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Prefeitura 
instala 
corredor de 
ônibus na rua 
9 de Março 

ROGERIO DA SILVA

A rua 9 de Março terá corredor exclusivo de ônibus, a 
partir de 5 de junho. A via terá um trecho transformado 
em mão dupla, sendo uma pista exclusiva para os 
ônibus, entre o Terminal Central até a avenida Juscelino 
Kubitschek e a rua Dr. João Colin. Os carros poderão 
continuar seguindo pela rua 9 de Março em direção ao 
Centro, mas terão de virar à direita na rua São Joaquim, 
das 6 às 23 horas. Fora desses horários, os carros podem 
seguir o fluxo normal pela rua 9 de Março. É o primeiro 
corredor de ônibus da cidade neste modelo.
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ATENÇÃO: MUDANÇAS NA RUA 9 DE MARÇO 



UBSF do Paranaguarmirim 
usa teatro para incentivar 
higiene pessoal A família da “Peppa Pig”, com personagens 

interpretados por integrantes da equipe da UBSF 
Paranaguamirim, esteve no palco do Centro de 
Educação Infantil Alegria de Viver para falar sobre 
hábitos de higiene às crianças.

ROGERIO DA SILVA

A partir deste 5 de junho estarão 
abertas as inscrições para a 11ª 
Conferência Municipal de Assistência 
Social. A Conferência acontece entre 
os dias 28 e 29 de junho de 2017, no 
Teatro Juarez Machado, e abrange 
a etapa municipal do evento. 
Posteriormente, ocorrem as etapas 
estadual e nacional.

Inscrições para  
11ª Conferência de 
Assistência Social  



Coronel Santiago e Paraíba 
interditadas para obras

Para obras de saneamento, parte da rua Coronel Santiago 
(Anita Garibaldi) estará interditada nesta sexta-feira, 2 de 
junho. A rua Paraíba também tem interdição, de 2 a 11 
de junho. Ambas das 7 às 19 horas. A Companhia pede a 
compreensão de todos e a atenção dos motoristas que 
trafegarem no local. 

ROGERIO DA SILVA

115
Mais informações 

pela central de 
atendimento 115.

Centreventos terá ponto 
de vacinação contra a 
gripe em Joinville
A Secretaria da Saúde vai abrir um ponto de vacinação contra 
a gripe no Centreventos Cau Hansen, no piso térreo. Na terça 
e quarta (dias 6 e 7), o horário será das 11 às 19 horas. Já na 
quinta e sexta (dias 7 e 8), a vacinação será das 10 às 21 horas. 
Além do Centreventos, a vacinação segue normalmente nas 
Unidades Básicas de Saúde e na Sala de Vacina Central, nos 
horários de funcionamento de cada local. A 19ª Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Influenza começou em 17 de 
abril e será encerrada no dia 9.
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Encontro de gerações anima abertura 
do Dia do Desafio em Joinville

A cerimônia de abertura do Dia do Desafio 
foi realizada na manhã de 31 de maio, na 
quadra do ginásio de esportes do Sesc. O 
Dia do Desafio é uma competição entre 

cidades para estimular a adoção de hábitos 
mais saudáveis, como a prática diária de 
exercícios físicos. Joinville enfrentou a 
cidade peruana de Chiclayo.

As delícias preparadas com aipim e as tradições germânicas 
serão destaque na 8ª Festa do Aipim de Joinville que acontece 
neste fim de semana, na Sociedade Dona Francisca (Rodovia SC 
418 – s/no), em Pirabeiraba. A programação terá início na sexta-
feira (2/6/2017), a partir das 19h30, com o torneio de tiro ao 
alvo com seta e as Olimpíadas Folclóricas. Para aquecer a noite 
com animação e sabores especiais, show musical da dupla 
Sandro & Wilson, de Pomerode (SC), e jantar típico.

ROGERIO DA SILVA

Festa do Aipim traz diversão e 
gastronomia neste fim de semana


