada por trechos;
-   implantação de transporte ao longo da reciclovia;
-   proposta alinhada com o ‘Projeto Reciclagem Inclusão Total’ (SMMA e FAS): 
logística de coleta, transporte e recepção do material reciclável, capacitação de 
coletores, organização de depósitos, parcerias com associações,  ONG’s, 
indústrias, etc.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!

REGIONAL PORTÃO
Os bairros são 11: Portão, Vila Isabel, Água Verde, Parolin, Guaíra, Lindóia, 
Fanny, Novo Mundo, Fazendinha, Campo Comprido e Santa Quitéria.
Se você é um dos 231.919 habitantes desse conjunto de bairros, mora na 
Regional Portão.
Pelo Portão, bairro que dá nome à região no centro-oeste de Curitiba, 
entravam antigamente tropeiros e muares, controlados por um posto fiscal. 
Era, segundo o historiador Júlio Moreira, “o ponto de encontro do atalho que, 
vindo de Campo Comprido, atravessava o Barigui, a Fazendinha, completando 
a ligação entre os dois caminhos, o de Campos Gerais com o de São José, 
com destino a Paranaguá e São Francisco”. Conforme a mesma fonte, os 
vereadores de Curitiba estabeleceram, em 1802, multa e 30 dias de cadeia 
“aos que levassem gados para os portos de Morretes e do rio São Francisco, 
sem licença do Juiz Ordinário”. 
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Ermelino de Leão, historiador, explica Portão como “distrito judiciário do 
município de Curitiba, criado (...) em 1909. Até então pertencia ao distrito 
policial de Santa Quitéria”.
A Vila Isabel remete ao Instituto Neo-Pitagórico de Dario Vellozo, com o 
Templo das Musas, e a Água Verde – antiga Colônia Dantas - recebeu o nome 
pela cor do rio que cortava a região, hoje canalizado.
O Parolin é o bairro do pioneiro Antonio Parolin, imigrante italiano e carpinteiro, 
construtor de uma casa em estilo europeu que é patrimônio histórico.
No Guaíra, iniciado pelo casal Francisco e Bárbara Prochaska, em 1927, todos 
os estados brasileiros estão presentes nos nomes das ruas.
Lindóia era a vila construída na propriedade de um imigrante alemão, com o 
primeiro loteamento em 1948 e Fanny era a esposa de Roberto Hauer, 
proprietário das terras. 
Novo Mundo, que remete à América de Cristóvão Colombo, era o nome de um 
armazém onde paravam os tropeiros.
Fazendinha concentrava olarias, em especial da família alemã Klemtz.
Campo Comprido, de origens que voltam ao tempo das sesmarias, se divide 
entre as regionais Portão e Santa Felicidade. Santa Quitéria completa o elenco 
de bairros dessa área da cidade.

O que a Prefeitura pensa sobre essa região? De que ela vive e pode viver no 
futuro? Para onde pode crescer, em que pode melhorar?

A Prefeitura já desenvolveu um trabalho de base, com quatro diretrizes. 
Conheça sua Regional e veja as diretrizes e propostas. Participe dando sua 
opinião ou com idéias.

PERFIL
•   Regional Portão: criada em 1986;
•   configuração atual  - decreto 665 / 2005;
•   abrange 11 bairros:  Água Verde, Campo Comprido, Fanny, Fazendinha, 
Guaíra, Lindóia, Novo Mundo, Parolin, Portão, Santa Quitéria e Vila Isabel;
•   área: 3.346,36 ha (7,74% da área de Curitiba);
•   população: 231.919 hab; (14,61% da população de Curitiba) 
•   47,67% entre 25 e 59 ano;s
•   taxas de crescimento:
Água Verde: 0,00%
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Campo Comprido: 3,38%
Fazendinha: 0,74%
Guaíra: 0,50%
Lindóia: 0,39%
Novo Mundo: 1,34%
Parolin: 0,21%
Portão: 0,09%
Santa Quitéria: 1,03%
Vila Isabel: 1,27%
•   maior densidade demográfica: Água Verde - 104,67 hab / ha (49.866 hab)
•   renda mediana: de 3 a 15 s.m. 
•   ligação da cidade com o sul do país e com a RMC;
•   19.926 empresas: 1.733 indústrias, 7.662 comércios, 7.483 serviços e 3.048 
outros;
•   51.109 domicílios na Regional;
•   19 conjuntos habitacionais com 3.975 unidades;
•   7.090 domicílios em situação irregular; 
•   (13,87 % dos domicílios da regional)
•   25 áreas irregulares / 06 em regularização / 10 áreas com projetos em 
prospecção de recursos;

