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Rua GeneRal HuGo abReu 
é asfaltada

foto RogeRio da silva

a rua general Hugo de abreu, no bairro Boehmerwald, em Joinville, recebe obras de pavimentação. 
a colocação de camada asfáltica ocorreu nesta segunda-feira (23). o trecho de 622 metros fica entre as 
ruas alfredo Colin e Boehmerwald. os trabalhos envolveram toda infraestrutura, como asfalto, meio fio, 
boca de lobo e posteriormente a sinalização. Parte de outras três vias de ligação com a avenida Paulo 
schroeder também vão receber pavimentação - ruas alfredo timm, deputado estivalet Pires e rua 
engenheiro Pedro Hugo Petry. 
o investimento total em infraestrutura é de R$ 959.530,00.



obras no 
recesso escolar

entrou em operação esta semana 
o novo semáforo na esquina 
das ruas Cegonhas e dr. Julio de 
Mesquita filho, no limite entre 
os bairros iririú e Jardim iririú. de 
acordo com o departamento de 
trânsito (detrans), a implantação 
do semáforo atende à reivindicação 
da comunidade e vai garantir maior 
segurança e ordenamento do 
fluxo da região. o detrans também 
reforçou a sinalização do local, com 
pintura das faixas de pedestres e 
aproximações.

a Prefeitura de Joinville, por meio da secretaria de 
educação, realiza melhorias na estrutura das unidades 
escolares durante o recesso de julho. a intenção é aproveitar 
o período sem alunos para fazer reparos que poderiam 
atrapalhar as aulas. as obras ocorrem em 11 unidades, sendo 
sete centros de educação infantil (Ceis) e quatro escolas 
municipais. em sua maioria, os trabalhos envolvem a área da 
cozinha e depósito de alimentos, mas ocorrem também em 
salas de aula, acessibilidade, coberturas e pátios externos.

obras:

adequação da cozinha: Cei Peter Pan, Cei luiza Maria veiga, 
escola Municipal Professor João Bernardino da silveira Junior, 
Cei Meu Pequeno Mundo, Cei aventuras de Criança, escola 

Municipal senador Carlos gomes e escola Municipal Pauline 
Parucker.

adequação de salas de aula: Cei Professora Juliana de 
Carvalho vieira

acessibilidade: escola Municipal Pauline Parucker

impermeabilização da caixa d’água: Cei odorico fortunato

impermeabilização do piso do pátio externo: Cei amandos 
finder

Melhorias na cobertura e pátio externo: escola Municipal 
Professor alfonso fiedler

foto RogeRio da silva

Prevenção: dia de combate 
às hepatites virais

Novo semáforo 
 na zona Leste

Neste sábado, dia 28 de julho, é o 
dia Mundial de Combate às Hepatites 
virais. as unidades básicas de saúde 
de Joinville oferecem o serviço de 
teste rápido para diagnóstico das 
hepatite B e C.  o município possue o 
Programa Municipal de Controle das 
Hepatites virais que atua na prevenção 
e tratamento para os pacientes 
portadores desta doença.

“a hepatite viral é silenciosa e 
todo cidadão deve fazer o teste. a 
prevenção é o mais importante. Mas 
se a pessoa for contaminada, tem um 

caminho a ser trilhado, com tratamento 
gratuito, qualidade de vida e sem 
deixar que a doença evolua”, orienta a 
enfermeira do Programa Municipal de 
Controle das Hepatites virais, elizabeth 
saurin. 

a programação do “Mexa-se Mais”, do 
dia 18 de agosto, das 14 às 17 horas, 
no CeU aventureiro (rua theonesto 
Westrupp, s/no), contará com uma 
ação para orientar a comunidade 
sobre a importância da prevenção e 
diagnóstico precoce das hepatites 
virais.



alteração em linhas de ônibus
a partir de segunda-feira (30), algumas linhas do transporte coletivo de Joinville vão passar por mudanças 

mudanças. após um estudo, a secretaria de infraestrutura (seinfra) e as empresas concessionárias definiram 
um novo projeto para as linhas que compõem as estações de cidadania iririú e itaum. o objetivo é ampliar a 
abrangência das linhas, o atendimento aos clientes e oferecer mais segurança aos passageiros.
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linha 0220 - Novos Horizontes via João 
Reinhold – terá novo trajeto, com a unificação 
dessa linha com a linha 0221 iririú e passará a 
atender à Rua João Reinhold.

linha 0226 - iririú via Novos Horizontes, terá 
novo trajeto, unificando as linhas 0220 Novos 
Horizontes e 0221 iririú. trajeto semelhante 
ao da linha 0220, porém fará o retorno pela 
“Curva do Nereu”.

