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Começa a revitalização do Eixo 
PRUDENTE DE MORAES

A Prefeitura de Joinville 
iniciou, nesta semana, 
as obras de drenagem 
para a requalificação da 
pavimentação do Eixo 
Prudente de Moraes. A via 
tem trecho interditado para  
a realização das obras.

As obras de asfaltamento e requalificação do 
Eixo Prudente de Moraes vão beneficiar as ruas 
Presidente Prudente de Moraes, Guilherme 
e Maceió, com asfaltamento e requalificação 
asfáltica. Com prazo de oito meses para a 
conclusão, as obras representam 2.235,70 metros 
de extensão de ruas que receberão melhorias, sob 
o custo de R$ 4.657.609,36.

PRAZO DE OITO MESES
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Sentido do trânsito na Rua das Palmeiras é alterado 
A Prefeitura de Joinville, por 

meio do Departamento de Trânsito 
(Detrans), inverteu o sentido de 
trânsito da Alameda Brustlen (Rua 
das Palmeiras), no Centro. A via, com 
apenas uma faixa de rodagem, passa a 
permitir unicamente o acesso oposto, 
da rua Rio Branco fazer a conversão à 

esquerda pela alameda e seguir até a 
Rua do Príncipe.

Outra alteração, a partir de sexta-
feira (10/01), será no trecho da rua 
Sete de Setembro, entre as ruas Itajaí 
e Rio Branco, que passará a ter mão 
dupla. Com a alteração, quem desce 
pela rua Marinho Lobo, poderá virar 

à direita na rua Sete de Setembro e 
seguir até a rua Itajaí.

As mudanças são provisórias e 
visam melhorar a mobilidade na 
região central, em função das obras 
do rio Mathias, que ocorrem no 
cruzamento da rua Rio Branco com a 
Jerônimo Coelho.

Joinville teve um aumento substancial 
de turistas, entre o dia 26 de dezembro 
de 2019 e 5 de janeiro deste ano. A 
Secretaria de Cultura e Turismo, Secult, 
informou que ocorreu um aumento 
médio de 8% de ocupação na rede 
hoteleira, em relação a período relativo 
(final de 2018 e início de 2019). A taxa 
de ocupação em alguns hotéis da 
cidade teve aumento de 60 para até 
98%. O serviço online comunitário 
de hospedagem Airbnb também 
informou à Secult que Joinville é um 
dos destaques brasileiros com maior 
aumento de procura, crescendo 120% 
em comparação com o ano passado.

As empresas do Transporte Coletivo Gidion e Transtusa estão 
implementando, em caráter experimental, por 90 dias, a Linha Vizinhança, 
em dois locais: no bairro Aventureiro e na localidade Escolinha, no bairro 
Boehmerwald. A ação teve validação da Prefeitura de Joinville.

As linhas, que são circulares e não integram ao sistema, iniciam a 
operação na próxima segunda-feira (13/01). O serviço ocorre de segunda a 
sexta-feira. Com tarifa diferenciada de R$ 3, a passagem pode ser paga em 
duas modalidades, no Cartão Ideal, com desconto automático deste valor, e 
em dinheiro, no ônibus.

O que definirá se estas linhas permanecerão e se o serviço será estendido 
para os demais bairros é a efetiva utilização por parte dos clientes do 
Transporte Coletivo. Caso se confirmem, a implantação de novas Linhas 
Vizinhança deve ocorrer no segundo semestre de 2020.

TURISTAS curtem 
Joinville na temporadaLinhas de ônibus com 

passagem a R$ 3 
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CONSELHO 1   

Cepat realizou 
mais de 45 mil 
atendimentos 

CASA DE 
PASSAGEM atende 
moradores de rua

Junior Alberto Correa Sacchett, 
Cristovão Petry, Gisele Reichert da 
Silva, Priscila Gonzaga Espindola,
Aparecida Girardi Meurer

ABRANGÊNCIA: Morro do Meio, Vila 
Nova, São Marcos, Nova Brasília, Santa 
Catarina, Profipo, Itinga, Boehmerwald, 
Floresta, Itaum, Anita Garibaldi, 
Atiradores, Glória, Costa e Silva, 
América, Santo Antônio.

CONSELHO TUTELAR 2:
Soraya Francine Ferreira Pacheco, 
Patricia Ribeiro, Leoni de Fátima 
Miranda do Nascimento, Alcídes 
Porcíncula Júnior, Cristiana Mendes 
Fernandes Schmoeller

ABRANGÊNCIA: Bucarein, Guanabara, 
Fátima, Adhemar Garcia, Ulysses 
Guimarães, Paranaguamirim, 
Jarivatuba, Petrópolis, João Costa e 
Parque Guarani.