ZONEAMENTO
•   SE
•   CONEC-2
•   CONEC-3
•   CONEC-4
•   SE-WB
•   SE-BR 116
•   SE-MF
•   ZI
•   ZR-4
•   ZR-3
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•   ZR-2
•   ZR-1

LIGAÇÕES METROPOLITANAS
•   BR 277;
•   BR 476 (antiga 116) - Linha Verde;
•   Rua Marechal Floriano Peixoto;
•   Contorno Leste. 

CORREDORES DE TRÁFEGO E SISTEMA VIÁRIO BÁSICO
•   Avenida Marechal Floriano Peixoto;
•   Rua Des.Westphalen; 
•   Rua Alferes Poli;
•   Rua 24 de Maio;
•   Rua Brigadeiro Franco / Rua Maria Moscardi Fanini  / Rua Antônio Melillo / 
Rua Antônio Bariquelo;
•    Rua Coronel Dulcídio / Rua Castro / Rua Santa Catarina / Rua Camilo 
Castelo Branco / Av. Santa Bernadethe;
•   Rua Alferes Ângelo Sampaio / Rua Prof. Luiz César;
•   Rua Bento Viana; 
•   Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes;
•   Av. Sete de Setembro;
•   Av. Silva Jardim;
•   Av. Iguaçu;
•   Rua João Alencar Guimarães.
•   Rua Getúlio Vargas;
•   Rua Prof. Ulisses Vieira / Rua Rio Grande Do Sul;
•   Rua Vital Brasil;
•   Rua Amadeu do Amaral / Rua Carlos Dietzsch;
•   Rua Carlos Klemtz;
•   Rua João Bettega;
•   Av. Kennedy;
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•   Rua Paraíba / Rua Rio Grande do Norte / Rua João Parolin;
•   Rua Alagoas;
•   Rua Pres. Wenceslau Braz;
•   Av. Santa Bernadethe;
•   Rua Maestro Francisco Antonelo.

TERMINAIS DE TRANSPORTE
•   Terminal Portão; 
•   Terminal da Fazendinha (Rua da Cidadania AR - Portão);
•   Terminal Capão Raso;
•   Terminal Pinheirinho (AR Pinheirinho);
•   Terminal Campo Comprido (AR Pinheirinho);
•   Terminal Campina do Siqueira (AR Pinheirinho);
•   Terminal Metropolitano Guadalupe;

CICLOVIA - EXISTENTE
•   Av. República Argentina / Av. Sete de Setembro;
•   Av. Pres. Getúlio Vargas;
•   Rua Gen. Mário Tourinho / Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes / Rua João 
Bettega;
•   Rua Pedro Gusso;

CICLOVIA - DIRETRIZ
•   Av. Pres. Wenceslau Braz;
•   Rua Pedro Américo / Av. Brasília.

MARCOS URBANOS E REFERÊNCIAS ESPACIAIS
•   Praça do Japão;
•   Estádio Joaquim Américo – “ Arena do Atlético”;
•   Paraná Clube;
•   Cemitério Municipal Água Verde;
•   Shopping Água Verde;
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•   Terminal Fazendinha - Rua da Cidadania / AR Portão; 
•   Bosque da Fazendinha;  
•   Maternidade Curitiba;
•   Igreja Bom Jesus do Portão; 
•   MUMA;
•   Shopping Total;    
•   Hospital do Trabalhador;
•   Eixo de Lazer da Av. Pres. Wenceslau Braz;
•   Shopping Paladium (em obras);
•   Associação Cultural Chinesa;
•   Chaminé da Olaria Klemtz.

