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Sobre implantação do campus da UFSC

O Campus da UFSC em Blumenau iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2014, ofertando 5 
(cinco) cursos de graduação com 100 (cem) vagas anuais cada, assim, ofertará 500 (quinhentas) vagas 
anuais, totalizando quando de sua plena implantação 2.300 (duas mil e trezentas) matrículas.

Inicialmente foram criados 3 (três) cursos de engenharia e 2 (dois) de licenciatura:

Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Materiais
Engenharia Têxtil
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Química

A sede administrativa se situa à Rua Pomerode, 710 - Bairro Salto do Norte e a sede acadêmica à Rua 
João Pessoa, 2750 - Bairro Velha. A UFSC utiliza, por meio de termo de cooperação, o espaço físico do 
laboratório de química do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC, campus Gaspar. 

A Universidade, neste momento, estuda a compra de imóvel para sede definitiva do Campus Blumenau.



Informações Culturais

EVENTOS
Festas Típicas

Oktoberfest
Consagrada como a segunda maior do mundo e 
o maior evento cultural de Santa Catarina, a 
Oktoberfest Blumenau anualmente celebra as 
tradições e cultura germânicas, em desfiles, 
danças folclóricas, bandas e gastronomia típicas 
e muito chope. Em 2015, de 7 a 25 de outubro, no 
Parque a Vila Germânica.

www.oktoberfestblumenau.com.br
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Informações Culturais

EVENTOS
Festas Típicas

Sommerfest
Versão de verão da Oktoberfest, a Sommerfest 
traz para os primeiros meses do ano toda a 
alegria da festa de outubro. Música típica, dança, 
gastronomia e muito chope para refrescar o 
verão. Em 2015, a festa acontece todas as quintas 
e sextas-feiras, de 8 de janeiro a 13 de fevereiro, 
no Parque a Vila Germânica.

www.sommerfestblumenau.com.br
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Informações Culturais

EVENTOS
Festas Típicas

Festival Brasileiro da Cerveja
Festival Brasileiro da Cerveja, realizado 
anualmente em Blumenau - SC, cresce a cada 
ano e se consolida como o maior do ramo no 
país. É a reunião das principais cervejarias do país, 
dos melhores sabores, aromas e harmonizações. 
Cervejeiros, especialistas e consumidores 
degustam mais de 600 rótulos e aproveitam 
uma rica programação artística e cultural, 
palestras e ótima gastronomia, no Parque a Vila 
Germânica.

www.festivaldacerveja.com
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Informações Culturais

EVENTOS
Festas Típicas

Festitália
A maior festa italiana do estado vem resgatar, 
manter e incentivar a cultura italiana e o amor 
pela Itália. A Festitália é um festival gastronômico 
e cultural, no qual as maiores atrações são os 
pratos típicos nacionais e internacionais. De 10 a 
19 de julho, no Parque Vila Germânica.

www.festitalia.com.br
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Informações Culturais

EVENTOS
Festas Típicas

Festival de Botecos
O Festival de Botecos vem apresentar o melhor 
da gastronomia, das cervejas, cachaças e outras 
iguarias dos botecos da cidade e região. Tudo isso 
ao som de boa música e com clima de estar 
entre amigos em um grande botequim. Acontece 
em Blumenau, no Parque Vila Germânica, 7 a 9 
de maio de 2015.
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Informações Culturais

EVENTOS
Festas Típicas

Stammtisch
Festa ao ar livre que se realiza a cada seis meses 
na Rua XV de Novembro, reunindo as típicas 
Confrarias de Amigos.
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Eventos Culturais

Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau | FENATIB
Acontece anualmente e recebe cerca de 15 mil visitantes a 
cada edição. É considerado pelos críticos teatrais referência 
nacional por contribuir para a formação e a educação de 
plateia infantil.

www.fenatib.com.br
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Eventos Culturais

Festival Internacional de Teatro Universitário
Promovido pela Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (FURB), atrai estudantes de todo o Brasil e de 
países vizinhos. Todas as atividades são abertas à 
comunidade. Sempre em julho.

www.furb.br/futb
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Festas Nacionais