CONSELHO TUTELAR 3:
Claudine Schatzmann Alves, Elton 
Hildebrand, Graciele Aparecida Vaes 
Gambeta, Wilians Odia,
Daniele Goedert

ABRANGÊNCIA: Rio Bonito, Dona 
Francisca, Pirabeiraba, Zona Industrial 
Norte, Jardim Sofia, Jardim Paraíso, 
Vila Cubatão, Aventureiro, Bom Retiro, 
Saguaçu, Centro, Iririú, Jardim Iririú, 
Comasa, Espinheiros, Zona Industrial 
Tupy, Boa Vista.

O Centro Público de Atendimento 
aos Trabalhadores (Cepat) encerrou 
o ano de 2019 com 45.597 
atendimentos. No ano passado, 
1.932 vagas foram captadas 
junto às empresas de Joinville e 
região, além de realizados 8.127 
encaminhamentos, empregando 665 
pessoas por meio do serviço, sendo  
39 vagas exclusivas para pessoas com 
deficiência (PCD).

Além das vagas captadas e 
preenchidas, o Cepat realizou 
16.566 habilitações do Seguro-
desemprego em 2019, confeccionou 
6.785 Carteiras de Trabalho, e 3.875 
Carteiras de Identidade (serviço 
exclusivo para idosos e PCD). De 
setembro a dezembro de 2019, 
também emitiu 594 recursos ao 
Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). O Cepat atende das 8 às 14 
horas, e fica na rua Abdon Batista, 
342,Centro.

Foi aberta, na tarde de segunda-
feira (6/1/20), a Casa de Passagem Vó 
Joaquina, resultante de convênio com 
a Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Assistência Social (SAS). 
Localizada na rua Erivelton Martins, 
669, no bairro Ulysses Guimarães, a 
Casa disponibilizará 15 vagas para 
atendimento a pessoas em situação 
de rua. Pela contrapartida do 
acolhimento, o governo do município 
fará o repasse de R$ 22.500,00 
mensais. O prazo de vigência do 
convênio é de um ano, podendo ser 
renovado pelo mesmo período.

A porta de entrada para o serviço é o 
Centro Pop, que fica na rua Paraíba, 937, 
bairro Anita Garibaldi. Os selecionados 
serão encaminhados de acordo com os 
perfis e critérios sociais, sendo definido 
um período de permanência, com prazo 
máximo de 3 meses. O funcionamento 
do Centro Pop é de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 19 horas.

CONSELHEIROS TUTELARES 
TOMAM POSSE EM JOINVILLE

A Prefeitura de Joinville 
empossou na sexta-feira (10/01) os 
15 Conselheiros Tutelares, eleitos 
no último mês de outubro, para o 
mandato de 2020/2024. A partir 
deste ano Joinville passa a ter três 
conselhos tutelares.

CONSELHO 2   

CONSELHO 3   

JACKSON ZANCO
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Defesa Civil  realiza ações do PROJETO PIAVA
A Defesa Civil de Joinville 

realiza no dia 18 de janeiro ações 
do Projeto Piava – Prevenção a 
Incidentes e Afogamentos no 
Verão em Água Doce. A primeira 
blitz começa às 9 horas, na 
região do Piraí, no Vila Nova, 
e vai até o meio-dia. As ações 
orientativas acontecem a cada 
duas semanas na região rural 
de Joinville.

A operação tem o objetivo 
de alertar os banhistas sobre 
os riscos de afogamento e 
acidentes em banhos de rio e 
também incentivar a prevenção 
do meio ambiente, através do 
cuidado com a sujeira nos locais 
de banho e a recolha do lixo.
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Até o dia 5 de fevereiro, está aberto o edital para interessados em 
realizarem exposições temporárias na Galeria Municipal de Arte Victor 
Kursansew, unidade cultural que funciona anexa à Casa da Cultura  
Fausto Rocha Júnior.

Podem participar do processo de seleção, artistas, curadores, 
colecionadores e instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 
As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas apenas pelo e-mail 
gmavk@joinville.sc.gov.br, identificando “EDITAL 2020 GMAVK” no campo 
assunto do e-mail.

Serão aceitos trabalhos nas diferentes linguagens das artes visuais. Os 
interessados devem verificar a documentação indicada no edital. Os projetos 
devem levar em conta as especificidades dos espaços expositivos e de 
conservação de obras de arte características da Galeria. 

Aberto edital para exposições na Casa da Cultura


