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Prefeitura de Joinville assina 
financiamento para pavimentar

 209 ruas

Fotos PheliPPe Jose

A Prefeitura de Joinville 
assinou no dia 11 de 
dezembro o protocolo 
de financiamento com o 
Banco do Brasil no valor 
de R$ 61 milhões para 
realização de obras de 
pavimentação em mais 
de 200 ruas de vários 
bairros, totalizando 80 
quilômetros. os recursos 
serão aplicados em 
obras de recapeamento, 
drenagem e 
pavimentação em asfalto 
ou paver. As 209 ruas 
beneficiadas integram o 
Plano de Mobilidade de 
Joinville, que prioriza o 
sistema de transporte em 
vários bairros.

Rua aRnaldo davet – espinheiRos

500 m

Rua Raul seixas – aventuReiRo

800 m 

Rua João Costa JR – João Costa

2,5 km

Rua xv de novembRo – vila nova

2,9 km

Rua amadeu João FeRReiRa – JaRivatuba

260 m



Projeto Piava realiza 
blitz educativa  

A primeira blitz 
educativa da 
temporada 
2017/2018 do Projeto 
Piava (Prevenção 
a incidentes e 
Afogamento no 
Verão em Água Doce) 
será realizada neste 
sábado (16/12), no 
Portal da estrada 
Quiriri, região rural 
de Pirabeiraba. As 
atividades serão 
desenvolvidas das 
9 às 12 horas, com 
a participação da 
Defesa Civil de 
Joinville e apoiadores. 

acomPanhe o 
calendário das 
blitze educativas  
 
16/12/2017 
Portal da estrada Quiriri

06/01/2018 
estrada Comprida  
(salão Jacob) – Piraí

20/01/2018 
Portal estrada Quiriri

03/02/2018
estrada Comprida  
(salão Jacob) – Piraí

17/02/2018 
Portal da estrada Quiriri

03/03/2018 
estrada Vigorelli  
(Praia Vigorelli)

Atividades serão realizadas 
das 9 às 12 horas.

secretaria de 
habitação 
entrega lotes 
urbanizados 
para famílias 
A secretaria de habitação 
de Joinville entregou 
mais 12 lotes urbanizados 
no loteamento Ana 
Júlia, zona sul da cidade. 
são famílias que estão 
sendo realocadas de 
duas áreas que vêm 
sendo desocupadas: 
estevão de Matos e 
Fátima (proximidade 
do rio itaum-Mirim). os 
contemplados receberam 
orientações da secretaria 
sobre a transferência, 
contratos, mensalidades 
e autorização para 
construírem suas casas na 
nova área. os beneficiados 
não podem vender, trocar, 
enfim, fazer qualquer 
comercialização com terrenos 
destinamos pela secretaria de 
habitação.

águas de 
Joinville lança 
edital de 
concurso público
A Companhia Águas de 
Joinville lança na sexta-
feira (15/12) edital de 
concurso público com 
vagas e cadastro de 
reserva com exigência 
de ensino fundamental, 
médio, técnico e superior. 
As inscrições vão até 
19 de janeiro de 2018. 
os candidatos podem 
encontrar o edital com 
todas as informações e 
realizar a inscrição pelo site 
aguasdejoinville.fepese.org.
br. são oito vagas abertas 
no momento. o restante 
dos aprovados são para a 
formação de um cadastro 
de reserva técnica.



aluno de Joinville é ouro pela 
quarta vez seguida na obmeP

Feiras nos bairros com temática natalina 
neste fim de semana em Joinville

o boletim de João Marcos de oliveira, 15 anos, marca média final 10 
em matemática. outra conquista do estudante dedicado foi a quarta 
medalha de ouro consecutiva na olimpíada Brasileira de Matemática 
nas escolas Públicas – oBMeP. ele é aluno da escola Municipal Vereador 
Curt Alvino Monich, bairro Aventureiro, e um dos 51 medalhistas da rede 
municipal de ensino de Joinville. No ensino Fundamental, a cidade tem 
o primeiro lugar em número de medalhistas em santa Catarina, com seis 
medalhas de ouro, 15 de prata e 30 de bronze, além de 225 menções 
honrosas. João vai receber a quarta medalha de ouro da oBMeP na 
cerimônia de entrega, em 2018, no Rio de Janeiro, em data a ser definida.