Magia de Natal
Dias mais longos, horário de verão, as cigarras cantando ao 
entardecer. No Brasil, esses são indícios do fim do ano se 
aproximando, do natal chegando. Em Blumenau, juntamente 
com sinais tão tropicais, chegam outros tantos muito 
europeus. A   Magia de Natal se instala no município, 
resgatando as tradições natalinas trazidas pelos 
colonizadores e despertando sentimentos de força e união, 
tão inerentes ao povo blumenauense.

www.magiadenatal.com.br
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Festas Nacionais

Réveillon
O Réveillon oferece um dos momentos mais sublimes de 
todo o ano. A beleza dos fogos de artifício iluminando as 
margens do rio Itajaí Açú é um espetáculo a parte. A festa 
de boas vidas ao ano novo também reúne muita música, 
gente bonita e a animação típica da população da cidade.
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Festas Nacionais

Páscoa
A magia e o encanto da Páscoa invadem as ruas de 
Blumenau. A decoração temática é instalada nos principais 
pontos da cidade e a programação cultural reúne inúmeras 
atrações, que tocam os corações de crianças e adultos.

Osterdorf
A Vila de páscoa de Blumenau, que acontecerá de 15 de 
março a 5 de abril, reúne diferentes costumes pascais da 
cidade. O evento faz do Parque Vila Germânica um palco 
para a cultura, tradição, integração e interação, 
especialmente dedicado às famílias, crianças e escolas do 
município.
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História e Cultura
Castelinho da XV
Construído em 1.978, é uma réplica da prefeitura de 
Michelstadt, cidade localizada ao sul da Alemanha. Possui um 
deck onde é servido chope artesanal.
Rua XV de Novembro, 1.050, Centro.

Prefeitura Municipal
Inaugurada em 1982, a construção possui estilo enxaimel. No 
jardim encontra-se estacionada a primeira locomotiva de 
Blumenau, vinda da Alemanha e conhecida como Macuca.
Praça Victor Konder, 2, Centro. Fone: (47) 3381-6000.
www.blumenau.sc.gov.br

Fundação Cultural
Em 1875 foi sede da Colônia de Blumenau. A partir de 1.939, 
com a remodelação e ampliação do prédio, passou a abrigar a 
Prefeitura Municipal, o Fórum e as repartições Judiciais e 
Policiais. Foi parcialmente destruído pelo incêndio em 1.958, 
junto com os arquivos históricos do município. Hoje, é sede da 
Fundação Cultural de Blumenau e do Museu de Arte de 
Blumenau.
Rua XV de Novembro, 161, Centro. Fone: (47) 3381-6192.
www.fcblu.com.br  

Patrimônio Histórico Alemão
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História e Cultura Casa do Comércio
O prédio, concluído em 1923, abrigou originalmente a 
Maternidade Johannastift e, anos depois, o restaurante típico 
Castelinho Branco. Restaurado e reinaugurado em 2007, é hoje 
sede da Casa do Comércio da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Blumenau (CDL).
Alameda Rio Branco, 165, Centro. Fone: (47) 3221-5735.
www.cdlblumenau.com.br

Casa da Memória Nº 1
Uma das 3 primeiras escolas da Colônia de Blumenau, datada 
de 1870, atualmente oferece exposições histórico-documentais, 
visitas orientadas e atividades comunitárias socioculturais. 
Segunda a sexta, 10h às 16h.
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 8.107, Itoupava Central. Fone: (47) 
3378-3956.
www.arquivodeblumenau.com.br

Moinho do Vale
Um dos mais tradicionais cartões-postais da cidade, é hoje um 
refinado complexo turístico com casa de eventos, restaurante, 
choperia, deckbar e loja de suvenires.
Rua Porto Rico, 66, Ponta Aguda. Fone: (47) 3222-3440.
www.moinhodovale.com.br

Patrimônio Histórico Alemão
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História e Cultura

Vila Itoupava
Comunidade localizada a 25 km do Centro de Blumenau, o 
mais genuíno recanto germânico da cidade.�Ponte Aldo 
Pereira de Andrade
Conhecida como Ponte de Ferro, sua construção foi iniciada em 
1929 para transporte de alimentos e produtos industrializados. 
Restaurada em 1991, é um marco no desenvolvimento 
econômico de Blumenau.

Casa Husadel
Foi construída no começo do século XX, em estilo suíço. 
Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).
Rua XV de Novembro, 801, Centro.