UIP’S 
•   Igreja do Portão;
•   Olaria Klemtz;
•   Casa Klemtz;
•   Instituto Neo-Pitagórico;
•   Igreja Ucraniana; 
•   Capela Ucraniana;  
•   Casa Parolin;
•   Casa Schier;
•   Café na Av. Rep. Argentina.

ÁREAS VERDES RELEVANTES
•   Praça do Japão;
•   Parque Afonso Botelho;
•   Praça Bento Munhoz da Rocha Neto; 
•   Praça Maria Bergamin Andreta;
•   Praça Sagrado Coração de Jesus;
•   Praça Dr. Francisco Ribeiro A. de Macedo;
•   Praça Elias Abdo Bittar;
•   Largo Sérgio Fraga;
•   Largo Jornalista Carlos Coelho;
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•   Praça Ipiranga;
•   Centro Esportivo Arnaldo Faivro Busato;
•   Praça Maria Regina Prederon Vanzo;
•   Praça Pastor João Emílio Henck;
•   Praça Arthur Morgenstern Jr. (Núcleo Gralha Azul);
•   Bosque da Biodiversidade (em obras);
•   Novas Unidades de Conservação (áreas no Município de propriedade 
pública ou privada, com características naturais de relevante valor ambiental): 
03

CURSOS D’ÁGUA
•   Rio Barigüi;
•   Córrego da Vila Isabel; 
•   Rio Vila Formosa;
•   Rio Vila Guaíra; 
Córregos / Canais:
•   Rua Henry Ford;
•   Rua Santa Bernadethe.

EQUIPAMENTOS
•   CMEI - 16
•   centro conveniado de ed. infantil  -  11
•   escolas municipais -  21
•   comunidade escola  -  05
•   faróis do saber  -  05
•   escolas estaduais  -  20
•   ensino superior  -  09
•   bibliotecas  -  01
•   liceus de ofício  -  04
•   CATI - 01         CRAS  - 02
•   unidades de saúde  - 13
•   hospitais  -  09
•   armazéns da família -  03
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•   programas de abastecomento / SMAB  -  41

CARACTERIZAÇÃO - DIFICULDADES
•   barreiras viárias (SE): Regional compartimentada;
•   falta de continuidade das Conectoras - mobilidade prejudicada;
•    cruzamentos perigosos - necessidade de adequação de tráfego em vários 
locais, entre eles o cruzamento da Rua Carlos Klemtz com Rua General 
Potiguara (Conectora 3); 
•   manutenção da malha viária com pavimento definitivo e em anti-pó; 
•   pouca renovação das edificações ao longo da Av. República Argentina - 
Setor Estrutural;
•   áreas de risco social - relocação e reurbanização das vilas: Parolin, Bolsão 
Formosa, e Ferrovila Guaíra;
•   pichação e vandalismo em patrimônio público;
•   grande demanda por novos equipamentos sociais - CMEI, Armazém da 
Família e espaços de lazer;
•   Rio Barigüi - ocupações irregulares às margens, poucas transposições e 
degradação ambiental;
•   drenagem - Rio Vila Guaíra, Córrego do Cortume, Córrego Henry Ford e 
Córrego Vila Formosa;
•   escassez de áreas verdes e áreas destinadas ao lazer;
•   pouca identidade na Regional Portão - poucos marcos urbanos e 
referências espaciais. 

