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Joinville conta com ônibus 
equipados com ar-condicionado 

FOTO ROGERIO DA SILVA

Dezesseis novos ônibus foram entregues pela Prefeitura de Joinville e pelas 
concessionárias. O investimento na ampliação e renovação da frota do sistema 
de transporte coletivo foi de R$ 5,6 milhões. Os veículos estão equipados com ar-
condicionado, cortina de ar, carregador USB para bateria de celular, plataforma 
elevatória e portas que facilitam a entrada e saída de passageiros.

Foi o investimento 
na ampliação e 
renovação da frota do 
sistema de transporte 
coletivo de Joinville.

R$ 5,6 milhões



Secretaria da Saúde inicia operação  
do sistema integrado de gestão

A partir de segunda-feira (3/7), a Secretaria da Saúde de Joinville inicia a 
utilização do Sistema Integrado de Gestão. Com a implantação dessa ferramenta, 
todas as informações sobre os prontuários de atendimentos das pessoas que 
procuram as unidades da rede pública municipal serão integradas. Vai evitar a 
repetição de processos e reduzir custos operacionais.

ROGERIO DA SILVA

A Unidade Básica de Saúde da Família do Cubatão 
deixará de atender por um período de 30 a 45 
dias para passar por ampla revitalização, partir de 
segunda-feira (3/7). Todas as pessoas que ali são 
atendidas deverão procurar a UBS Aventureiro I, que 
fica na rua Alino José Alípio, s/n, uma lateral da rua 
Tuiuti, próximo ao Supermercado Bistek. 

O horário de atendimento na UBS 
do Aventureiro 1 é o mesmo da 
UBSF Cubatão, das 8 às 17 horas. A 
coordenação dos postos enfatiza que 
equipe administrativa estará no local 
para orientar os usuários, inclusive 
sobre o horário, sem necessidade de 
chegar muito cedo para enfrentar fila.

Atendimento da UBSF Cubatão 
transferido para o Aventureiro

8 às 17 horas



Trecho da rua Antônio 
Neves tem interdição 
total para obras
Por causa de obras de saneamento, 
parte da rua Antônio Neves, no 
bairro João Costa, estará interditada 
até o dia 20 de julho, 24 horas por 
dia. O trabalho será feito entre as 
ruas Monsenhor Gercino e Luiz 
Ceratti. O acesso será possível 
aos moradores, mas deverá ser 
realizado pela rua Luiz Ceratti.
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Jovens recebem 
informações 
sobre combate ao 
mosquito da dengue
Cerca de 40 adolescentes participantes do 
Programa Eco Cidadão assistiram à palestra 
sobre o combate ao mosquito da dengue, 
ministrada pela Vigilância Ambiental de 
Joinville. O objetivo foi orientar os jovens sobre 
métodos de combate ao mosquito Aedes 
aegypti, transmissor de diversas doenças, 
como a dengue, a chikungunya e a zika.
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Escola Pública de 
Trânsito promove aula 
prática com alunos 
Uma turma de 20 alunos do 4o ano do ensino 
fundamental da Escola Municipal Presidente Arthur da 
Costa e Silva do bairro Rio Bonito, teve uma aula prática 
no trânsito do Centro da cidade, na manhã de sexta-feira, 
30 de junho. O principal objetivo é conscientizar sobre a 
faixa de pedestres, para corrigir o comportamento dos 
atores do trânsito - motoristas, ciclistas, pedestres ou 
motociclistas -, para que o trânsito flua seguro. 

A ginasta de Joinville Mariany 
Miyamoto, 16 anos, da 
Associação de Ginástica Rítmica 
Desportiva Joinville/Sesporte, 
foi convocada para a Seleção 
Brasileira Individual Adulta de 
Ginástica Rítmica. Ela integrará a 

equipe principal 
do Brasil no 
Campeonato 
Sul-Americano, 
na Bolívia, e será 
reserva no Pan-
Americano, nos 
Estados Unidos.
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Atleta de Joinville 
convocada para a 
Seleção Brasileira 
Adulta de 
Ginástica Rítmica