Locomotiva Macuca
Primeira locomotiva de Blumenau. Importada da Alemanha 
em 1.908, recebeu da comunidade o apelido “Macuca” devido à 
semelhança com o pássaro. Além da anatomia, o seu apito 
lembrava o canto do macuco e o ruído da descarga de sua 
caldeira recordava o som produzido pelas asas da ave.

Patrimônio Histórico Alemão
Outros Patrimônios Históricos Europeus
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História e Cultura

Hospital Misericórdia
A história do atendimento médico na Vila Itoupava começou 
em 1921, com a chegada do médico alemão Dr. Alfredo Hoess. 
Dr. Hoess instalou seu consultório num estábulo reformado. 
Com o crescimento rápido do número de pacientes, que 
vinham de todo o distrito e de cidades vizinhas, em 1923 foi 
construído o prédio que abriga o Hospital Misericórdia.

Antiga Casa da Família Hinsching
Localizada no bairro Vila Itoupava , a residência foi construída 
em 1916 e utilizada nos primeiros anos como hotel e 
restaurante, pelo então proprietário, Theodoro Hisching. 
Atualmente o imóvel pertence à Haco Etiquetas.

Outros Patrimônios Históricos Europeus
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História e Cultura

Fundação Cultural
Construída em 1875, a antiga sede da colônia é hoje um centro 
cultural e abriga o Museu de Arte de Blumenau (MAB). O 
prédio passou por uma renovação, com recuperação dos 
traços arquitetônicos da primeira construção.
Rua XV de Novembro, 161, Centro.
Fone: (47)3381-6192
www.fcblu.com.br
www.museudeartedeblumenau.blogspot.com

Museu da Cerveja
Conserva peças usadas no processo de fabricação da bebida 
desde a época da colonização. Há também vídeos sobre a 
história das cervejarias locais e roteiros para os cervejeiros mais 
fanáticos. Segunda a sexta, 9h às 17h; sábado, domingo e 
feriados, 10h às 16h.
Praça Hercílio Luz, 160 (início da Rua XV de Novembro), Centro. 
Fone: (47) 3326-6791.

Museus, Casas de Cultura, Memoriais
e Monumentos

Fo
to

s: 
M

ar
ce

lo
 M

ar
tin

s 
| E

ra
ld

o 
Sc

hn
ai

de
r 



História e Cultura

Museu da Família Colonial
Este espaço cultural preserva um acervo de 6.200 peças. São 
pertences do fundador de Blumenau, de colonizadores e de 
suas famílias. Móveis, vestimentas, acessórios, utensílios 
domésticos e maquinários históricos e bem conservados. Nos 
fundos do complexo do Museu está o horto florestal, onde 
ainda se encontra árvores plantadas pelo fundador da cidade.
Terça a sexta, 9h às 17h; sábado, domingo e feriados, 10h às 
16h.
Alameda Duque de Caxias, 78, Centro.
Fone: (47) 3381-7516.

Museu da Água
Funciona na primeira estação de tratamento de Blumenau, 
erigida em estilo art déco em 1940. Mostra o processo de 
purificação da água, de sua retirada do Rio Itajaí-Açu até a 
distribuição na rede pública de abastecimento. No mirante do 
local, o visitante tem uma bela vista do centro da cidade. 
Diariamente, 9h às 18h.
Rua Lages, s/n, Boa Vista. Fone: (47) 3340-3242
www.samae.com.br/museu.asp

Museus, Casas de Cultura, Memoriais
e Monumentos
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História e Cultura

Museu de Ecologia Fritz Müller
Abriga a coleção de insetos, animais empalhados e fósseis 
coletados pelo naturalista Fritz Müller, cujas pesquisas com 
espécies nativas em Santa Catarina contribuíram para testar e 
comprovar a Teoria da Evolução das Espécies, de Charles 
Darwin, de quem Fritz Müller era amigo pessoal. O museu 
conta com uma biblioteca especializada em temas ambientais. 
Nos jardins, há espécies plantadas e estudadas pelo cientista.
Segunda a sexta, 8h às 17h; Sábado, domingo e feriados, 10h às 
16h.
Rua Itajaí, 2.195, Vorstadt. Fone: (47) 3222-3189.