CARACTERIZAÇÃO - POTENCIALIDADES
•   melhoria da mobilidade e acessibilidade urbanas - Conectoras 2, 3 e 4; 
trinário da Av. Marechal Floriano Peixoto; eixo Mário Tourinho / Pres. Arthur 
Bernardes;
•   ligação Linhão do Emprego / Linhão do Turismo: alternativa de ligação (eixo 
de ocupação de empreendimentos setoriais);
•   Linha Verde - novo eixo de desenvolvimento com potencial de renovação da 
área de influência, novos usos adequados à área urbana e utilização de 
instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade;
•   renovação ao longo do Setor Estrutural - Av. República Argentina; 
•   transporte coletivo de alta capacidade (Linha Verde, Setor Estrutural e Mal. 
Floriano Peixoto);
•   Rio Barigüi - implantação do Parque Linear ao longo do rio, interligando 
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parques existentes;
•   ruas com córregos: paisagismo diferenciado - identidade própria e 
referência na paisagem local;
•   renovação de eixos viários e de lazer - Av. Pres. Kennedy, Av. Pres. 
Wenceslau Braz e Av. Pres. Arthur da Silva Bernardes; 
•   áreas em processo de regularização fundiária - Ferrovila, Vila Parolin e 
Bolsão Formosa;
•   potencialidade econômica e de serviços (bancos e empresas);
•   implantação do metrô sob o Setor Estrutural: requalificação da superfície. 

PRIORIDADES INDICADAS PELOS NÚCLEOS REGIONAIS 
(definidas no trabalho ‘A Regional Desejada’)
•   construção da rua da cidadania do portão;
•   ampliação do treinamento da guarda municipal para notificações e multa de 
perturbação de sossego (utilização do aparelho decibelímetro) e pichações;
•   estabelecer negociação técnica para diretrizes de regularização e 
equipamentação; 
•   gerar trabalho e renda (discussão);
•   estabelecer uma política de manutenção e revitalização da malha viária;
•   ampliar a rede de proteção para idosos e PPD; 
•   ações culturais com foco em áreas de risco; 
•   priorizar ações voltadas a qualidade ambiental - Parque Linear Barigüi;
•   discutir internamente a denominação das áreas de abrangência (discussão); 
•   ampliar o acesso à cultura para diferentes públicos; 
•   ações para melhorar a  drenagem - Rio Vila Guaíra, Córrego do Cortume, 
Córrego Henry Ford e Córrego Vila Formosa.

Agora que você já conhece um pouco mais da Regional Portão, vá até 
Diretrizes e Propostas para ver as idéias!

DINAMIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
 - investe no suporte urbano para reduzir barreiras e integrar o território. 
É como se fosse a geografia da Regional, o espaço onde acontece a sua 
história. Imagine-se colocando um papel transparente sobre o mapa da 
Regional. Pode ter colina, rio, córrego, estrada, ferrovia, rua. Tem moradia, 
conjunto habitacional, comércio, indústria, equipamentos urbanos: escola, 
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creche, posto de saúde, armazém da família. Dinamizar esse território é, por 
exemplo, integrar os obstáculos. Se o rio está poluído e interrompe os 
caminhos - cria barreiras -, parece óbvio devolver a vida às águas e criar 
espaços de convivência para você e seus vizinhos.
Veja abaixo as propostas da diretriz 1:

OBRAS EM ANDAMENTO - BID II

Linha Verde - novo eixo urbano - BR 476

ESTAÇÕES LINHA VERDE
1.  Marechal Floriano;
2.  Fanny; 
3.  Santa Bernadethe;
4.  Xaxim;
5.  São Pedro (AR Pinheirinho e Boqueirão);
6.  Pinheirinho (AR Pinheirinho);
7.  CIC-Sul (AR CIC);

PÓLOS LINHA VERDE
1.  Marechal Floriano;
2.  Fanny;
3.  Santa Bernadethe;
4.  Xaxim;
5.  São Pedro;
6.  Pinheirinho;

BINÁRIOS LINHA VERDE
8.  Marechal Floriano: Rua Anne Frank - Rua Tenente Ferreira de Souza;
9.  Fanny: Rua Brigadeiro Franco + Rua Maria Moscardi Fanini + Rua Antônio 
Melillo + Rua Antônio Barichelo + Rua Prof. João Soares Barcelos - Rua 
Roberto Faria + Rua Oliveira Viana;
10.  Santa Bernadethe: Av. Santa Bernadethe - Rua Leonel França;
11.  Brasília (Xaxim): Av. Brasília + Rua Francisco Derosso - Rua José Gomes 
De Abreu + Rua Rogério Dos Santos;
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12.  Ipiranga (Vila São Pedro) - AR Pinheirinho.