Neste sábado (16/12), o clima de Natal estará presente nas Feiras dos 
Bairros, com decoração, opções de compras, sugestões de presentes, 
gastronomia e atrações culturais. A Feira do Vila Nova, anexa ao terminal 
urbano do Vila Nova, será realizada das 10 às 16 horas, com artesanato, 
brechó, livros, gastronomia, produtos orgânicos e coloniais. também 
serão realizadas: Feira do Floresta (Praça tiradentes), Feira do Parque 
Guarani (rua evangelista Justino espíndola) e Feira do Parque são 
Francisco (bairro Adhemar Garcia). As Feiras nos Bairros são promovidas 
pela Prefeitura de Joinville, por meio da secretaria de Cultura e turismo.

Prefeitura 
revitaliza áreas 
do Parque  
da caieira

As obras de revitalização do Parque 
Natural Municipal da Caieira, no 
bairro Adhemar Garcia, foram 
entregues no dia 13 de dezembro 
pela Prefeitura de Joinville. Foram 
revitalizados o pórtico de entrada, 
o prédio administrativo, o prédio 
onde ficam os sanitários e a área 
de descanso dos visitantes. Além 
disso, foi implementada nova 
sinalização, oferecendo orientação 
ao visitante sobre os pontos de 
visitação, informação sobre fauna 
e flora, patrimônio histórico-
cultural e trilhas ecológicas. As 
obras foram realizadas por meio 
de compensação ambiental, no 
valor de R$ 480 mil, com a empresa 
MRV engenharia e Participações, 
conforme definido pela secretaria 
do Meio Ambiente.

PheliPPe Jose
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como 
Ficam 
serviços 
municiPais 
no recesso  
Por conta do recesso de 
fim de ano da Prefeitura 
de Joinville, entre o 
dia 18 de dezembro 
de 2017 e 1º de janeiro 
de 2018, os serviços 
municipais funcionarão 
em regime de plantão. 
Verifique alguns dos 
serviços abaixo. os 
demais podem ser 
acompanhados pelo site 
www.joinville.sc.gov.br.

saúde - Postos de saúde estarão 
fechados. Nos hospitais e Pronto 
Atendimentos (Norte/sul/leste) o 
funcionamento é normal, 24 horas. o CAPs 
3 Dê-lírios: atenderá somente demanda 
referenciada.

educação - As escolas municipais, 
Centros de educação infantil (Ceis) e 
Centros Profissionalizantes terão retorno 
das aulas no dia 5 de fevereiro.

trânsito - Para atendimento 
emergencial de trânsito e sinalização 
(semáforo), plantão pelo telefone 153.  
o serviço atenderá, de segunda a 
sábado, das 6h30 à meia-noite. Nos 
domingos e feriados, o atendimento é 
das 6h30 às 18h30.

centro de bem-estar animal - Para 
ocorrências relacionadas a animais de rua 
feridos, plantão pelo celular 9 8813-8662, 
das 7 às 19 horas.

Parques 

Parque zoobotânico: aberto 
diariamente, inclusive no dia de Natal e 1º 
de janeiro, das 9 às 17 horas.

mirante do morro da boa vista: 
aberto diariamente das 7 às 22 horas.

Parque caieira, Parque morro do 
Finder: aberto diariamente, inclusive no 
dia de Natal e 1º de janeiro, das 7 às 19 
horas.

Parque são Francisco, Parque Porta do 
mar e Parque da cidade: espaços sempre 
abertos.

centrais de atendimento ao 
turista - terão horário normal todos os 
dias, exceto nos dias 24, 25 de dezembro, 
31 e 1º de janeiro, quando estarão 
fechados.

mercado Público municiPal - Fecha 
nos feriados dos dias 25 de dezembro e 
1º de janeiro de 2018. Nos demais dias o 
funcionamento normal, das 7 às 19 horas 
e, nos sábados, das 7 às 13 horas (lojas). 
Bares e restaurantes até as 19 horas.

museus e galerias - Funcionam em 
horário normal, das 10 às 16 horas, exceto 
nos dias 24, 25 de dezembro, 31 e 1º de 
janeiro, quando estarão fechados.

deFesa civil - 
A Defesa Civil atua em plantão. o contato 
para situações de emergência pode ser 
feito pelo número 199 e pelo telefone (47) 
9 8910.9056.

PheliPPe Jose

Feliz natal e PrósPero ano novo!