Museu de Hábitos e Costumes
Expõe artigos do universo do vestir-se, costurar, brincar, morar e 
viver em Blumenau desde o final do século XIX. São peças de 
roupas masculinas e femininas, chapéus, sapatos, bolsas, 
acessórios diversos, brinquedos e objetos de uso doméstico. 
Uma verdadeira fonte para pesquisa e apreciação de diferentes 
contextos históricos, culturais e sociais.
Terça a domingo, 10h às 16h (inclusive feriados)
Rua XV de Novembro, 25 – Centro Fone: (47) 3381-7979.

Museus, Casas de Cultura, Memoriais
e Monumentos
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História e Cultura

Mausoléu Dr. Blumenau
Inaugurado 1974, ano do sesquicentenário da Imigração Alemã 
no Brasil. Guarda os restos mortais do Dr. Hermann Bruno Otto 
Blumenau, fundador da cidade, e de seus familiares.
Terça a domingo, 10h às 14h (inclusive feriados)
Rua XV de Novembro, 161 – Centro
Fone: (47) 3326-7514.

Museu Hering
Sua proposta é resgatar, preservar, divulgar e perpetuar os 130 
anos história de uma das marcas de moda mais tradicionais do 
Brasil. Sua exposição é composta por acervo histórico e 
multimídia e o visitante pode customizar sua própria camiseta.
Terça a sexta, 9h às 18h; sábado domingo e feriados das 10h às 
16h.
Rua Hermann Hering, 1740 – Bom Retiro
Fone: (47) 3321-3340.

Museus, Casas de Cultura, Memoriais
e Monumentos
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História e Cultura

Museu dos Clubes de Caça e Tiro
O Museu dos Clubes de Caça e Tiro possui cinco ambientes de 
exposição. Seu acervo de medalhas, troféus, armas, bandeiras, 
trajes e outros elementos que compõem a tradição dos Clubes, 
é bastante extenso. O visitante tem a oportunidade de 
conhecer contexto histórico e das variáveis sócio-culturais que 
ocorrem na região desde a fundação da cidade.
Terça a sexta das 9h às 17h; sábado domingo e feriados das 
10h às 16h.
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 10377 – Itoupava Central
Fone: (47) 3339-0590.

Ecomuseu Dr. Agobar Fagundes
O Ecomuseu objetiva agir para preservar, interpretar e 
promover a evolução da paisagem da região. Promove 
pesquisas sócio-histórico-culturais, através de grupos de 
trabalho, oficinas, cursos de educação patrimonial e museu, 
entre outros.
Sexta, sábado e domingo (mediante agendamento)
Rua Estrada das Minas, s/n – Progresso
Fone: (47) 3322-3099.

Museus, Casas de Cultura, Memoriais
e Monumentos
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História e Cultura

Museu do Cristal (Glaspark)
O Museu do Cristal conta a história da arte de transformar areia 
e fogo em cristal e de todos os processos pelos quais passa o 
material. Apresenta raridades, como um rosário do século XVI e 
taças da Boêmia pintadas a ouro. Possui também um dos três 
únicos exemplares do Livro “Arte Vitraria”, do século XV, uma 
das primeiras obras ilustradas sobre a arte do cristal.
Segunda a sexta das 9h às 18h; sábado das 9h às 15h.
Rua Rudolf Roedel, 233 – Salto Weissbach
Fone: (47) 3327-1261.

Museu de Arte de Blumenau
É o maior registro cultural das artes plásticas da nossa cidade, 
contando com um acervo de mais de 400 obras. Tem como 
objetivo principal a socialização da arte em todos os seus níveis, 
ajudando a formar cidadãos mais críticos e conscientes do 
papel fundamental da cultura para a nossa vida. 
Terça a domingo das 10h às 16h (inclusive feriados)
Rua XV de Novembro, 161 – Centro
Fone: (47) 3381-6176.

Museus, Casas de Cultura, Memoriais
e Monumentos
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História e Cultura
Casa da Memória à Escola Nº 1
Uma das 3 primeiras escolas da Colônia de Blumenau, datada 
de 1870, atualmente oferece exposições histórico-documentais, 
visitas orientadas e atividades comunitárias socioculturais. 
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 8.107, Itoupava Central.
Segunda a sexta, 10h às 16h.
Fone: (47) 3378-3956
www.arquivodeblumenau.com.br

Ponte Aldo Pereira de Andrade
Popularmente conhecida como Ponte de Ferro, foi construída 
com materiais importados da Alemanha e inaugurada em 
1931. Até o início da década de 70 serviu como passagem para 
o trem que ia de Blumenau a Itajaí.

