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Neste final de semana entra 
em operação o novo sistema 
viário no cruzamento das ruas 
Ottokar Doerffel e Marquês de 
Olinda, no bairro Atiradores. 
A principal mudança é o 
desvio obrigatório do trânsito 
pela rua Marajó, ao lado do 
Cemitério Municipal, para 
os veículos que seguem no 
sentido da BR-101. Essa via 
terá duas pistas em mão 
única. Já os veículos vindos da 
BR-101 em direção ao centro 
seguirão normalmente pela 
rua Ottokar Doerffel. Os que 
irão acessar a rua Marquês 
de Olinda farão conversão 
à esquerda também pela 
rua Marajó. Os estudos 
desenvolvidos pela Secretaria 
de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sepud) apontam que haverá 
uma economia de até meia hora 
no tempo máximo das viagens 
em horários de maior fluxo.

Dentro do mesmo pacote 
de mudanças, as ruas Carlos 
Parucker (trecho inicial) e Otto 
Gerken passaram a ser mão 
única desde quinta-feira (19). 

Mudança nas ruas  
Ottokar Doerffel e  
Marquês de Olinda



Saúde reforça 
a importância 
da vacina 
contra o 
SARAMPO  
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O Procon de Joinville realizou novas pesquisas da cesta básica e dos itens do churrasco do mês de julho. 
Na cesta básica, houve uma redução de preço de 2,95% em relação ao mês de junho. O valor médio dos 
45 produtos pesquisados em oito estabelecimentos é de R$ 243,73, contra R$ 251,15 da pesquisa anterior.

Os produtos que mais tiveram redução de preço foram a cebola (-44,45%), o tomate (-43,49%), a 
batata lavada (-28,03%) e a cenoura ( -24,85%). Já o maior aumento foi no sabão em pó 1 kg (20,03%). 
Na pesquisa dos itens do churrasco a redução de preço em comparação a junho foi de 5,63%. O 
levantamento dos 18 itens foi realizado em sete estabelecimentos de vários bairros.

Divulgadas novas pesquisas 
da cesta básica e churrasco 

Uma doença que havia sido 
erradicada no Brasil, em 2016, 
voltou a aparecer - o sarampo. 
Como é época de férias e 
viagens, diante da epidemia de 
sarampo em Manaus e Roraima, 
e a confirmação de casos no 
Rio de Janeiro, o Serviço de 
Imunização (Centro de Vigilância 
em Saúde), da Secretaria da 
Saúde de Joinville reforça a 
importância da vacinação. A 
campanha nacional para crianças 
com idade entre 12 meses a 4 
anos, 11 meses e 29 dias inicia 
dia 6 de agosto. Para adultos, a 
vacinação continua conforme 
Calendário Básico do Ministério 
da Saúde.

O sarampo é uma doença 
infecciosa aguda, de natureza 
viral, transmitida por meio 
do contato com gotículas 
produzidas pela tosse ou espirro 
da pessoa infectada, saliva e 
superfícies contaminadas. Os 
sintomas são semelhantes ao 
de um resfriado (fadiga, febre, 
coriza, tosse forte ou seca), com 
o diferencial das erupções ou 
manchas na pele. Também pode 
ocorrer dor de cabeça, dor de 
garganta e conjuntivite.



Águas de Joinville abre processo 
seletivo para jovens aprendizes

A Companhia Águas 
de Joinville abriu 
inscrições para o 
processo seletivo de 
jovem aprendiz. O 
período vai até 17 de 
agosto. São 20 vagas, 
além de formação de 
cadastro de reserva. 
Para participar, o jovem 
deve ter entre 16 e 
18 anos completos e 
estar cadastrado no 
programa Bolsa família, 
tarifa social, em algum 
programa social do 
SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social) 
ou sob proteção social 
básica, média ou de alta 
complexidade.

Além disso, 
a escolaridade 
mínima exigida é 
ensino fundamental 
completo e, caso 
não tenha concluído 
o ensino médio, 
estar matriculado e 
frequentando a escola.

O salário é de  
R$ 1.110,00, mais vale-
transporte e seguro de 
vida. A carga horária é 
de 40 horas semanais, 
sendo 20 horas na 
Companhia e 20 horas 
no SENAI. O edital pode 
ser encontrado no site 
da Companhia Águas 
de Joinville, em www.
aguasdejoinville.com.br
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Automóveis ganham área de 
embarque/desembarque no 

FESTIVAL DA DANÇA
Táxis e outros veículos de passageiros particulares ou por aplicativo tem uma área exclusiva 

para embarque e desembarque de passageiros durante o Festival de Dança de Joinville. O 
acesso exclusivo fica ao lado do Centreventos Cau Hansen. O objetivo do Departamento de 
Trânsito (Detrans) é evitar que os carros parem sobre a faixa exclusiva de ônibus na avenida 
Beira-rio. Após o desembarque dos passageiros, os carros devem seguir pela via lateral ao 
Centreventos para acessar a rua Orestes Guimarães.

PRAÇAS DE JOINVILLE RECEBEM APRESENTAÇÕES GRATUITAS   

O público de Joinville pode assistir a diversas apresentações gratuitas do 36º Festival de Dança nos 
Palcos Abertos. A programação segue é dia 28 de julho. Na Praça Nereu Ramos, as atrações correm 
diariamente das 11h às 21h30 horas (de segunda a quinta-feira) e das 11h às 19h (sexta-feira a domingo). 
Neste sábado (21/7), a dança estará presente nos bairros de Joinville. A partir das 10h30, a Feira do 
Floresta, na Praça Tiradentes. Já a tarde, as apresentações serão no Centro de Artes e Esportes Unificado 
(CEU) do Aventureiro (rua Theonesto Westrupp, s/nº), das 17h às 18h30.

20 
São 20 vagas, 

além de 
formação de 
cadastro de 

reserva.
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 Vagas abertas para cursos de instrumentos e voz
A Escola de Música Villa-Lobos da Casa da Cultura de Joinville está com vagas abertas para diversos cursos de voz 

e instrumentos musicais. São cursos livres de violino e viola (matutino), guitarra (matutino), flauta doce (matutino), 
saxofone (matutino), trombone (matutino e vespertino), acordeão (matutino, vespertino e noturno) e contrabaixo 
elétrico e acústico (matutino, vespertino e noturno). Para os alunos musicalizados podem aprimorar conhecimentos 
ou participar de grupos especializados, com necessidade de avaliação prévia. As matrículas serão realizadas durante 
os meses de julho e agosto ou enquanto houver disponibilidade. Os interessados em se inscrever deverão se dirigir à 
secretaria da Casa da Cultura (rua Dona Francisca, 800 – Saguaçu) das 14 às 18 horas, no mês de julho, e das 14 às 20 
horas, a partir de 1º de agosto. Mais informações pelo telefone (47) 3433-2266.

Neste sábado (21), a feira de produtos rurais da Casa Krüger vai 
homenagear o Dia do Colono, celebrado em 25 de julho, com 
atrações especiais para o público. O local fica na Rodovia SC 418 – 
Km 0 – Pirabeiraba. O evento acontece das 8 às 17 horas e a entrada 
é gratuita. A programação cultural será a partir das 9h30 com o 
música do Grupo Gaitaço e dança com o Grupo Folclórico Infantil 
Windmühle. Durante todo o dia, o público que visitar a Feira da Casa 
Krüger poderá saborear e adquirir produtos coloniais.

Feira da Casa Krüger 
homenageia Dia do Colono 
com programação especial 
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