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a Prefeitura de Joinville iniciou as obras de requalificação na rua albano schmidt. 
Por conta disto, a via está com interdição em meia pista, no sentido Centro/bairro.
a requalificação abrange desde o entroncamento com a rua aubé até o 

entroncamento com a rua Helmuth Falgatter, limite do bairro Boa vista. o custo, 
financiado pela Caixa econômica Federal, será de r$ 8.184.448,37.  o prazo para a 
execução das obras é de até 30 meses (dois anos e meio). serão beneficiados 3,7 
quilômetros de extensão, com melhorias nos passeios públicos, instalação de ciclovia 
e corredor de ônibus.

Melhorias na rua 
Albano Schmidt 



a vigilância ambiental, da secretaria de 
saúde de Joinville, alerta que aumentou para 
11 os casos de dengue autóctone, ou seja, 
contraídos dentro da cidade. outros dois 
registros são importados (contraídos fora da 
cidade). de acordo com a coordenadora do 
serviço de vigilância em saúde, Nicoli dos 
anjos, as transmissões estão acontecendo 
por descuido da população e as transmissões 
continuarão, caso não sejam tomadas as 
medidas preventivas.

o serviço em vigilância em saúde aponta 
1240 focos positivos em Joinville, desde 
janeiro. durante o mesmo período, em 2019, 
eram 453 focos. isso representa aumento de 
173% no número de focos do mosquito entre 
os mesmos períodos, nos dois anos.

onze bairros da cidade estão infestados 
pelo mosquito aedes aegipty: Boa vista, 

Bucarein, Comasa, espinheiros, Floresta, 
guanabara, Fátima, itaum, Jardim iririú, Jardim 
sofia e Jarivatuba.

Joinville em alerta contra a dengue 

Museu de Sambaqui 
participa de projeto internacional 

o Museu arqueológico de 
sambaqui (MasJ) recebeu a 
visita da arqueóloga italiana, 
alice toso, pesquisadora do 
projeto internacional tradition 
que estuda o desenvolvimento 
a longo prazo da pesca 
artesanal de pequena escala 
na américa do sul. 

Financiado pela União 
europeia, por meio do 
european research Council 
e realizado com apoio de 
instituições internacionais 
como a Universitat autónoma 
de Barcelona (espanha) e 
pela University of York (reino 
Unido), o projeto foi iniciado 
em 2019 e deve ser concluído 
em, aproximadamente, 
cinco anos.  de acordo com 
alice, o objetivo é analisar o 
desenvolvimento da pesca 

e o seu impacto na costa 
atlântica brasileira a partir 
das cronologias mais antigas, 
como os sambaquis, até as 
mais recentes do século XiX.  
Na costa brasileira, a maior 
parte do material arqueológico 
está concentrada na região 
sul. e, em santa Catarina, 
a Baía da Babitonga é um 
dos mais importantes sítios 
arqueológicos devido à 
quantidade de sambaquis. 
em Joinville, o Museu 
arqueológico de sambaqui 
oferece aos pesquisadores 
grande quantidade de 
material, como ossos humanos 
e cerâmicas, a partir do 
qual podem ser obtidas 
informações sobre dieta 
e hábitos alimentares das 
populações mais antigas. Foto PHeliPPe Jose
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o departamento de trânsito de Joinville 
(detrans) interditou o acesso à rua visconde de 
taunay (via gastronômica) no sentido em direção 
ao shopping (acesso à esquerda de quem segue 
pela rua Henrique Meyer). a rua visconde de 
taunay já tem um trecho interditado, entre as 
ruas Jacob einsehut até o entroncamento com a 
Henrique Meyer. o motivo são as operações para 
implantação da galeria de macrodrenagem do rio 
Mathias, que será instalada nesta área. 
 
a interdição total vai abranger também parte da 
rua Pedro lobo até o entroncamento com a rua 
engenheiro Niemeyer. o fechamento destas vias 
vai até o dia 18 de março, quando finalizam as 
obras de estaqueamento. 

 

a Casa da Cultura de Joinville 

iniciou nesta semana o ano letivo de 

2020. ao todo, serão recebidos cerca 

de 1,6 mil alunos, distribuídos nos 28 

cursos oferecidos.

a relevância do trabalho oferecido 

pela Casa da Cultura é destacado pela 

designer gráfico e terapeuta holística 

arlete scantamburlo ribeiro, aluna 

da escola de artes Fritz alt (eaFa) 

há cerca de dez anos. após cursar 

História da arte, desenho, Pintura e 

participar do ateliê livre de pintura, a 

veterana descobriu mais uma paixão, 

a cerâmica.

Para ela, além de representar uma 

experiência pessoal, a Casa da Cultura 

é uma referência em aprendizado: 

“Nos oferece acolhimento, 

profissionalismo e dedicação. ter uma 

escola pública, desse nível, é algo que 

deve ser aproveitado por qualquer 

pessoa que tenha gosto pela arte”.

Vagas remanescentes

as pessoas que tiverem interesse 

em se inscrever em algum dos cursos 

da Casa da Cultura, ainda neste 

ano, podem ficar atentas às vagas 

remanescentes. serão ofertadas 

vagas ainda não preenchidas para 

alguns cursos da escola de Música 

villa-lobos, escola de artes Fritz alt e 

escola Municipal de Ballet.

Rua Visconde Taunay 
tem trecho interditado 

Casa da Cultura 
  voltas às aulaso 

Foto PHeliPPe Jose
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Uma festa para toda a família celebrar o Carnaval e se 
divertir com muita música, ritmos, fantasias e animação. 
essa é a proposta do Joinville Folia 2020, que acontece 
neste sábado (22/02), na avenida Beira-rio, a partir das 
17h. o Carnaval Folia 2020 acontecerá no trecho que 
vai da rua itaiópolis até as proximidades do palco que 
será montado em frente ao Centreventos Cau Hansen. 
durante o evento, o público poderá assistir aos shows das 
escolas de samba da cidade.

Passarão pelo palco o grupo soulassim, as escolas 
de samba Príncipes do samba e Fusão do samba, as 
agremiações g.r.e.s. Unidos pela diversidade e g.r.e.s. 
Unidos do Caldeirão, além da realeza do Carnaval 
2019/2020. Para prestigiar diferentes públicos, também 
haverá apresentações dos dJs, diogo lemos, Julio Bini e 
gustavo Costa, com ritmos variados que incluem samba 
de raiz, pagode e funk. além das atrações no palco, na 
pista brincadeira e irreverência com os blocos arca de 
Noé, Manda Brasa, Brinde com Zeit, os sujos, Bloquinho 
vem Meteoro e vai pra Cuba!.

o Joinville Folia 2020 é uma realização da liga das 
escolas de samba de Joinville (liesJ) com a co-realização 
da Prefeitura de Joinville. o evento é gratuito.

Programação do Carnaval Folia 2020

22 de fevereiro – sábado

das 17h às 03h da madrugada de domingo

local: avenida Beira rio, em frente ao 

Centreventos Cau Hansen

17h - dJ diogo lemos

18h30 - dJ Julio Bini

20h - grupo soUl assiM e apresentação da 

realeza do Carnaval 2019/2020

22h - escola de samba Príncipes do samba

23 - g.r.e.s. Unidos Pela diversidade

00h - escola de samba Fusão do samba

01h - g.r.e.s. Unidos do Caldeirão

02h - dJ gustavo Costa

Joinville Folia 2020 
acontece na Beira-rio
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