LIGAÇÕES LESTE - OESTE

13.  INTER II: Av. Santa Bernadethe + Rua Wilson Lois Koehler - Rua Leonel 
França + Rua Chanceler Oswaldo Aranha;
14.  CONECTORA 2 (prolongamento):  Rua Maria Trevisan Tortato + Rua 
Bortolo Gusso + Rua José Gomes de Abreu + Rua Rogério G. dos Santos - 
Rua Francisco Derosso + Av. Brasília;

15.  Consolidação da CONECTORA 3;
16.  Consolidação da CONECTORA 4;

OBRAS PREVISTAS - BID III
17.  CRAS Parolin;
18.  Rua Dep. Waldemiro Pedroso;

19.  LIGAÇÃO LINHÃO DO TURISMO - LINHÃO DO EMPREGO:
-alternativa de ligação (eixo de ocupação de empreendimentos setoriais);
-Avenida das Indústrias x Rua. Edvino Antônio Deboni x Rua Paulo Gorski.
 
20.  RUA DA CIDADANIA DO PORTÃO:
-   proposta de nova Rua da Cidadania junto ao Terminal do Portão, no MUMA.;
-   integração com o transporte público e melhor localização: centralidade da 
Regional;
-   transferência da Rua da Cidadania da Fazendinha para a AR CIC.

PROGRAMA CIRCULAÇÃO (Plano de Governo 2005 - 2008)

NOVOS BINÁRIOS E LIGAÇÕES URBANAS (ligações entre bairros de médios 
e longos percursos) 

21.  Rua Tamoios - Rua Tabajaras; 
22.  Rua João Bettega - Rua Luiz Parigot da Souza;
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23.  Rua Itatiaia - Rua Itacolomi;
24.  Rua Amazonas + Rua Castro - Rua Prof. Luiz César + Avenida dos 
Estados;

OBRAS VIÁRIAS LOCAIS
-   estruturação de vias: ligação de pequenos trechos viários, permitindo a 
continuidade das ruas e facilitando a mobilidade da população:

25.  ligação Rua Rio de Janeiro - Rua Mem de Sá;
26.  ligação Rua Minas Gerais - Av. da República - Rua Alexandre Salata;
27.  ponte Rua Ulisses Vieira (Rio Barigüi);
28.  ligação Água Verde - Bigorrilho.

TRANSPOSIÇÕES: canaleta do Setor Estrutural

29.  ANEL VIÁRIO 1
-   consolida caminhos alternativos e permite deslocamentos de forma contínua 
e segura, desafogando o trânsito da área central;
-   sentido horário: Rua Brigadeiro Franco + Rua Ten. João Gomes da Silva;
-   sentido anti-horário:  Rua Buenos Aires + Rua Des. Motta + Av. Iguaçu + 
Rua Brasílio Itiberê.

TRANSPOSIÇÕES - PONTES DO RIO BARIGÜI:
30.  prolongamento: Rua Elias Karan + Rua Lenira M.dos Santos (Conectora 
3);
31.  Rua Alfredo José Pinto + Rua João Dembinski (atrás da Rua da Cidadania 
da Fazendinha); 
32.  Rua Rio do Sul + Rua Leonor Cardoso: Ribeirão do Mueller;
 
CRUZAMENTOS
33.  Rua Carlos Klemtz x Rua Gal. Potiguara (Conectora 3);

REVITALIZAÇÃO DE VIAS

34.  Av. Pres. Kennedy;
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35.  Eixo de Lazer Av. Pres. Wenceslau Braz. 