Monumento dos Imigrantes
Foi construído no ano de 2000, em comemoração aos 150 
anos de Blumenau. O Monumento marca o local de chegada 
dos primeiros 17 imigrantes alemães no município. 

Monumento 150 anos de Blumenau
Inaugurado em 2000, em celebração aos 150 anos de 
Blumenau. A obra composta de ferro e concreto, apresenta um 
mapa da cidade com duas pegadas, que simbolizam a 
chegada dos primeiros imigrantes.

Museus, Casas de Cultura, Memoriais
e Monumentos
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Lazer e Entreterimento

Parque Ecológico Spitzkopf
Localizado a 14 km do Centro, possui mais de 8 km de trilhas 
sinalizadas e protege as mais bonitas cachoeiras da região, 
além de abrigar o ponto culminante da cidade (936 m de 
altitude). Possui chalés e piscinas naturais.
Diariamente, 7h às 19h. 
Rua Bruno Schreiber, 3.777, Progresso.
Fone: (47) 3336-5422.
www.spitzkopf.com.br

Parque Ramiro Ruediger
Com uma área total de 40 mil m², o Parque oferece diversas 
opções de lazer, com lago, deck, pista para corrida e caminhada, 
com cerca de 700 metros de extensão, ciclovia, bosque com 
mudas em crescimento, playground, lanchonete, quadra 
poliesportiva, vôlei de areia, quadra de tênis e segurança 24 
horas.
Rua Alberto Stein, s/n Velha.

Parques
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Lazer e Entreterimento

Parque Natural Municipal São Francisco de Assis
O Parque Natural Municipal São Francisco de Assis foi criado 
em 1995 e obtém 23 hectares de Mata Atlântica. Localizado na 
região central de Blumenau, o parque é rico em flora e fauna. 
Em prol da educação ambiental, o local contém trilhas que 
possibilitam caminhadas, onde se pode desfrutar dos recursos 
naturais. O Parque São Francisco de Assis é aberto de segunda 
a sábado, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.
Rua Ingo Hering, s/n, Centro.
Fone: (47) 3381-6200
http://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/fundacao-do-meio-
ambiente/faema/solenidade-marca-reabertura-do-parque-sao
-francisco-de-assis-45

Horto Botânico Edith Gaertner
Localiza-se na área do complexo do Museu da Família Colonial. 
Nesse espaço o visitante pode conhecer o laboratório de 
experiências botânicas, com várias espécies plantadas pelo Dr. 
Blumenau.
Alameda Duque de Caxias, 78, Centro.
Fone: (47) 3326-6990.

Parques
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Lazer e Entreterimento

Recanto Silvestre
Tem águas cristalinas correndo sobre pedras, 2 km de trilhas na 
mata silvestre, espaço para acampamento e refeições, 
churrasqueiras e chalés. Diariamente, 8h às 18h.
Rua Santa Maria, 4.269, Progresso, a 14 km do Centro.
Fone: (47) 3336-5447.

Parque Nacional da Serra do Itajaí
Segunda a sexta, 8h às 12h e 13h30 às 17h. Agendar visita.
Rua Progresso, 162, Garcia.
Fone: (47) 3326-1527 / 3329-5887.

Parques
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Lazer e Entreterimento

Comece a noite tomando um chope nas praças e bares com 
vista panorâmica para o Rio Itajaí-Açu e depois escolha um pub 
ou casa noturna para continuar a festa.
Ver bares e casas noturnas no site:
www.hagah.com.br

Vida Noturna
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Informações a cerca da aquisição de carteiras de estudante junto ao Seterb

Passe-estudante
Para solicitar o seu  cartão SIGA, o estudante deverá   dirigir-se à Central de Atendimento com os 
documentos necessários.   As recargas poderão ser feitas nos  postos de vendas e na Central de 
Atendimento SIGA, no Shopping Neumarkt. O sistema possibilita extrato de utilização.  Fiscalização 
acompanha utilização.

Documentos necessários:
- Identidade e CPF ou Certidão de Nascimento.
 Estes documentos devem ser originais.

