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Prefeitura Pavimenta a rua 
toríbio SoareS Pereira

Foto RoGERIo DA SILVA

A Prefeitura de Joinville iniciou, no dia 24 de 
agosto, a pavimentação asfáltica da rua toríbio 
Soares Pereira e de trechos das ruas Victor Konder, 
Franklin Roosevelt e Coronel Camacho, no bairro 
Iririú. Na sequência, serão realizadas as obras 
complementares – guias de meio-fio, instalação 
de bocas de lobo e regularização dos passeios 
(colocação de barro nas calçadas). o valor da obra 
é de R$ 1 milhão e 217 mil, recursos da Prefeitura. 
o contrato prevê ainda o asfaltamento de quatro 
ruas no bairro Aventureiro.

em andamento (no bairro iririú)
toríbio Soares Pereira (trecho 1) – da rua Pasteur até rua arthur Zoefeld  657 metros
franklin roosevelt (da rua toríbio S. Pereira até a Papa João XXiii)  84,06 metros
victor Konder (da rua toríbio S. Pereira até a Papa João XXiii)  81,93 metros
Coronel Camacho (da rua toríbio S. Pereira até a Papa João XXiii) 80,14 metros

na programação (bairro aventureiro)   
início previsto em outubro
Das flores (da rua nelson brandão até a manoel f. De oliveira) 53,28 metros
benedito Cardozo (da rua nelson brandão até a manoel f. de oliveira)  55,34 metros
manoel f. de oliveira (da Santa) – da rua tuiuti até o final  506,04 metros
uirapuru (da rua ipiranga até a evaldo martins Junke)  1.073 metros

vias beneficiadas
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instalada 1ª antena de rede de  
internet das Coisas em Joinville

Joinville ganhou sua 1ª antena de rede de Internet das Coisas (Internet of things), Iot, 
no dia 23 de agosto. A antena Iot foi instalada na antena da Rádio Udesc Joinville, com 
acompanhamento da Sepud. A antena poderá cobrir uma área de 40 km de raio, a partir 
do seu entorno. Inicialmente, a rede gratuita será utilizada pelas universidades em 
pesquisas e desenvolvimento. o uso da Iot permite a conexão de bilhões de objetos.

Acadêmicos de cursos de Arquitetura e Urbanismo de 
Joinville estão sendo convidados pela Secretaria de 
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável 
(Sepud) a participar da seleção de facilitadores que 
irão atuar na construção da visão do Projeto Joinville 
30 anos. Para isto, visitas estão sendo feitas nas 
universidades a fim de apresentar o projeto destinado 
a promover uma cidade mais humana e inteligente. 

as inscrições foram abertas no 
dia 25 de agosto e seguem até 
o dia 3 de setembro. a seleção 
dos 30 participantes será feita 
de 4 a 8 de setembro.

acadêmicos de arquitetura e 
urbanismo convidados a atuar 
como facilitadores

inscrições

PhELIPPE JoSé
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Joinville faz ações de 
promoção à saúde  
para agricultores
A terceira etapa do “Projeto 
Agrotóxicos” foi realizada no dia 24 de 
agosto, na Estação da Saúde, no bairro 
Vila Nova. Uma equipe multidisciplinar 
acompanhou agricultores da região 
para ações de promoção à saúde. Além 
da coleta de sangue para a realização 
de exame que detecta a presença ou 
intoxicação por substâncias existentes 
em inseticidas ou herbicidas, foram 
realizadas avaliação de Índice de Massa 
Corporal (IMC) e encaminhamentos 
para avaliação auditiva.

RoGERIo DA SILVA

agentes e guardas 
participam de 
treinamento de 
pilotagem defensiva
Agentes de trânsito e guardas municipais de Joinville 
que utilizam a motocicleta em suas atividades 
participaram de um curso de pilotagem defensiva e 
consciente. A proposta é capacitar os agentes para 
evitar acidentes de trabalho e realizar um serviço 
mais técnico, eficiente e eficaz. A capacitação total 
vai envolver 54 agentes do Departamento de trânsito 
(Detrans) e oito guardas municipais.
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Secretaria de esportes 
realiza Jogos escolares 
de Joinville
A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de 
Joinville será neste domingo (27/8), a partir das 
10 horas, no ginásio de esportes Abel Schulz. A 
competição é organizada pela Sesporte e reunirá 
1,6 mil alunos-atletas de 59 escolas públicas e 
particulares, nas categorias de 11 a 13 anos e 
de 14 a 16 anos. A edição deste ano tem ênfase 
no eixo educacional. Algumas novidades são 
o envolvimento dos pais, a realização de jogos 
decisivos nos finais de semana e a integração do 
esporte convencional com o paradesporto. Após a 
cerimônia, será realizada uma Rua de Lazer, na praça 
da Bandeira, em frente ao ginásio Abel Schulz.

A Escola de Música Villa-
Lobos (EMVL) está com vagas 
abertas para cursos livres 
de instrumentos musicais, 
direcionados a crianças e coral 
adulto. os interessados devem 
comparecer diretamente na 
secretaria da Casa da Cultura (rua 
Dona Francisca, 800 – Saguaçu), 

de segunda a 
sexta-feira, das 8 
às 17 horas. Mais 
informações: (47) 
3433-2266.

RoGERIo DA SILVA

escola de música 
villa-Lobos com 
vagas abertas 
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