VEJA TUDO
O QUE O
GRECA JÁ
FEZ PELA
REGIONAL

REGIONAL BAIRRO NOVO
Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará

11

HORTAS
COMUNITÁRIAS

PASSARELA
SOBRE O ARROIO
BOA VISTA

BINÁRIO
MELHORA
O TRÂNSITO

Serviços de limpeza no
Ribeirão dos Padilhas, em
um trecho de 500 metros
na altura da Rua Guaçuí,
no Ganchinho. As equipes
retiraram entulhos atirados
de forma irregular no leito
do rio, favorecendo a vazão
e evitando enchentes.

TRANSPORTE
DE QUALIDADE
Com Greca como prefeito,
Curitiba teve renovação recorde
da frota de ônibus, reforma em
todos os terminais e melhorias
nas estações-tubo. Ele também
conseguiu reintegrar o
transporte de Curitiba com a
RMC, compromisso assumido
na campanha eleitoral.

SUBSTITUÍDAS
POR LED

Greca
FEZ MUITO

Nas proximidades da Rua
Etelvina Maria da Silveira
Coelho, no Sítio Cercado,
foi feita uma passarela
metálica, com 24 metros,
em substituição à antiga
ponte de madeira.

COMBATE ÀS
ENCHENTES

1.310
LÂMPADAS

PELO BAIRRO NOVO

A implantação do binário
das ruas Ourizona e
Nova Aurora melhorou o
escoamento do trânsito
na região. Antes das
mudanças, foi feita a
revitalização do asfalto
das ruas.

Com Greca, os moradores dos três bairros
da regional ganharam asfalto novo e ruas
bem iluminadas, sete unidades de saúde
revitalizadas, manutenção em dia nas
praças e ônibus mais modernos.

31
RUAS
COM ASFALTO NOVO
NA REGIONAL

535
ÔNIBUS
NOVOS
desde 2017

FIM DA BURAQUEIRA
Greca levou asfalto novo para 31 ruas
da Regional Bairro Novo. Uma das
principais obras foi a requalificação
do pavimento da Estrada do Ganchinho, que liga o Umbará a São José dos
Pinhais e é uma via de grande importância econômica da região, além de
ser corredor do transporte coletivo.
São 20,7 km de pavimentação em
toda regional, inclusive em ruas que
ainda eram de saibro.

PARQUE LAGO AZUL
RENOVADO

COM GRECA,
OS CURITIBINHAS
GANHARAM SETE CMEIS

Um dos parques mais bonitos da
cidade recebeu pintura e substituição de madeira dos decks e reforma
do playgroud, das churrasqueiras
e canchas. As praças Marli Queiroz
de Azevedo, Napoleão Côrtes Filho
e Lenyr Cavallin tiveram melhorias,
como iluminação de lâmpadas LED.

Ele colocou em funcionamento os
CMEIs Pedro Claiton Pelanda, Jaime
Canet Junior, Mussa José de Assis, Ivo
Arzua, Eliana Costa, Lili Monchon e
Telma Fontoura. A regional teve o importante aumento de 22% no número
de CMEIs, que hoje são 31.

29 OBRAS
EM PONTES
E PASSARELAS

POPULAÇÃO
ACOLHIDA E
TRABALHO

974

ESPORTE COM
ESTRUTURA
COMPLETA

VERDURAS
CULTIVADAS PELA
COMUNIDADE

Melhorias nas piscinas
do Clube da Gente e na
academia. Mais de 11 mil
pessoas atendidas em
quatro anos no Clube da
Gente, nos três centros de
esporte e lazer e na Praça
Marli de Queiroz.

Na Regional, 11 hortas
comunitárias produzem
verduras e temperos que
beneficiam diretamente
940 pessoas. A Iniciativa
melhora a alimentação e
saúde da população.

