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A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 
Educação, entregou a quadra poliesportiva coberta 
da Escola Municipal Vereador Arinor Vogelsanger, 
no bairro Vila Nova, no dia 28 de março. A nova 
estrutura de 980 metros quadrados conta com 
arquibancadas, vestiários e depósito para materiais 
esportivos. O investimento foi de R$ 759.764,95. 
A Escola Municipal Vereador Arinor Vogelsanger 

atende 736 alunos do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental, distribuídos em 
28 turmas, no matutino e vespertino.

ROgERiO dA SilVA

Prefeitura de Joinville 
inaugura quadra coberta 
em escola do Vila Nova

O investimento foi de 

R$ 759.764,95



DETRANS libera fluxo 
pela via marginal da 
Santos Dumont em 
direção ao Centro 
O trânsito pela via marginal da avenida Santos 
dumont, no ponto onde foi construído o viaduto 
sobre a rua Tuiuti, na região Norte de Joinville foi 
liberado pelo departamento de Trânsito de Joinville, 
na quarta-feira (28/3). A ação visa dar mais agilidade 
no deslocamento dos veículos que saem dos bairros 
Aventureiro, Jardim Paraíso e região do Aeroporto 
em direção ao Centro. A pista sobre o viaduto da 
Santos dumont, no sentido ao Centro, permanece 
bloqueada em função de obras do sistema viário, 
executadas pelo governo do Estado. Um dos pontos 
de preocupação é a passagem na rotatória sob o 
viaduto, onde haverá a confluência de carros pela 
rua Tuiuti e avenida Santos dumont. Outro ponto 
está alguns metros adiante em direção ao Centro, 
no alto do morro onde há a mudança de pista dupla 
para simples. Neste afunilamento, serão colocadas 
barreiras para evitar o retorno de veículos pelo 
canteiro de obras. As pistas estão demarcadas 
com tachões e cones. Agentes de trânsito devem 
acompanhar o trânsito no local por 10 dias.
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A convite da Comissão interna de Prevenção de 
Acidentes (CiPA) da Companhia Fabril lepper, uma 
equipe da Escola Pública de Trânsito participou, na 
quarta-feira (28/3), de uma ação de conscientização 
direcionada principalmente para os motociclistas, 
por conta do aumento do número de acidentes com 
funcionários que utilizam motocicletas. No primeiro 
semestre de 2017, de acordo com números do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Joinville, foram registrados 962 
casos de acidentes com motos, quase se igualando ao 
número de ocorrências com automóveis, 999.

A Companhia Águas de Joinville foi contemplada, por 
meio do Programa Avançar Cidades, com recursos 
de R$ 46 milhões destinados a obras de saneamento 
básico. O anúncio foi feito pelo Presidente da 
República, Michel Temer, na tarde de terça-feira (27/3), 
em Brasília. Serão R$ 34,5 milhões para a construção da 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Vila Nova.  A 
implantação da unidade vai permitir a conclusão de um 
sistema de esgotamento sanitário que possui 93 km de 
rede, beneficiando aproximadamente 28 mil pessoas. A 
ETE Vila Nova vai elevar o índice de cobertura de esgoto 
de Joinville de 32% para 37% e terá uma capacidade de 
tratamento de 180 litros por segundo.

Escola Pública de Trânsito 
conscientiza motociclistas

Programa Avançar Cidades 
libera R$ 46 milhões para obras 



Secretaria da Saúde 
inicia novo modelo  
de atendimento 

Serviço 
Especializado 
em Reabilitação 
reúne pacientes 
para festa de 
Páscoa

CENTRiNhO completa 28 anos e celebra 
trajetória de qualidade na saúde de Joinville

A Secretaria da Saúde está ampliando o 
Programa Melhor Acolher nas Unidades Básicas 
de Saúde. Esta semana e durante o mês de abril 
de 2018, servidores das unidades do distrito 
Sul serão capacitados para a implantação do 
projeto. O Melhor Acolher tem a proposta de 
qualificar o atendimento inicial em todas as 
57 unidades de saúde, atender as demandas 
dos usuários, acabar com a cultura das filas de 
madrugada e reduzir as idas desnecessárias aos 
Prontos Atendimentos (PAs).

A manhã de quarta-
feira (28/3/) foi 
animada para as 
crianças atendidas pelo 
Serviço Especializado 
em Reabilitação 
(SER) Joinville, com 
a festa de Páscoa 
organizada pelas 
mães e profissionais 
da unidade. durante 
a comemoração na 
unidade integrante da 
Secretaria de Saúde, as 
crianças participaram 
de brincadeiras 
como caça aos ovos 
e pintura no rosto, 
receberam a visita do 
coelho da Páscoa e 
ganharam chocolates 
e guloseimas. O 
evento foi iniciativa do 
grupo de integração 
e Socialização (giS), 
formado por mães, 
familiares e cuidadores 
de pacientes atendidos 
pelo SER Joinville. 

Profissionais da equipe, servidores, parceiros, pacientes e familiares 
prestigiaram os 28 anos de fundação do Centrinho Prefeito luiz gomes, 
celebrados na terça-feira (27/3). Ao longo da sua história, o Centrinho, 
da Secretaria da Saúde, consolidou-se como referência nacional em 
recuperação de fissurados lábio palatais e em saúde auditiva, com 
serviços realizados por equipe multidisciplinar e atendimento a 
pacientes de Joinville e de todas as regiões de Santa Catarina. A equipe 
é formada por 70 profissionais de diversas áreas. Com o objetivo de 
ampliar as opções de atendimento à comunidade, o Centrinho deve 
implantar serviços de especialidades odontológicas e ambulatório de 
doenças raras que requerem avaliações com geneticistas.
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Joinville vai sediar etapa  
regional dos JOgOS ESCOlARES

Até o dia 20 de abril, a galeria Municipal de Arte Victor 
Kursancew, integrante da Casa da Cultura de Joinville, 
apresenta a exposição “lembranças Coladas”, assinada 
pela artista visual, Regina Marcis. A mostra reúne cerca 
de cinquenta obras produzidas com a colagem de 
papéis como bilhetes, propagandas, selos, envelopes, 
recibos, tíquetes, senhas, fotografias em preto e branco, 
calendários, caixas e embalagens, textos e outros 
materiais impressos já inutilizados e que, em cada 
trabalho, contam uma nova história.

CASA DA CulTuRA apresenta 
exposição com recortes e colagens

O Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB) confirmou 
a cidade de Joinville como 
sede da Etapa Regional 
3 dos Jogos Escolares da 
Juventude (JEJ) – categorias 
de 12 a 14 anos e de 15 a 
17 anos. Joinville concorria 
com as cidades de Poços de 
Caldas-Mg e Foz do iguaçu-
PR. A Etapa Regional 3 vai 
reunir seleções de nove 
Estados nas duas categorias 
(masculino e feminino) nas 
modalidades coletivas de 
basquetebol, handebol, 
futsal e voleibol. O período 
da competição é de 26 
a 30 de setembro, com a 
participação de cerca de 
1.500 pessoas, entre atletas, 
técnicos, dirigentes, equipes 
de arbitragem e jornalistas.


