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Quadro resumo

A temática da Cultura e Turismo é multidimensional, ou seja, se dá por meio da ação de diversas pessoas e 
instituições em toda a cidade, atuando em múltiplas manifestações. 
Da mesma forma, a Prefeitura de Joinville realiza ações integradas entre secretarias e entidades culturais visando a 
promoção da cultura e turismo. Muitas ações são fomentadas pela SECULT.

As ações se dão principalmente nos eixos de:
- Fomento e desenvolvimento da cultura artística junto aos alunos da rede pública;
- Descentralização das ações culturais junto aos bairros de maiores níveis de vulnerabilidade;
- Desenvolvimento do turismo pedagógico junto às escolas municipais;
- Atuações através do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo.
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Ordem cronológica das ações na temática de Cultura e Turismo no período de 2008-2017

2015
Audiências públicas sobre a 
Cidadela Cultural Antarctica

2013
Inauguração do CÉU 

Aventureiro

Não há registro de sistematização das comissões e conselhos implementados pela SECULT 
no período de 2008-2017
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CONQUISTAS

- SIMDEC (Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura);

- Realização de atividades como workshops, rodas de conversas, seminários e conferências;

- Inauguração do Centro de Cultura, Esportes e Lazer (CÉu Aventureiro) no ano de 2013;

- Utilização do espaço da Cidadela Cultural Antarctica por associações de arte de Joinville;

-Atuação da Casa da Cultura nos bairros;

- Realização de oficinas nas escolas municipais, com atividades de violão, violino, piano, canto, flauta e danças;

- Incentivo e busca pelo registro de novos patrimônios materiais e imateriais do município;

- Aplicação do mecenato municipal;

- Realização de atividades musicais e danças junto a AJIDEVI- Associação Joinvilense de Deficientes Visuais;

- Estruturação de roteiros turísticos;
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EM ANDAMENTO

- Restauro do Anexo (Terminal de Cargas) da Estação da Memória, revitalização do entorno e posterior reabertura do 

Memorial da Bicicleta;

- Restauro do alpendre e na sequência restauro de todo o “Casarão”, bem como a construção de um anexo para  

guarda de acervo do museu;

- Construção do Termo de Referência de restauro de todo o Complexo Cultural Antártica, com posterior contratação 

de empresa para o desenvolvimento dos projetos conceitual e executivo;

- Recuperação e revitalização do jardim, do Museu Sambaqui;

- Pintura interna e recuperação do telhado do pavilhão do Expocentro Edmundo Doubrawa, no Centreventos;

- Pintura e revitalização externa do Centro de Artes e Esportes CÉU do Aventureiro;

- Revitalização externa da Casa da Cultura;

- Construção do  Edital de Apoio à Cultura – SIMDEC 
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EM ANDAMENTO

- Elaboração do Plano Municipal de  Desenvolvimento do Turismo;

- Implantação sinalização da Rota do Cicloturismo e Turismo Rural;

- Execução do projeto de Pórticos Rurais;

- Implantação do Projeto Porta do Mar – etapa 2;

- Instalação de Áreas de Descanso e bicicletários em pontos turísticos de Joinville;

- Estruturação turística do Sambaqui Guaíra;

- Desenvolvimento de projeto para implantação da Casa da Cultura na zona sul de Joinville.

- Captação de recursos para execução dos projetos do setor turístico, Museu Nacional, Cidadela Cultural Antártica e 

Casa da Cultura Sul.
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