Criação da linha 0228 - Circular Cegonhas 
– Para atender às ruas senador Rodrigo 
lobo, Cegonhas e Xaxim, que deixará de ser 
atendida pela linha 0236 Paraíso/iririú.

linha 0231 - aventureiro Cohab – terá novo 
itinerário, aumentando a segurança no 
desembarque dos alunos da escola Municipal 
vereador Curt alvino Monich.

Criação da linha 0232 - aventureiro Circular 
– terá novo trajeto para oferecer mais 
segurança viária na Rua tuiuti e reduzir o 
tempo de deslocamento da estação iririú para 
o Pa leste.

linha 0236 - Paraíso/iririú – terá novo trajeto, 
redução do tempo de viagem, pois deixará de 
passar pela Rua Xaxim, que será atendida pela 
linha 0228 Circular Cegonhas.

linha 0237 - Parque Joinville - passa a ser 
circular, com novo trajeto, ampliando o 
atendimento do bairro, passando também 
pelas ruas Martinho van Biene, ivon Curi, 
atilio domingos sdrigoti e Carlos Roberto 
vilpert.

linha 1220 – Paranaguamirim Circular – 
novo itinerário, com a unificação das linhas 
1211 tropical Circular e 1212 são domingos.

as demais linhas das duas estações tiveram 
apenas ajustes nos horários. Mais informações 
no site https://onibus.info, pelo 0800 47 5001 
ou com o supervisores nos terminais.
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abertura da exposição 
“Referencial abstrato”

Pacientes do hospital são José assistiram, nesta quinta-feira (26), a performance 
de bailarinos que participam dos Palcos abertos no festival de dança de Joinville. 
os artistas percorreram os corredores da unidade com objetivo de levar mais 
alegria e beleza para quem está internado. foram apresentações solo ou duo, por 
dançarinos de Joinville e dos estados de são Paulo, Rio de Janeiro e Minas gerais, 
com coreografias de ballet clássico de repertório, neoclássico, sapateado, danças 
urbanas e contemporânea. 

a galeria de arte victor Kursancew, integrante 
da Casa da Cultura de Joinville, recebe a partir 
deste sábado (28) a exposição “Referencial 
abstrato” de  luciano da Costa Pereira.

a mostra reúne pela primeira vez os trabalhos 
produzidos pelo artista nos últimos três anos 
e propõe um percurso visual pela atuação de 
Costa Pereira entre a pesquisa pessoal no ateliê 
e as práticas como professor de desenho e 
pintura.

a exposição segue até o dia 31 de agosto. 
a visitação é gratuita e aberta ao público às 
segundas e sextas-feiras, das 8 às 17 horas; e 
às terças, quartas e quintas-feiras, das 8 às 21 
horas. a galeria victor Kursancew fica na rua 
dona francisca, 800, saguaçu, anexa à Casa da 
Cultura.

dança encanta 
pacientes do 
Hospital são José

Vacine seu cão o Centro de Bem estar 
animal de Joinville (CBea), 
unidade da secretaria 
de agricultura e Meio 
ambiente (saMa), realiza 
a vacinação de cães, numa 
ação pontual até o dia 
30 de julho. a aplicação 
será voltada para animais 
de tutores (donos) 
inscritos no Cadastro 
Único para programas 
sociais ou que adotados 
junto ao município ou 
ainda em oNgs. Para 
participar é necessário 
fazer agendamento pelo 
telefone 3433-6157 ou 
98813-8662, das 8 às 18 
horas. 
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