- Comprovante de Residência:
 Somente conta de água, luz ou telefone fixo, o mesmo deve estar em nome do aluno ou pais.
 Residência alugada ou em nome terceiros o estudante deve apresentar contrato de locação ou  
 declaração de residência autenticada em cartório, juntamente com o comprovante de residência. 
- Comprovante em nome de avós, irmãos, tios ou qualquer parentesco que não seja os pais, o estudante 
deve apresentar declaração autenticada,  juntamente com o comprovante de residência.
- Aluno deve morar a mais de 1 (um) quilômetro de distância da instituição.

Estes documentos devem ser originais e atuais com validade de 60 dias.
Não aceitamos fatura retirada da internet.



Informações a cerca da aquisição de carteiras de estudante junto ao Seterb

- Documento da Instituição de Ensino:
- Atestado de Matrícula ou frequência para o ano vigente, assinada e com carimbo da instituição.

Estes documentos devem ser originais e atuais com validade de 60 dias.

Demais informações para esta modalidade:
- Para o primeiro cartão o aluno deve estar presente.
- A renovação pode ser feita pelo titular ou pelos pais.

Segunda Via do Cartão
Em caso de extravio, perda, quebra ou qualquer dano causado pelo usuário, para fazer a segunda via é 
cobrado a taxa de  5 (cinco) vezes o  valor da tarifa integral.    O mesmo deve ser bloqueado, 
pessoalmente ou por telefone (0800-643-7442) com documentação e no dia posterior pode ser feita 
a retirada. Para a retirada o titular deve apresentar seu RG ou Certidão de nascimento original. A retirada 
por terceiro pode ocorrer se tiver autorização do titular no ato do cancelamento. Com identificação do 
titular e do terceiro.



Informações a cerca da aquisição de carteiras de estudante junto ao Seterb

Valor da Compra e sua identificação
Valor da compra pode ser até 50 créditos por mês, podendo fazer as compras fracionadas. Exceto 
cursos com carga horária pré-determinada. Limitados a 500 (quinhentos) passes por ano letivo. Em 
caso da prática de educação física fora do horário o aluno pode comprar mais 100 créditos ao ano, 
somente na Central do Consórcio Siga. Neste cartão pode ser colocado crédito comum, para uso aos 
domingos e pagamento de tarifa a terceiros. Compra de créditos - feita por terceiros será necessário a 
apresentação do RG do titular e RG do comprador.

Restrições do Cartão
Uso pessoal e intransferível;
Não pode ser utilizado aos domingos, exceto o aluno que tem crédito comum.
Tempo de utilização: 40 minutos.



Localizações e informações sobre os terminais de ônibus e rodoviários

Blumenau possui um sistema integrado de transporte coletivo
Oferece 95 linhas com integração aos seis terminais urbanos, que permitem o deslocamento da 
população para os mais diversos locais pagando uma única tarifa, atualmente R$ 3,30. Com este 
sistema uma viagem pode chegar a 60 quilômetros, como ocorre no sentido Norte - Sul do município.

Sendo os principais terminais: 

• Terminal Ônibus Aterro - Terminal Urbano Luiz Sackl
Rua Eng. Udo Deeke, 320 - Salto Norte
Tel: (47) 3221.8155
 
• Terminal Ônibus Fonte - Terminal Urbano Emílio Odebrecht
Rua Amazonas, 540 - Garcia
Tel: (47) 3221.8151

• Terminal Ônibus Fortaleza - Terminal Urbano Helga Cicatto
Rua Francisco Vahldieck, em frente ao nº 850 - Fortaleza
Tel: (47) 3221.8156



Localizações e informações sobre os terminais de ônibus e rodoviários

• Terminal Ônibus Garcia - Terminal Urbano Rudolf Pabst
Rua Glória, 350 - da Glória
Tel: (47) 3221.8152
 
• Terminal Ônibus Velha - Terminal Urbano Alfons Heidorn
Rua José Reuter, s/nº - Velha
Tel: (47) 3221.8154
 
• Terminal Ônibus Proeb - Terminal Urbano Antônio Bascherotto Barreto
Rua 7 de Setembro - Velha
Tel: (47) 3221.8153



Informações sobre os 6 ambulatórios gerais

Blumenau conta com 6 ambulatórios Gerais, sendo 3 deles com atendimento prolongado até as 24h.

