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TRECHO DA RUA 
PIRATUBA É ASFALTADO

ROGERIO DA SILVA

Está sendo finalizada nesta semana 
a colocação da primeira camada da 
pavimentação da rua Piratuba, num trecho de 
aproximadamente 600 metros, entre as ruas 
Tenente Antônio João e Inconfidentes. Outro 
trecho, entre a rua Inconfidentes até a Iririú, 
está em obra de drenagem, para depois iniciar a 
colocação da primeira camada asfáltica, prevista 
para ocorrer até o final de outubro. A obra de 
drenagem e requalificação da rua Piratuba foi 
orçada em R$ 4.212.385,87. Os recursos são do 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) e Fundo de Apoio aos Municípios 
(Fundam), do  Governo do Estado, em parceria 
com a Prefeitura de Joinville.  



PA Sul tem atendimentos 
redirecionados devido às obras

Prefeitura 
revitaliza 

sinalização 
horizontal 

nos bairros

FOTOS ROGERIO DA SILVA

Devido às obras de ampliação e reforma do PA Sul, a partir do dia 11 de outubro os atendimentos serão 
redirecionados para outras unidades. Os pacientes que procurarem o PA Sul passarão por uma avaliação inicial 
e, dependendo do estado clínico, serão encaminhados para os PAs Norte e Leste, ou terão o atendimento 
agendado em uma das Unidades Básicas de Saúde da região. Os casos emergenciais continuarão sendo 
atendidos no PA Sul. A previsão é que a obra de revitalização e ampliação do PA Sul seja finalizada em maio de 
2018. A nova estrutura vai dobrar a área construída, passando dos atuais 1.173 metros quadrados para 2.112 
metros quadrados, além de oferecer melhor estrutura para o atendimento à população.

Ruas pavimentadas dos bairros 
Bucarein e Saguaçu começam a 

receber e trabalhos de revitalização 
da sinalização horizontal. A ação, 

comandada pelo Departamento de 
Trânsito da Prefeitura de Joinville 

(Detrans), faz parte do novo 
contrato de um ano homologado 
para o serviço, com investimento 
da Prefeitura de R$ 2,6 milhões. A 

pintura de faixas e colocação, remoção 
ou substituição de tachões serão 

executadas em todos os bairros da 
cidade, dois de cada vez. Depois do 

Bucarein e Saguaçu, as equipes se 
deslocam para os bairros Guanabara, 

na zona Sul, e Boa Vista, na zona Leste.



Regulamentado trâmite de 
processos de licenciamento 
ambiental entre SEMA e FATMA

A Secretaria do 
Meio Ambiente do 
Município de Joinville 
publicou a Portaria nº 
164-2017-SEMA, no 
dia 26 de setembro, 
regulamentando a 
transição dos processos 
de licenciamento 
ambiental entre o órgão 
municipal e a Fundação 
do Meio Ambiente de 
Santa Catarina (FATMA/
SC), conforme decisão 
tomada no início de 
setembro. Passam a 
ser de competência 
da FATMA processos 
de licenciamento 
ambiental, certidão 
de cadastramento 
ambiental, certidão de 
atividade não licenciável 
e autorização para corte 
de mais de 20 árvores. 
Seis outros serviços 
relacionados à área 
ambiental permanecem 
sob competência da 
SEMA.

Abertas inscrições para o Prêmio  
de Inovação Joinville 2017

Hackathon 
Desenhos 
Urbanos 
Colaborativos 
inicia sexta-feira 
em Joinville

Estão abertas 
as inscrições 
para o Prêmio 
de Inovação 
Joinville 2017, 
que tem o 
objetivo de 
fomentar a 
inovação e 
tecnologia 
premiando 
iniciativas das 
regiões Norte 
e Nordeste de 
Santa Catarina. 
Serão seis 
categorias abrangendo iniciativa privada, academia e poder público. Os três melhores 
projetos de cada categoria, somando 18 finalistas, serão apresentados a uma banca, 
durante a 5ª ExpoInovação, na noite de 25 de outubro. A 5ª ExpoInovação será realizada 
nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Teatro Juarez Machado, das 14 às 22 horas, e também 
inclui o Fórum de Inovação. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 15 de outubro.

O evento Hackathon Desenhos 
Urbanos Colaborativos – Desafio 
Join.Valle Centro inicia a partir 
desta sexta-feira (6/10), em 
Joinville, e segue até domingo 
(8/10), no Living Lab, localizado 
no Palacete Niemeyer, na rua Luiz 
Niemeyer, 54. Essa mobilização 
de ideias tem o objetivo de 
cocriar um novo centro urbano 
para Joinville. Foram recebidas 
65 inscrições de estudantes e 
profissionais de diversas áreas 
de atuação. O vento inclui 
palestras, entrevistas com 
personalidades, visitas de campo, 
desenvolvimento e apresentação 
de propostas. Em novembro, será 
elaborado um caderno com as 
soluções produzidas pelos grupos. 
O conteúdo será apresentado 
às autoridades da cidade e 
disponibilizado online.
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Feira do Príncipe edição Dia das Crianças 
terá atrações e diversãoNeste domingo (8/10), a Feira do Príncipe entra 

no clima do Dia das Crianças e traz dança, música, 
fantasia e diversão. A Feira do Príncipe acontece das 10 às 16 horas, na rua do Príncipe, região central da cidade. O 
evento é uma realização da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Como a edição 
é dedicada aos pequenos, além da área kids gratuita, com piscina de bolinhas, tapete de amarelinha, ludo, trilha, 
bambolês e pintura facial, a partir das 11 horas, atrações artísticas irão encantar crianças e adultos.

Na quinta-feira (5/10), às 19h30, a Escolinha de Artes 
Infantis da Casa da Cultura de Joinville abriu a exposição “La 
América Del Sol”. O evento é gratuito e aberto ao público. 
A mostra reúne cerca de 170 peças entre telas, aquarelas, 
tramas e cerâmicas produzidas por alunos com idade entre 5 
e 12 anos. O tema deste ano explora a história e a cultura de 
países da América do Sul. A exposição acontece na Galeria 
Municipal de Arte Victor Kursancew (rua Dona Francisca, 800 
– Saguaçu). A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 20 horas, até 27 de outubro.
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ESCOLINHA DE ARTES 
estreia exposição inspirada 
na América do Sul


