VEJA TUDO
O QUE O
GRECA JÁ
FEZ PELA
REGIONAL

REGIONAL CIC

CIC, Riviera, Augusta e São Miguel

1.700

APOIO ÀS
CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA

ATENDIMENTOS/MÊS
NO NOVO ESPAÇO
EMPREENDEDOR

APOIO ÀS
FAMÍLIAS NO
NOVO CRAS

Greca levou asfalto novo
para 42 ruas da regional,
como Raul Pompéia e Algacyr Munhoz Mader. São
45,6 km de nova pavimentação ruas da regional,
sendo 2,1 km de asfalto em
ruas que ainda eram de
saibro.

TRANSPORTE
REINTEGRADO
Com a volta do ônibus Colombo/CIC, Greca deu início à
reintegração do transporte de
Curitiba com a RMC, compromisso assumido em campanha.
A regional ganhou ônibus modernos e a nova linha de ônibus
Vizinhança/Santa Rita, beneficiando 20 mil pessoas.

SUBSTITUÍDAS
POR LED

Greca
FEZ MUITO

O CMAEE Ronaldo Schwantes, aberto por Greca na
CIC, oferece apoio especializado aos estudantes com
deficiência, autismo, altas
habilidades e transtornos
da aprendizagem.

FIM DA
BURAQUEIRA

4.790
LÂMPADAS

Greca não descuidou do
atendimento social. O Cras
Vila Verde ficou maior.
As mudanças permitiram
melhorar o atendimento
de 425 famílias, em média,
que procuram mensalmente o local.

PELA CIC

Com Greca, os moradores da regional
viram as ruas ganharem asfalto novo e
iluminação eficiente. A UPA foi reformada
e nove unidades de saúde tiveram
melhorias. Ele também arrumou o Parque
dos Tropeiros e entregou três CMEIs.

42
RUAS
COM ASFALTO NOVO
NA REGIONAL

535
ÔNIBUS
NOVOS
desde 2017

UPA REFORMADA
A reabertura de UPA foi mais um nó
desatado por Greca. A unidade havia
sido fechada para reforma pela gestão
anterior, mas não havia previsão orçamentária para equipamentos e funcionários, impossibilitando a reabertura.
Greca resolveu a questão e agora a
regional tem atendimento de qualidade na UPA totalmente reformada.

CURITIBINHAS GANHAM
MAIS 3 CMEIS

PARQUE DOS TROPEIROS
REVITALIZADO
O local ganhou nova iluminação, um
módulo da Guarda Municipal e abriga
a Universidade Livre do Professor. Voltou a ser um ponto de encontro dos
moradores do CIC e recebeu os Jogos
do Piá com atividades para pais e
filhos. Também foram revitalizados o
Parque Caiuá e o Bosque Túlio Vargas.

Na área da Educação Infantil, Greca
colocou em funcionamento os CMEIs
Maria do Rocio Ramina Maestrelli,
Francisca Wilsek e João Botelho. E a
CIC tem agora cinco Faróis do Saber
e Inovação: Fernando Amaro, Vinícius
de Moraes, Joaquim Nabuco, Sérgio
Mercer e Padre Antônio Vieira.

11 HORTAS

PRODUZEM
ALIMENTOS SAUDÁVEIS
LIXÃO DÁ LUGAR
À PRACINHA

2.337

PARA OS
PROFESSORES
A regional foi contemplada com a Universidade
Livre do Professor. Profissionais da rede municipal
passaram a contar com
esse novo local, instalado
no Parque dos Tropeiros,
para aprimorar conhecimentos.

DIREITO
GARANTIDO À
PROPRIEDADE
Foram entregues 2.337
títulos de propriedade
para moradores da Vila
Verde, na CIC, e 87 títulos
para famílias que vivem no
Moradias Corbélia, no São
Miguel.

NOVOS ENDEREÇOS
DO ESPORTE
E DA CULTURA
Greca abriu o Centro de Iniciação ao Esporte, com atividades esportivas gratuitas –
desde dança e alongamento
até bocha olímpica. E está em
construção o Centro Cultural
Multiuso na Vila Nossa Senhora da Luz.

FAMÍLIAS

COM TÍTULOSDE
PROPRIEDADE
A SAÚDE EM
PRIMEIRO LUGAR
Greca resgatou a saúde em
Curitiba. Quitou dívidas herdadas, abriu novas UPAs e
colocou remédios nas unidades de saúde, que estavam
com as prateleiras vazias.
No primeiro ano de gestão,
o aumento na distribuição
de medicamentos foi de 20%
em relação a 2016.

Uma área de 12.660 metros foi revitalizada e transformada na Praça Adilson
Pereira Sodré, com campo
de futebol, parquinho, pista de caminhada, espaço
de lazer e área verde.

7 UNIDADES
DE SAÚDE
REVITALIZADAS
E 2 REFORMADAS
ESTOQUE DE
REMÉDIOS EM DIA
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 CIC.

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.

CONSTRUÇÃO DA RUA
DA CIDADANIA DA CIC

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.

ESPAÇO CIDADÃO
A Rua da Cidadania da CIC vai contar
com o novo Espaço Cidadão, com um
moderno sistema de integração dos
equipamentos públicos existentes.

WWW.RAFAELGRECA.COM.BR

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

TRANSPORTE
Ligação para pedestres até a estação
Pedro Gusso para atender usuários
da Rua da Cidadania e da UTFPR.
Linha de microônibus fará a ligação
da Rua da Cidadania ao terminal CIC.

100% DE LÂMPADAS
DE LED NA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
MAIS 44,4 KM DE
ASFALTO PARA AS
RUAS DA REGIONAL
ENTREGA DO CENTRO
CULTURAL CIC

“

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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