Ambulatórios Gerais:

Ambulatório Geral Haroldo Bachmann
Rua José Reuter, 125 -  Velha Central
Atendimento: 7h às 24h
Fone: (47) 3381.6249

Ambulatório Geral Marilene G. de Aguiar
Rua Norberto Seara Heusi, s/nº  - Escola Agrícola
Atendimento: 7h às 21h
Fones: (47) 3381.6267

Ambulatório Geral Irmã Marta E. Kunzmann
Rua Progresso,  141 - Progresso 
Atendimento: 7h às 24h
Fones: (47) 3381.7593



Informações sobre os 6 ambulatórios gerais

Ambulatório Geral Mário Jorge Vieira
Rua Paula Hoeltgebaum, 170 - Fortaleza
Atendimento: 7h às 21h
Fones: ( 47) 3381.6130

Ambulatório Geral Guilherme Jensen
Rua Dr. Pedro Zimmermann,  8.544 - Itoupava Central
Atendimento: 7h às 24h
Fones: (47) 3323.9405

Ambulatório Geral Dr. Diogo Vergara
Rua Werner Duwe, s/nº  - Badenfurt 
Atendimento: 7h às 21h
Fone: (47) 3323.6719 | 3323.9404

Ambulatório Geral Heinz Schrader
Rua Itajaí, 260 - Vorstadt
Atendimento: 7h às 21h
Fone: (47) 3381.6257



Informações dos hospitais de Blumenau

Celp - Centro de Pediatria Vale do Itajaí
Rua Pref. Frederico Busch Jr., 255 - Garcia 
Fone: (47) 3326-4444
OBS.: Atendimento de emergência
somente das 7h30 às 23h

Hospital Dia do Pulmão 
Rua Eng Paul Werner, 1141 - Itoupava Seca
89030101 - Blumenau
Segunda a sexta-feira - das 7h30 às 20h.
Sábados, domingos e feriados - das 7h às 12h
Tel.: (47) 3037-7099
www.hospitaldopulmao.com.br

Hospital de Olhos (24 horas)
Rua Sete de Setembro, 1300 – Centro
Tel.: (47) 3322-5000
www.hob.med.br

Hospital Misericórdia (24 horas)
Rua Max Haufe, 211 – Vila Itoupava
Tel.: (47) 3378-1110

Hospital Santa Catarina (24 horas)
Rua Amazonas, 301 – Ribeirão Fresco
Tel.: (47) 3036-6000
www.hsc.com.br

Hospital Santa Isabel (24 horas)
Rua Floriano Peixoto, 300 – Centro
Tel.: (47) 3321-1000
www.santaisabel.com.br

Hospital Santo Antônio (24 horas)
Rua Itajaí, 545 – VorstadtTel: (47) 3231-4000
www.hsanbnu.com.br



Informações dos hospitais de Blumenau

Inter Blu Clínicas (24 horas)
Rua Sete de Setembro, 1535 – Centro
Tel.: (47) 3231-2700
Obs.: Serviço 24h somente para atendimento 
clínico de segunda a sexta-feira.
Sábados até às 11h30
www.interblu.com.br

Pronto Atendimento Servmed (24 horas)
Rua Dr. Luiz de Freitas Melro, 418 – Centro
Tel.: (47) 3322.2028
www.servmedsaude.com.br



Informações Importantes | Meteorologia

Fique por dentro, você que reside em Blumenau, saiba aonde buscar informações 
confiáveis sobre os acontecimentos climáticos.

Por suas características de localização geográfica, Blumenau é uma cidade que convive com episódios 
esporádicos de enchentes. alagamentos e deslizamentos. O município conta com um conjunto de 
ações integradas que objetivam minimizar o impacto das enchentes na vida dos cidadãos. Integram 
essas ações os seguintes serviços:

alertablu.cob.sc.gov.br
blumenau.sc.gov.br

O municídio de Blumenau dispõe de um aplicativo para smartfones com sistema operacional Android:

Aplicativo ALERTABLU - Sistema de Monitoramento e Alerta de Eventos de Blumenau.
Traz informações sobre o Rio, enchentes, cotas, previsão de tempo e temperatura.
Permite pesquisar o abrigo mais próximo pelo GPS do celular, traz numa listagem a distância em 
metros, telefone clicável e link no Google Maps.
Receba Avisos Meteorológicos com informações emergências das chuvas das próximas horas e dias.
Condições de Chuva e Probabilidade de Escorregamento listados por Regiões, com estado descritivo e 
cores de acordo com os seus níveis.




