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Arrecadações para os atingidos  
pelas chuvas serão feitas pelo SESC 

Pessoas interessadas em fazer doações 
às famílias atingidas pelas chuvas de 
terça-feira (16/1) em Joinville podem 
procurar as unidades do SESC, que 
centralizarão o recebimento das doações. 
A ação faz parte do projeto SESC 
Solidário, que está atuando em parceria 
com a Prefeitura de Joinville, por meio da 
Defesa Civil e Secretaria de Assistência 
Social. Estas unidades estão atendendo 
e cadastrando as famílias que receberão 
os donativos. A principal demanda é por 
material de limpeza, como água sanitária, 
sabão em pó e vassoura. Roupas, 
colchões e alimentos não perecíveis 
também podem ser doados.
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pArA doAção 
SESC AmériCA: rua 
itaiópolis, 470, América - 
das 8h às 22h durante a 
semana; das 9h às 15h aos 
sábados; e das 9h às 13h 
aos domingos.

SESC VilA NoVA: rua 
Alvin Pasold, Vila Nova - das 
8h30 às 12h e 13 às 20h30 
durante a semana; e das 8h 
às 17h aos sábados.

pArA doNAtiVoS
Quem teve a moradia atingida 
deve se cadastrar com 
comprovante de residências 
nestes locais, das 8h às 17h: 
Escola Estadual Senador 
Rodrigo lobo (rua Cuba, 
s/nº, Jardim Sofia), igreja 
Assembleia de Deus (rua 
Bento torquato da Rocha, 
658, Vila Nova), CRAS Morro 
do Meio (rua do Campo, 664, 
Morro do Meio).



defesa Civil realiza 
vistoria em bairros 

prefeitura vai consertar ponte no Jardim Sofia
A Prefeitura de Joinville, por meio da 
Subprefeitura Nordeste, inicia nesta 
sexta-feira (18/1) recuperação de ponte 
danificada pelas chuvas no bairro 
Jardim Sofia. Durante alagamentos na 
noite de terça-feira (16/1) e madrugada 
de quarta-feira (17/1), a ponte sobre 
o rio do Braço, na rua da Democracia, 
não resistiu à força da água e sofreu 
danos. o local foi interditado para a 
retirada da parte danificada. Moradores 
estão usando embarcação para 
deslocamento. A nova ponte será 
recolocada até a próxima semana pela 
Subprefeitura, com apoio logístico da 
Secretaria de infraestrutura Urbana.
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Agentes da defesa Civil de Joinville 
realizaram vistorias em locais 
de onde receberam ocorrências. 
Na Estrada Anaburgo, no Vila 
Nova, houve um deslizamento 
de terra da encosta de um morro 
que interrompeu parcialmente o 
acesso à via. Na rua dos Bororós, as 
fortes chuvas de terça-feira (16/1) 
alagaram a oficina e ocasionaram 
deslizamentos de terra em três 
diferentes pontos. Na rua oscar 
rosas, no bairro Costa e Silva, a 
água invadiu casas, arrancou o 
asfalto e interditou parte da via.



Prefeitura 
entrega 
ordem de 
serviço para 
reforma

A Prefeitura de Joinville, por 
meio da Secretaria de Educação, 
entregou   a ordem de serviço 
da reforma de duas unidades 
escolares da zona Sul. A obra 
será na Escola Municipal CAiC 
Professor Mariano Costa e no CEi 
Adhemar Garcia. Ambas ocupam 
a mesma estrutura. A escola e 
o CEi irão passar por melhorias 
em várias áreas. Será feita nova 
cobertura de toda estrutura de 
laje, substituição das esquadrias, 
pintura e revestimento 
cerâmico dos blocos de salas 
de aula e áreas administrativas. 
o investimento será de R$ 
868.181,22. 
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CEi na zona Sul

o Procon de Joinville divulgou a 
pesquisa de preços de material escolar 
2018. o levantamento foi realizado 
em cinco estabelecimentos comerciais 
entre os dias 10 e 12 deste mês. A 
pesquisa constatou variação de preços 
e, em alguns casos, em índices bem 
expressivos. o item com maior diferença 
de preços foi o apontador com variação 
de 3.100 por cento – de R$ 0,10 a R$ 3,20. 
A pesquisa está à disposição na sede 
do Procon, na rua Saguaçu, 265, bairro 
Saguaçu (subida do Morro do Mirante) e 
no site da Prefeitura de Joinville.

pesquisa de 
material escolar
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pessoas em situação de rua recebem atendimento

Em Joinville, pessoas em situação de rua recebem atendimento na área da saúde, por meio da equipe do 
Consultório na Rua. os servidores da Secretaria da Saúde conversam, criam vínculos, tratam o que pode 
ser feito no local, fazem curativos, encaminham para exames e serviços especializados e acompanham esse 
paciente. o trabalho diminuiu a incidência desse público em emergências e hospitais. A equipe começou 
a trabalhar em outubro de 2014. o Consultório na Rua tem 500 pessoas em situação de rua cadastradas. A 
média de atendimento é de 70 pessoas por mês. os técnicos fazem as vistorias diariamente nas praças, bairros 
e onde forem chamados para prestar auxílio a um desabrigado. trabalham de manhã, à tarde ou à noite.
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