HABITAÇÃO

PROGRAMA MORO AQUI
PAC

36.  Parolin - construção de 677 casas + 28 com recursos próprios + escola 
municipal; água, esgoto, iluminação e limpeza e tratamento do rio;
37.  Bolsão Formosa -  construção de 571 casas (Moradias Arroio - CIC, 
Ferrovila Minas Gerais - construção de 180 sobrados);
38.  Barigüi (Vila Nossa Senhora da Paz, Napolis - Malvinas, Vila Rigoni, 
Recanto Da Paz) - Moradias Corbélia (AR -CIC); 
39.  Vila Nossa Senhora da Paz: 297 relocações - 30 para Jorasa (AR Portão) 
e 267 para área Biernaski.

SETOR ESTRUTURAL SUL

40.AV. REPÚBLICA ARGENTINA
-   Melhorias gerais - parceria da PMC com comerciantes e empresários;
-   Revitalização de calçadas;
-   Revitalização do comércio;
-   Iluminação;
-   Melhorias na canaleta do ônibus (projetadas).

41.  METRÔ (em estudo):                     
-   22 km de extensão ao longo do Eixo Estrutural (sob a canaleta do ônibus);  
-   Extensão: terminal CIC-Sul até Terminal Santa Cândida (norte da cidade - 
Regional Boa Vista).

42.  REQUALIFICAÇÃO DO SETOR ESTRUTURAL SUL
-   criação de ‘rambla’ (rua-eixo para pedestres);
-   calçadão para convívio urbano;
-   equipamentos culturais e de lazer;
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-   acesso de veículos pelas ruas transversais;
-   mobiliário diferenciado: quiosques, bancos, ‘estares’, bancas de revista, 
iluminação, segurança, paisagismo – flores, etc.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 1, participe com suas 
idéias!

MARCOS DE IDENTIDADE
 - valoriza espaços de maior referência funcional no território e em bairros.
O eixo de animação da Avenida Wenceslau Braz, a velha olaria dos Klemtz, o 
bosque da Fazendinha, o Museu Municipal de Arte, a capelinha dos Moletta e 
o Templo das Musas são referências da região. Todo mundo diz: do lado de lá 
do eixo de animação, atrás da capelinha dos Moletta, no Ateliê de Restauro (da 
Fundação de Ação Social, FAS) que fica dentro do bosque e assim por diante. 
Isso, porque esses lugares marcam o espaço onde estão, são marcos de 
identidade da população. Esses endereços queridos por todos precisam ser 
valorizados. E podem surgir novos endereços com essas condições.

Veja abaixo as propostas da diretriz 2:

NÚCLEOS DE CONVIVÊNCIA:
1.  Fazendinha;
2.  Santa Quitéria;
3.  Novo Mundo;
4.  Parolin;
5.  Santa Bernadethe.

1.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA FAZENDINHA:
-   Rua Fernando de Souza Costa + Rua Frederico Lambertucci;
-   implantação de eixo de lazer em canteiro central na  Rua Fernando de 
Souza Costa;
-   iluminação, calçadas e equipamentos de lazer;
-   ciclovias entre o Parque da Biodiversidade, Parque Linear Barigüi e Bosque 
da Fazendinha.
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2.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA SANTA QUITÉRIA:
-   Rua Bocaiúva:
-   iluminação, calçadas e arborização;
-   revitalização da Praça Dr. Francisco Ribeiro Macedo;
-   nova unidade de saúde;

3.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA NOVO MUNDO:
-   Rua Deputado Waldomiro Pedroso:
-   iluminação, calçadas;
-   espaço de lazer entre a Rua Francisco Ader e a Rua Dom Bosco.

4.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PAROLIN:
-   limpeza do rio (tratamento);
-   água e esgoto;
-   iluminação;
-   construção de casas e urbanização (677 + 28 com recursos próprios);
-   construção de escola municipal;
-   possibilidade de instalação de bibliodeck sobre o córrego.

5.  NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA  SANTA BERNADETHE:
-   iluminação, calçadas e arborização: Av. Henry Ford;
-   revitalização ao longo do Córrego Henry Ford;
-   instalação de bibliodeck sobre o córrego;
-   calçadão da Av. Santa Bernadethe: uso para feiras diurnas e noturnas, lazer, 
mobiliário diferenciado, etc.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 2, participe com suas 
idéias!

