
A SCGás prevê que os dutos passem por nove bairros de Joinville, mas as 
rotas podem ser alteradas em parceria com a Prefeitura.

Os detalhes do projeto
Os planos da SCGás
Primeira fase
InvestImentos: R$ 6 milhões.
RegIões atendIdas: Centro, anita 
garibaldi e atiradores. 
benefICIados: 2.944 residências e 11 
comércios.
obRas de Instalação: início previsto 
para janeiro de 2012. 
PRazo: 15 meses
vendas e lIgação dos ClIentes: início 
em março de 2012. 
PRazo: três anos.

Segunda fase
InvestImentos: R$ 10,5 milhões.
RegIões atendIdas: Centro, atiradores, 
anita garibaldi e bucarein. 
benefICIados: 2.300 residências e 46 
comércios.
PRazo: sem data prevista para 
implantação.

Terceira fase
InvestImentos: R$ 9 milhões
RegIões atendIdas: américa, Costa e 
silva, Centro e saguaçu.
benefICIados: 2.300 residências e 40 
comércios.
PRazo: sem data prevista para 
implantação.

Os custos para o consumidor
Para quem já usa gás
R$ 136,20 para adequação dos 
fogões e R$ 249 para a adaptação 
dos aquecedores de glP.  
a conversão pode ser parcelada  
na fatura do gás, em até 18 vezes 
sem acréscimos.

Para quem não tem gás no chuveiro
aquecedor de 23,5 litros (indicado 
para família de quatro pessoas com 
um banheiro) custa em média  
R$ 1.700,00, mais a instalação, que 
custa cerca de R$ 200,00.
 
Economia
em média, 30% em relação às 
centrais de gás com botijão.

COSTA E SilvA
elza meinert
almirante Jaceguay
benjamin Constant
marquês de olinda
otto Pfeutzenreuter
Canário-belga
Comandante Irapuã
Comandante telles
Conrado de mira
guilherme
Helena degelmann
Higino aguiar
Pardal
adolfo gruesnch Junior

SAnTO AnTôniO
marquês de olinda
dona francisca
benjamin Constant

SAGuAçu
alfândega
alfredo marquardt
aloisio Pires Condeixa
Chapecó
machado de assis
Capinzal
Castro alves
fortaleza
Indaial
Iririú
Prof. germano timm
terezina

CEnTrO
7 de setembro
abdon batista
alexandre döhler
blumenau
Conselheiro mafra
duque de Caxias
expedicionário Holz

Jacob Richlin
João Colin
Juscelino Kubitschek
ministro Calógeras
orestes guimarães
Rua do Princípe
Com. frederico stoll
dona francisca
dr. Plácido gomes
nelson guimarães
tijucas
visconde de taunay
15 de novembro
gustavo grossenbacher

BuCArEin
getúlio vargas
afonso Pena
alexandre schlemm
Procópio gomes
Cel. francisco gomes
laguna
Padre Kolb
Piauí
são Paulo
Urussanga
Waldemaro maia

AniTA GAriBAldi
alagoas
Concórdia
eugênio moreira
major navarro lins
marinho lobo
Rio grande do sul
Paraíba
bahia
Hugo Raimann
Pernambuco
Paraná
Pedro mayerle 
Porto União
saí

Plácido olímpio oliveira

ATirAdOrES
Jacob eisenhuth
otto boehm
ottokar doerffel
fernando de noronha
eduardo miers
João theis
Roberto Koch
Henrique meyer

 GlóriA
marquês de olinda
15 de novembro
otto boehm

AmériCA
25 de Julho
almirante barroso
almirante tamandaré
alvarenga Peixoto
aristides largura
Itaiópolis
lages
marechal deodoro
max Colin
orleans
d. Pedro 1º
fernando machado
emilio artmann
frederico Hübner
general andrade neves
Jaraguá
João Pessoa
José de alencar
nações Unidas
Padre antônio vieira
Pará
Quintino bocaiúva
Rolf Colin
timbó 
visconde de mauá
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as RUas atendIdas

OS númErOS

300 
edifícios vão ser 
prospectados pela sCgás

7.544 
residências 
atendidas

97 
comércios 
beneficiados

R$ 25,5 mi 
é o total de 
investimentos

A proporção
tubulação fica abaixo do solo, a 
cerca de 1,5 metro de profundidade.

Aplicações
fogões, fornos, aquecimento 
de água, churrasqueira, lareira, 
calefação, aquecimento de piscina  
e secadora de roupas.

1,8m

1,5m


