
Saiba onde os imóveis ficam - por ruas
Getúlio VarGas 

Essas estruturas foram 
construídas entre o final do 
século 19 e início do século  
20 e fazem referência à fase 
em que a Getúlio Vargas 
concentrava boa parte 
do comércio de Joinville 
naquela época. A região 
era movimentada por esse 
tipo de estabelecimento por 
causa da proximidade com a 
estação férrea. Os dois imóveis 
abrigavam lojas de tecidos 
(Promacal) e a alfaiataria  
da família Ferrez Zattar,  
na casa 1.095.

Blumenau

O conjunto de casas foi 
construído na região central 
de Joinville no final do século 
19. A principal justificativa 
para o tombamento é que 
elas formam um conjunto 
arquitetônico que ressalta a 
migração da técnica enxaimel 
para a de construção maciça. 

Gen. ValGas neVes 

É o maior conjunto de 
residências com arquitetura  
em  enxaimel e maciça em 
Joinville. Do final do século  
19 até meados do 20, essa 
região ficava numa área  
rural da cidade.

7 de setemBro

A casa que pertenceu à família 
Colin tem um estilo peculiar na 
arquitetura, com ornamentação 
talhada em madeira colocada 
sobre as aberturas.

ProcóPio Gomes

O casarão foi erguido em 
1924 pelo ex-deputado Hans 
Jordan. Representa o ciclo de 
riquezas proporcionado pela 
erva-mate. Jordan era sócio da 
Cia. Industrial, empresa que 
processava o produto-base  
do chimarrão. 

15 de noVemBro

Prédio abrigou o antigo Hotel 
dos Imigrantes no século 19 e 
meados do século 20.

duque de caxias

O casarão no complexo do 
62º Batalhão de Infantaria 
pertenceu à família Koentopp. 

FeliPe schmidt

Complexo de construção da 
fase antiga da indústria Wetzel. 
Tem estrutura em enxaimel. 
 
traVessa são José

O prédio 
abrigava a 
antiga casa 
do bispo. De 
1938, tem 
estilo barroco. 
É onde está 
hoje o Hotel 
Anthurium. 
 

conselheiro arP

Casa do início do século 20, 
fica no começo da formação do 
bairro América.

chaminé da arP
Estrutura que ficou preservada da 
antiga Malharia Arp, onde hoje 
está o Shopping Cidades das 
Flores. Há planos de, futuramente, 
preservar todas as chaminés 
antigas localizadas na cidade.
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