PROJETOS MULTIPLICADORES
 - propõe iniciativas e parcerias para viabilizar potencialidades.
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Nem a Prefeitura nem a iniciativa privada podem fazer tudo sozinhas. Mas, se 
juntarem as forças, uma transformação da Regional pode acontecer mais 
depressa e com efeitos positivos para a sua vida e de seus vizinhos. Para 
transformar a realidade é preciso ter iniciativa. E acreditar nos resultados. Você 
pode ajudar.

Veja abaixo as propostas da diretriz 3:

1.  TECNOPARQUE (AR Matriz)
-   programa de cooperação interinstitucional liderado pela Prefeitura de 
Curitiba, envolvendo os setores governamental, científico e empresarial;
-   ambiente urbano de inovação em espaços que concentram ativos 
tecnológicos públicos e privados;
-   área física com incentivos especiais para  atração e instalação de empresas 
de base tecnológica e serviços de apoio, potencializando um ambiente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico - proximidade com universidades. 

2.  FAZENDINHA
-   ampliação do Bosque da Fazendinha (existência de área de interesse de 
anexação à unidade de conservação);
-   criação de ‘fazenda infantil’ ou ‘fazenda mirim’ para contato de crianças com 
o meio rural, formas de produção e criação de animais: mini trator, hortas, 
criação de plantas, peixes, animais, etc; 
-   parceria com secretarias afins: SMED, SMAB, SMMA;
-   educação ambiental com práticas e local para atividades: desenho, pintura, 
alimentação dos animais, etc;
-   mapa da cidade com o desenho das regionais: ‘sua regional é o bicho!’, 
incentivando o desenho da cidade e o seu reconhecimento - identidade.

3.  BOSQUE DA BIODIVERSIDADE: 
-   novo parque próximo ao Terminal Fazendinha (em obras).

4.  EIXO DE LAZER - FERNANDO DE SOUZA COSTA
-   Rua Fernando de Souza Costa - Rua Frederico Lambertucci;
-   implantação de eixo de lazer em canteiro central na  Rua Fernando de 
Souza Costa;
-   iluminação, calçadas e equipamentos de lazer;
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-   ciclovias entre o Parque da Biodiversidade, Parque Linear Barigüi e Bosque 
da Fazendinha.

5.  FERROVILA
-   regularização fundiária;
-   proposta de adequação da via ao longo da ferrovila:
-   uso preferencial para pedestres;
-   pavimentação diferenciada;
-   iluminação;
-   mobiliário próprio;
-   ciclovia;
-   conexão da ferrovila com a Av. Presidente Wenceslau Braz (eixo de 
animação) através de novo uso entre as duas áreas: equipamentos de lazer e 
cultura.

6.  PISTA DE CAMINHADA
-   Cemitério Água Verde: melhoria da área utilizada para caminhadas no 
entorno do cemitério. 

7.  FUNDO DE VALE - HENRY FORD
-   revitalização do Córrego Henry Ford;
-   recuperação ambiental;
-   arborização;
-   instalação de bibliodeck  sobre o córrego.

8.  BIBLIODECKS
-   decks sobre rios estruturados como espaço de leitura e convívio social;
-   espaço conjugado com bancas de revista nas duas margens - convênios 
com Faróis do Saber, escolas e bibliotecas próximas para empréstimos de 
livros e revistas;
-   local para apresentações de teatro de rua, danças, música, procurando 
incentivar a cidade como o lugar do encontro e do convívio.

9.  PARQUE LINEAR BARIGÜI: 
-   Projeto Viva Barigüi: despoluição hídrica, recuperação ambiental, 
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arborização, iluminação, ciclovias;
-   Via Parque, lazer, relocações e regularizações fundiárias.

10.  LAZER EM FUNDO DE VALE: 
-   Rio Vila Formosa;
-   relocação de moradias;
-   recuperação das margens;
-   ciclovia e equipamentos de lazer.

Agora que você já conhece as propostas da Diretriz 3, participe com suas 
idéias!
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