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O município de Joinville recebeu o prêmio Inova Cidade do 
Instituto Smart City por melhorias na mobilidade urbana. A 
premiação ocorreu na segunda-feira (22) durante o 7º Smart 
City Business Brazil Congress e Expo, com a presença do 
prefeito Udo Döhler e do secretário de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável Danilo Conti. 

Joinville conquistou o prêmio ao adotar o projeto Smart 
Mobility na mudança do sistema viário na região da rua 
Ottokar Doerffel e Marquês de Olinda. O método é baseado 
em simulações de tráfego em diversos cenários com auxílio de 
contagens, modelos e banco de dados.
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A rua Dom Bosco, bairro Bom Retiro, recebe obra de pavimentação asfáltica. A via 
faz ligação entre a avenida Santos Dumont e a rua Tenente Antônio João, duas ruas 
importantes da região. Durante a obra, o trecho fica bloqueado ou parcialmente 
interditado. O investimento é de R$607.724,59. As ruas Armando Salles, Irmãs Lauer e 
Júlio Prestes, no Bom Retiro, também recebem pavimentação. Nessas três vias, o custo é 
R$ 967.588,18, dentro do lote do financiamento de R$ 61 milhões com o Banco do Brasil.

A Prefeitura de Joinville, 
por meio da Subprefeitura 
Nordeste, realiza obras de 
prevenção de alagamentos 
nas ruas Attílio Domingos 
Sdrigotti, no Aventureiro, e 
Dorothovio do Nascimento, 
no Jardim Sofia. Duas 
escavadeiras hidráulicas 
operadas em parceria com a 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra) fazem a 
limpeza de valas e rios. A 
limpeza do rio do Braço 
acontece no ponto em que 
deságua no rio Cubatão, 
próximo à ponte na rua 
Dorothovio do Nascimento. 
As obras melhoram a vazão e 
permitem melhor escoamento 
das águas pluviais. 
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Requalificação 
asfáltica da 
rua Blumenau

A Prefeitura de Joinville 
inicia as obras de 
requalificação asfáltica da 
rua Blumenau a partir de 
5 de agosto. Os trabalhos 
começam pela parte próxima 
ao Terminal de Ônibus 
Norte e, inicialmente, vai 
bloquear a utilização do 
corredor de ônibus, deixando 
o tráfego em duas pistas. 
A requalificação será feita 
em todo o trecho da via, 
que vai até o cruzamento 
com a rua Nove de Março, 
numa extensão de mais 
de 3.100 metros. A rua 
também irá receber nova 
tubulação, entre drenagens 
e ligações de bocas de 
lobo, novos abrigos de 
ônibus, sinalização vertical e 
horizontal, piso podotátil e 
meio-fio. O investimento é de 
R$ 4.197.588,98. 
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OBRAS EM ESCOLAS E CEIS 
DURANTE RECESSO ESCOLAR

A Secretaria de 
Educação realiza obras 
de manutenção em 17 
unidades escolares da 
Rede Municipal de Ensino 
durante o recesso, entre 
15 e 29/7. A estratégia 
é aproveitar esse 
período sem atividades 
pedagógicas e promover 
melhorias que darão mais 
conforto e segurança aos 
estudantes, funcionários 
e corpo docente. As obras 
de manutenção englobam 
troca de pisos, telhas, 
cerâmicas, muros, sistema 
elétrico e hidráulico. O 
retorno das aulas para 75 
mil alunos será na próxima 
terça-feira (30). 
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VACINAÇÃO CONTRA 
A FEBRE AMARELA NO 
MERCADO PÚBLICO 

A Secretaria da Saúde de Joinville, em 
parceria com o Rotary Manchester, promove 
vacinação contra a febre amarela no Mercado 
Público Municipal neste sábado (27) . Para 
quem quer ser imunizado é necessário 
comparecer ao local entre 10 e 18 horas 
munido da carteira de vacinação. Podem se 
vacinar pessoas com nove meses aos 59 anos 
de idade. Basta uma dose da vacina para 
se proteger, não sendo necessário repetir a 
vacina caso já tenho recebido a imunização 
em anos anteriores. 

Inscrições para novos 
conselheiros tutelares 

Encerra na próxima segunda-feira 
(29) o prazo de inscrição para novos 
conselheiros tutelares de Joinville. 
Os interessados devem apresentar os 
documentos exigidos no edital em um 
envelope lacrado na sede do Conselho 
Municipal dos Direito da Criança e 
do Adolescente, das 8 às 14 horas, 
na rua Presidente Afonso Pena, 840, 
Bucarein. São 15 vagas com salário 
de R$ 5.287,29. Podem se candidatar 
pessoas a partir de 21 anos, além de 
residir e ser eleitor em Joinville, ter 
experiência de dois anos no trabalho 
com crianças e adolescentes e possuir 
formação superior.
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BALCÃO ÚNICO para 
trânsito começa em agosto

Os Departamentos de Trânsito de Joinville e do Estado de SC confirmaram 
que, a partir do dia 1º de agosto, começa o atendimento do balcão único 
para os assuntos relacionados a multas de trânsito, indicação de condutor 
para pontos na Carteira de Motorista e solicitação de credencial para idosos 
e pessoas com deficiência. Antes do dia 1º de agosto (quinta-feira), o 
Departamento de Trânsito de Joinville continua atendendo normalmente na 
rua 15 de Novembro, 1.383, e o Detran do Estado na rua Blumenau, 2.103. 

Neste sábado (27), às 10 horas, o Arquivo Histórico de Joinville 
realiza mais uma edição do “Pesquisa em Evidência” e compartilha 
com o público produções intelectuais produzidas a partir de 
estudos realizados em seu acervo. No encontro, três pesquisadores 
apresentarão trabalhos que destacam diferentes momentos da 
história de Joinville e revelam situações inusitadas para os tempos 
atuais, mas peculiares às respectivas épocas. O Arquivo Histórico de 
Joinville fica na avenida Hermann August Lepper, 650, Saguaçu. 

Dança no 
Hospital São José  

Arquivo Histórico 
apresenta Pesquisa 
em Evidência
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O Hospital Municipal São José de 
Joinville registrou um momento especial 
na tarde de quinta-feira (25) quando 
grupos que participam do 37º Festival 
de Dança de Joinville se apresentaram 
para pacientes, visitantes e funcionários. 
Foram nove grupos do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná, que mostraram 
coreografias de clássico, jazz, dança 
contemporânea, tango e dança de rua, 
dentro da programação dos palcos 
abertos, que leva grupos a vários 
espaços e instituições da cidade.