REFORMA DA ESCOLA E
INOVAÇÃO NOS FARÓIS
A Escola Municipal José Cavallin
passou por reforma completa. Desde
que foi fundada, em 1981, esta foi a
primeira grande reforma da unidade. A regional agora também tem
três Faróis do Saber e Inovação, com
espaço maker e impressora 3D. Para
os professores foi aberto o Centro de
Desenvolvimento Maria Olga Mattar.

FAMÍLIAS

COM TÍTULOSDE
PROPRIEDADE
ATENDIMENTO DE
QUALIDADE ÁREA
NA SAÚDE
Greca reergueu a área da
saúde, que há quatro anos
estava um caos. Agora não
falta remédio nos postos.
No Bairro Novo, sete unidades
de saúde passaram por obras
e foi criado o ambulatório
do Dispositivo Intrauterino
(DIU) na Maternidade Bairro
Novo, para ajudar as mulheres
no planejamento familiar.

O Centro Pop foi aberto
para acolher pessoas em
situação de rua. De 2017 a
2020 foram 139 mil atendimentos. Na área do trabalho, o programa Primeiro
Emprego abriu as portas
do mercado para os jovens.

7 UNIDADES
DE SAÚDE
REVITALIZADAS
NA REGIONAL
CAPS
BAIRRO NOVO
REVITALIZADO
FROTA DO SAMU
100% RENOVADA
COM GRECA.
SÃO 32 NOVAS
AMBULÂNCIAS.

Greca vai fazer

MUITO MAIS
CONHEÇA ALGUMAS DAS NOVAS
AÇÕES JÁ PLANEJADAS PARA A
REGIONAL BAIRRO NOVO.

Com equilíbrio financeiro, apoio da inovação
e muita vontade de fazer, Rafael Greca
vai continuar a cuidar bem de Curitiba.
Um trabalho que envolve ações em áreas
essenciais, como saúde e educação,
a realização de obras, a recuperação econômica
e social da cidade após a grave pandemia.
Curitiba abriga dez cidades dentro dos seus
435 km2 de área. São as administrações
regionais. Nessas pequenas “Curitibas” está
o motor para acelerar a retomada: a força da
gente trabalhadora dos 75 bairros da cidade.

EDUCAÇÃO

SAÚDE 4.1

E mais:

Greca também vai ampliar as vagas
ofertadas em CMEIs e na educação
integral.

Novo modelo de atendimento
humanizado e com suporte da
tecnologia. Entre as ações, mais
oferta de videoconsultas, a criação
de um serviço de teleatendimento/
aplicativo para liberar as UPAS e
garantir o encaminhamento de
quem mais precisa e a reforma de
unidades básicas de saúde.

MAIS 37,8 KM DE
ASFALTO NOVO
NOS TRÊS BAIRROS

RUAS DE LAZER

2 CMEIS PRONTOS
PARA FUNCIONAR

Construção de novas quadras
desportivas nas escolas.

EMPREGOS
O Emprega Curitiba vai aprimorar
a preparação para o mercado de
trabalho.
Com Greca, o programa
Empregotech oferecerá mais vagas
e parcerias para contratações.
Sistema de atendimento móvel vai
ofertar serviços de assistência social
e trabalho e emprego.

RUAS DA CIDADANIA
Remodeladas, ganharão o novo
Espaço Cidadão. São os serviços
da cidade perto dos habitantes,
de forma ágil e desburocratizada.

WWW.RAFAELGRECA.COM.BR

Nos espaços públicos será ampliada
a oferta de atividades esportivas e de
lazer, conforme a vocação de cada
regional.

TRANSPORTE
Próxima do eixo da Linha Verde,
a Regional Bairro Novo está
integrada ao processo de evolução
do transporte, que envolve a
implantação dos Ligeirões Norte-Sul
e Leste-Oeste, do Novo Inter 2.

100% DE LÂMPADAS
DE LED NO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DA REGIONAL

“

Nós somos o bem que
fazemos. Nos dias em
que fazemos o bem,
existimos. Nos outros,
apenas duramos.”
RAFAEL GRECA

FALE COM O GRECA

41 99757 0225
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