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Prefeitura de 
Joinville assina 
ordem de serviço 
para obras 

UBSF BakitaS
A ordem de serviço para obras da 

nova sede da Unidade Básica de Saúde 
(UBSF) Bakitas foi assinada no dia 23 
de janeiro. A previsão é que a nova 
unidade seja entregue no prazo de um 
ano. A sede será construída na rua S. 
Miguel, esquina com Albano Schmidt, 
no bairro Boa Vista. Atualmente, a 
unidade funciona em um local alugado 
na mesma rua. Serão investidos R$ 
2.488.755,57 para a construção de 12 
consultórios, sendo três para dentistas. 
As equipes de Estratégia de Saúde da 
Família serão ampliadas de uma para 
seis. A nova unidade estará preparada 
para atender até 24 mil pessoas.
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Joinville não é área 
de recomendação 
para vacina de 
FeBre amarela

Concurso da Águas de Joinville 
recebe mais de 10 mil inscrições

rua Sombrio passa a 
funcionar em mão única 
no início de fevereiro

No total, 10.534 candidatos se inscreveram no concurso da 
Companhia Águas de Joinville, que oferece oito vagas e mais 
formação de cadastro de reserva em cargos de nível fundamental, 
médio/técnico e superior. os cargos mais concorridos são de 
assistente em suporte administrativo, com 902 candidatos por 
vaga, e de engenheiro civil, com 873 candidatos por vaga. A lista 
completa de inscrições homologadas e a relação de inscrições 
para vagas reservadas a candidatos com deficiência podem ser 
consultadas em: aguasdejoinville.fepese.org.br. Em 2 de fevereiro 
serão divulgados os locais da prova, que deve ocorrer no dia 18. 
Mais informações com a Fepese, organizadora do concurso, pelo 
telefone (48) 3953-1000 ou e-mail aguasdejoinville@fepese.org.br.

o Departamento de trânsito de Joinville 
informa que a rua Sombrio, no bairro 
Saguaçu, passará a funcionar em mão única 
no trecho entre as ruas Dona Francisca 
e tenente Antônio João. o sentido será 
Centro-bairro, da Dona Francisca em direção 
à tenente Antônio João. A mudança será 
implementada no período entre os dias 2 
e 9 de fevereiro, quando serão instaladas 
as sinalizações horizontal e vertical, com 
pintura de faixas e instalação de placas. A 
velocidade máxima permitida na via é de 40 
km por hora. A mudança tem como objetivo 
melhorar a fluidez e a segurança no trânsito.
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embora as pessoas estejam 
apreensivas com as notícias de 
casos de febre amarela, não há 
registro da doença em Joinville e a 
cidade não está entre as áreas de 
recomendação para vacina de febre 
amarela, conforme o ministério 
da Saúde. Quem já tomou a dose 
completa alguma vez também 
não precisa repeti-la. a mesma 
tem validade para toda a vida. em 
Joinville, apenas quem vai viajar 
ao exterior ou para os municípios 
com recomendação à vacina 
deve procurar uma das Unidades 
Básicas de Saúde onde a vacina 
está disponível. a vacina deve ser 
aplicada com 10 dias de antecedência 
da viagem. É importante observar 
as recomendações, pois a vacina é 
composta por vírus vivo.



lançado edital para  
compra de vagas em creches 
privadas com fins lucrativos

Foi lançado, no dia 24 de janeiro, o edital de credenciamento de creches 
privadas com fins lucrativos para compra de vagas na Educação infantil, sendo 
o período de entrega dos envelopes até 24 de abril. Com esse novo processo 
de credenciamento, a Secretaria de Educação pretende adquirir 2.151 vagas 
para crianças de cinco meses até cinco anos. o novo edital vem com alterações. 
A renovação anual do contrato com as creches privadas poderá valer por até 
60 meses, e a abertura dos envelopes será conforme a ordem de chegada, não 
apenas no final do período de credenciamento. Com mais este edital, a Secretaria 
de Educação passará a atender 2.695 crianças em creches privadas, sendo que 
544 já foram adquiridas por meio de entidades sem fins lucrativos.

Joinville passa a contar com o Serviço 
de Residência inclusiva, oferecido pela 
Secretaria de Assistência Social. o serviço 
atende homens e mulheres, com idade 
entre 18 e 59 anos, com deficiência, 
cujos vínculos familiares estejam 
rompidos ou extremamente fragilizados 
e que não disponham de condições de 
autossustentabilidade ou de retaguarda 
familiar. o trabalho começa com 10 
vagas, já preenchidas com seis usuários 
que estavam sendo atendidos em 
Brusque e outras quatro pessoas que 
aguardavam na cidade. o atendimento 
é feito por entidade conveniada. o 
investimento anual será de R$ 354 mil.

início do Serviço 
de residência 
inclusiva
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Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  
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Joinville apresenta 
atrações do 

A Prefeitura de Joinville lançou nesta semana a programação 
do Carnaval de Joinville 2018. o evento aconteceu no Museu de 
Arte de Joinville (MAJ). Neste ano, o Carnaval de Joinville está 
sendo organizado pela Prefeitura de Joinville, que contribuirá 
com a estrutura do evento, e também pelas agremiações, que 
estão responsáveis pelos elementos artísticos do desfile. o 
desfile acontecerá no dia 10 de fevereiro, a partir das 19 horas, na 
Avenida Beira-rio, com a participação de seis escolas de samba 
de Joinville.

eSColha da Corte
No dia 9 de fevereiro, será escolhida a 
Corte do Carnaval 2018, no Mercado 
Público Municipal, a partir das 19 
horas. Será a noite dos coroamentos 
da princesa, rainha e do rei Momo do 
Carnaval 2018.
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Carnaval


