
Nº 201
1º A 7 DE JANEIRO DE 2018

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

UBSF Jardim EdilEnE  
é EntrEgUE rEvitalizada  
E com alvará Sanitário

ROGERIO DA SILVA

A Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF Jardim Edilene foi entregue pela Prefeitura 
de Joinville, no dia 3 de janeiro, revitalizada e com Alvará Sanitário. A estrutura é a 28ª 

unidade do município, entre as 57 existentes, a obter o documento. Foram investidos R$ 
115 mil na reforma geral do prédio e R$ 33 mil em equipamentos e móveis. A unidade foi 
ampliada em 20 metros quadrados, teve todas as divisórias trocadas e passou por pintura 

interna e externa. O prédio conta com áreas de acessibilidade. 



A tábua de marés de 2018 já está disponível no site da 
Prefeitura de Joinville. O estudo foi elaborado pela Defesa 
Civil de Joinville com base em estudos das chamadas 
marés astronômicas realizados pela Marinha do Brasil. 
A tabela indica mês, dia, hora e altura da maré com a 
correspondente avaliação de risco pela Defesa Civil, que 
indica os níveis de observação, atenção e alerta. A Defesa 
Civil de Joinville destaca que, desde o período de sua 
colonização, a cidade sofre com influência das marés em 
função de localização, clima e topografia.

No balanço do trabalho realizado em 2017, a Guarda 
Municipal de Joinville realizou mais de 14 mil atividades, 
com destaque para as ações preventivas como rondas nos 
espaços públicos e nas entradas e saídas de escolas, que 
representaram 79% dos registros. Ao completar três anos 
de atuação, desde janeiro de 2015, a Guarda Municipal 
reduziu em mais de 30% os conflitos comuns em espaços 

públicos como brigas, pequenos furtos, uso e tráfico de drogas em frente a escolas, 
praças, parques e Estação Rodoviária. Outro avanço de 2017 foi a implantação da central 
de atendimento telefônico pelo número 153. A mesma central atende as ocorrências de 
trânsito direcionadas ao Detrans.

Guarda Municipal  
de Joinville fez mais de 
14 mil ações em 2017

FOtOS ROGERIO DA SILVA

prefeitura divulga a tábua 
de marés de 2018



consulta pública sobre projeto 
de lei de uso condicionado

prefeitura de Joinville 
inicia período de 
revisões do ipTu

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Planejamento 
Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD, lançou no dia 3 de 
janeiro a consulta pública para receber propostas sobre o Projeto de 
Lei de Uso Condicionado. A consulta pública é uma oportunidade 
de qualquer pessoa fazer sugestões e críticas e tirar dúvidas sobre o 
Projeto de Lei de Uso Condicionado, por escrito, de forma eletrônica 
pelo site da Prefeitura. O projeto altera o Plano Diretor e a Lei de 
Ordenamento territorial (LOt), estabelecendo o conceito e a aplicação 
do Uso Condicionado. O prazo para o cidadão se manifestar vai até 7 
de fevereiro de 2018, às 12 horas, data em que também será realizada 
audiência pública sobre o assunto.

A Prefeitura de Joinville iniciou no dia 3 de 
janeiro o processo de revisão do IPtU 2018, 
que deve ser feito por meio eletrônico ou de 
forma presencial nas Subprefeituras ou no 
Setor de Atendimento Fazendário da Prefeitura. 
Não haverá o atendimento presencial no 
Centreventos Cau Hansen, como ocorria em 
anos anteriores. As revisões podem mudar para 
mais ou para menos as alíquotas que incidem 
sobre o valor venal dos imóveis. Este ano foram 
lançados 232 mil carnês, que correspondem 
a uma expectativa de arrecadação de R$ 190 
milhões. O IPtU de 2018 foi reajustado em 2,7%.

número de focos 
da dengue quase 
dobrou em 2017
O número de focos positivos do mosquito 
Aedes aegypti registrados em Joinville em 
2017 praticamente dobrou, se comparado 
com 2016. Passou de 153 para 292, um salto 
de 90,8%. Os números foram consolidados 
no dia 4 de janeiro de 2018 pela Vigilância 
Ambiental, vinculada à Secretaria da Saúde. 
Apesar desse aumento significativo de focos 
positivos do vetor transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus, Joinville não 
registrou casos positivos das doenças. Em 
2017, a Vigilância Ambiental realizou cerca de 
71 mil visitas nas armadilhas e 10 mil visitas 
em pontos estratégicos. Dos 292 focos do ano 
de 2017, a maioria foi localizada nos bairros 
Boa Vista (148) e Jardim Sofia (33).

PHELIPPE JOSé
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definido calendário 
escolar de 2018 da rede 
municipal de ensino  
A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Educação, lançou o calendário escolar da rede 
municipal de ensino de 2018. As aulas nas escolas e 
nos centros de educação infantil começam dia 5 de 
fevereiro e vão até 20 de dezembro. Os professores 
e a equipe pedagógica das unidades escolares 
retornam dia 1º de fevereiro. O calendário da rede 
municipal de ensino de Joinville prevê ainda o 
período de recesso escolar entre 16 e 27 de julho. 
Para 2018, a Secretaria de Educação terá capacidade 
de atender cerca de 78 mil alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Fundamental.

Interessados em aprender como pintar 
em tecido, bordar, trabalhar com feltro, 
patchwork, macramê e diversas outras 
técnicas podem se inscrever para os 
cursos de artesania oferecidos pela 
Prefeitura de Joinville, por meio do 
Centro Público de Atendimento ao 
trabalhador (CEPAt). As inscrições são 
gratuitas e estão abertas até o dia 31 de 
janeiro de 2018. Os cursos são oferecidos 
nos períodos da manhã (8h30 às 12h) 
e tarde (13h30 às 17h). O aprendizado 
é de uma técnica por semestre. Os 
inscritos serão selecionados de acordo 
com critérios do Serviço de Preparação e 
Formação Profissional.

PHELIPPE JOSé

abertas inscrições 
para cursos de 
artesania 2018


