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Prefeitura inicia drenagem para 
pavimentação da rua Piratuba 
A Prefeitura de Joinville iniciou as obras de drenagem na região da rua Piratuba, bairro Bom Retiro, prepa-
rando a via para a pavimentação que será realizada neste semestre. Nessa semana começaram as obras de 
descarga das águas pluviais em trecho da rua Dom Bosco,  bairro Bom Retiro. A nova rede de drenagem inclui 
ações também nas ruas Piratuba, trechos da Iririú e da Estados Unidos. A rua Piratuba será asfaltada pela Pre-
feitura em toda sua extensão. O valor da obra é R$ 4 milhões e 212 mil, recursos de financiamento do Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam). O prazo de 
execução é de cinco meses.
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Programa de tratamento da dor lombar 
melhora a vida dos pacientes

A Secretaria de Assistência Social (SAS) abriu as 
inscrições para os cursos gratuitos de artesania, 
oferecidos no Centro Público de Atendimento 
aos Trabalhadores (Cepat). As opções são 
confecção de bonecas, patchwork, bordado, 

técnicas para a confecção de peças para casa, técnicas para confecção de bolsas, 
patch aplique, feltro, macramê, crochê e pintura em tecido. Informações pelo 
telefone 3422-5998. 

O Programa de Tratamento da Dor Lombar Crônica, na Unidade Básica de Saúde do bairro Floresta, em Join-
ville, ajudou a reduzir o uso de medicação para dor em 86% dos casos atendidos, gerou menor necessidade 
de encaminhamento ao ortopedista, menos idas aos Pronto Atendimentos Médicos (PAs) e mais qualidade 
de vida aos pacientes. Implantado em 2014 pela fisioterapeuta Simone Suzuki Woellner, o programa atende 
pacientes dos bairros Floresta, Itinga, Itinga Continental, Boehmerwald I e II, Km 4 e Profipo. Os pacientes 
selecionados por meio de avaliação participam de 16 sessões, duas vezes por semana e recebem acompa-
nhamento de uma geriatra.
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Obras da nova 
UTI do hospital 
começam neste mês

A Prefeitura de Joinville inicia no 
próximo dia 24 as obras da nova 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
e da nova Unidade de Tratamento 
de Queimados (UTQ) no Hospital 
Municipal São José. O investimento 
é de R$ 2 milhões e 196 mil. A 
nova UTI terá 29 leitos, ambiente 
modernizado e que atende às 
normas da RDC 50 – Resolução de 
Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O padrão de modernidade 
também estará presente na nova 
UTQ, serviço do HMSJ que já é 
referência no Estado.

Curso de artesania 
abre inscrições
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Aberto cadastro eletrônico para crianças 
de 0 a 3 anos em dois novos CEIs

Pais de crianças de 0 a 3 anos já 
podem acessar o Sistema Eletrônico 
de Cadastro de Pré-Matrícula, no site 
da Prefeitura de Joinville, e indicar 
como opção de atendimento os 
dois novos Centros de Educação 
Infantil (CEIs) nos bairros Vila Nova 
e Jardim Iririú. As unidades iniciarão 
as atividades em fevereiro. O CEI 
Laércio Beninca está situado na 
rua Laércio Beninca, s/n, bairro Vila 
Nova. Já o CEI Irmã Maria da Graça Brás, no bairro Jardim Iririú, fica na rua Papa 
João Paulo I, s/n. Cada estabelecimento oferecerá 300  vagas para crianças de 0 a 5 
anos. Os documentos relacionados ao processo de matrícula da Educação Infantil 
e vagas em CEIs e creches devem ser acessados no site da Prefeitura de Joinville. 
Cada CEI tem uma área construída de 1.118,48 m², com 10 salas de aula. Toda 
a obra é climatizada e contempla acessibilidade. Parte dos recursos e o projeto 
arquitetônico é do Governo Federal. O CEI Irmã Maria da Graça Brás custou R$ 
2.539.471,28, sendo que a Prefeitura investiu R$ 1,4 milhão. No CEI Laércio Beninca, 
o investimento foi de R$ 2,5 milhões, a contrapartida foi de R$ 1.525.834,41.

Procon de Joinville 
divulga pesquisa de 
material escolar

O Procon de Joinville divulgou a 
pesquisa de preços de material 
escolar, realizada nos dias 2 e 3 de 
janeiro, em seis estabelecimentos 
comerciais. De um lugar para outro, 
a variação de preço em alguns 
produtos chegou a 3.700,00%. 
A equipe do Procon pesquisou 
itens como papel sulfite, pincel, 
tesoura, cartolina, borracha, lápis 
de cor, cola, giz de cera, massa de 
modelar, dicionário, régua, entre 
outros. O produto encontrado com 
a maior variação de preço entre 
um estabelecimento e outro foi 
o apontador, com diferença de 
3,700,00%. Em seguida, vieram o 
transferidor plástico 180º (1.726,09%) 
e a borracha branca (716,67%).
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Obra altera tráfego na avenida Santos Dumont
O trânsito de veículos pela rua Tuiu-
ti será totalmente interrompido  no 
cruzamento com a avenida Santos 
Dumont, devido ao início da nova 
etapa da construção de elevado. 
Todo trecho será sinalizado com 
placas sobre rotas alternativas e terá 
a presença de agentes do Departa-
mento de Trânsito (Detrans). Os ve-
ículos que se deslocarem desde o 
Jardim Paraíso terão como principal 
desvio a rua Dorothóvio do Nasci-
mento, tanto em direção ao Centro 
como ao aeroporto. Os que transita-
rem desde a região do Aventureiro 
em direção ao Jardim Paraíso, vão 
seguir pela Santos Dumont e realizar 
o desvio pela rua Raymundo Welter, 
até a rua Dorothóvio do Nascimento.
O fluxo de veículos pela Santos Du-
mont continuará como é hoje. Os 
que seguem em direção ao aero-
porto poderão cruzar a rua Tuiuti e 
os que se dirigem ao Centro farão 
o desvio pela Dorothóvio do Nasci-
mento.
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Em fevereiro, estarão abertas as matrículas para cursos de artes, música 
e dança oferecidos pela Escola Municipal de Ballet, Escola de Artes Fritz 
Alt e Escola de Música Villa-Lobos, pertencentes à Casa da Cultura de 
Joinville. A Escola de Artes oferece cursos como arte juvenil, cerâmica, 
desenho e pintura. Na escola Municipal de Ballet, há aulas de ballet 
clássico e curso livre de jazz. Na Escola de Música, há oficinais de canto 
e de diversos instrumentos. Os editais completos, com informações 
sobre realização de matrículas, vagas, horários e faixas etárias, estão 
disponíveis no site da Prefeitura de Joinville. Outras informações 
também pelo telefone 3433-2266.
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Cursos da Casa da Cultura com 
matrículas abertas em fevereiro

Área rural de Joinville é atrativo para as férias
Na área rural de Joinville, inclusive nos dias de semana, adultos e crianças podem vivenciar experiências di-
ferentes junto à natureza. Nas cinco regiões – Piraí, Quiriri, Estrada Bonita, Estrada da Ilha e Dona Francisca -, 
diversas propriedades abrem suas portas aos visitantes com atividades especiais. Entre elas estão museu rural, 
passeios de trator, café e delícias coloniais, banhos de rio e cachoeira, pesque-pagues, parques aquáticos, vi-
sitas a campos de flores e comercialização de ovos caipiras e hortaliças.  O roteiro completo, com sugestões e 
contatos das propriedades da área rural de Joinville, está disponível no Guia Turístico de Joinville https://goo.
gl/umJkKp.


