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R$ 61,1 MILHÕES

A Prefeitura de Joinville assinou, em Brasília, um contrato de financiamento com o Banco 
do Brasil para investimentos em melhorias viárias. O acordo faz parte do programa Eficiência 
Municipal. Serão aplicados R$ 61,1 milhões em obras de pavimentação com asfalto e lajotas, 
recapeamento e drenagem em 209 ruas, totalizando 80 quilômetros de vias beneficiadas. Os 
editais de licitação estão previstos para serem lançados no segundo semestre deste ano. 
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INVESTIMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO



Conscientização sobre  
uso de medicamentos
Por ocasião da comemoração do Dia Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos, a Secretaria da Saúde vai reforçar orientações à população no 
período de 7 a 30 de maio, para lembrar sobre a gravidade de usar medicação 
em doses incorretas, não aderir ao tratamento ou se automedicar. O uso 
seguro e racional de medicamentos será abordado nas unidades de saúde 
em palestras e com a distribuição de panfletos orientativos.

DICAS SOBRE O USO DE MEDICAMENTOS
l Siga rigorosamente o que o profissional de saúde disse.

l Consuma a quantidade certa e nos horários marcados na receita médica.

l Mantenha os frascos fechados e dentro das caixas.

l Armazene sempre em local seco, fresco e longe do acesso de crianças.

l Veja sempre o prazo de validade.

l Não use o medicamento se o prazo de validade estiver vencido.

l Medicamentos não utilizados de forma correta podem fazer muito mal.

l Não tome medicamentos sem a orientação de profissional da saúde.
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Neste sábado (5/5), das 8 às 
12 horas, dez ruas do bairro 
Boa Vista receberão o mutirão 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, Zica vírus e febre 
Chikungunya. A ação será 
realizada pela Secretaria 
da Saúde de Joinville, com 
as equipes do Serviço de 
Vigilância Ambiental, Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Bakitas 
e membros do Conselho Local 
de Saúde do bairro Boa Vista.
O mutirão vai percorrer 
os locais com maior 
concentração dos focos 
positivos do mosquito, 
que abrange as ruas: Santa 
Mônica, São Vicente, Matilde 
Amim, Ignácio A. Da Maia, 
São Miguel, General Góes 
Monteiro, São Borja e São 
Leopoldo. Mesmo sendo 
monitorada regularmente, a 
região continua sendo local 
de infestação do mosquito.

Saúde faz mutirão 
contra o Aedes aegypti



Laboratório da criatividade
Joinville inaugurou na quinta-feira (3/5) um novo 

espaço no Centro XV onde funcionará o Laboratório 
Criativo de Robótica, referenciado pela Secretaria 
de Educação como um marco no Estado por ser o 
primeiro institucionalizado em município de Santa 
Catarina. O laboratório está instalado na rua Brigada 
Lopes, 153, no bairro Glória. A primeira experiência 
nesse campo foi em 2017 no Centro Educacional 
Social do Itaum Cesita, quando passou a atender 
1.100 estudantes e pessoas da comunidade. Com o 
novo espaço, a Secretaria de Educação estima que até 
o final do ano serão cinco mil participantes.

No contra turno das aulas, os estudantes e a 
comunidade participarão de cursos de robótica 
educativa e robótica livre com a plataforma 
tecnológica de hardware livre Arduino. Além das 
aulas normais dos cursos de 20 horas, a Secretaria de 
Educação pretende abrir o laboratório aos sábados 
para envolver os pais e filhos.
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Reforma da rodoviária de Joinville 
terá edital lançado em maio

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 
Joinville anunciou novo prazo para lançar o edital de reforma da rodoviária 
do Município. A previsão é para a segunda quinzena de maio (data projetada 
anteriormente era 30/04/2018).

A mudança de prazo se deve à necessidade de atualização dos valores 
orçados dos materiais previstos na reforma. Na primeira semana de maio de 
2018, a Comissão Especial de Licitação concluirá as adequações do edital para 
em seguida fazer seu lançamento.
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Joinville abre pesquisa pública sobre preservação ambiental
Todo cidadão de Joinville que se importa com a preservação ambiental da cidade e gostaria de fazer sugestões, 
apontar problemas e desafios para melhorar a qualidade dos recursos naturais terá a oportunidade de se 
manifestar diretamente à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – Sama.  Até o dia 31 de julho, a Prefeitura 
de Joinville realiza consulta pública via internet sobre a percepção ambiental. Por meio de um formulário 
eletrônico será possível participar da pesquisa apontando o que vê de bom ou ruim relacionado ao meio 
ambiente. Depois de compilados, os dados ficarão disponíveis no site.
Depois de consolidadas, as informações serão aplicadas na elaboração de políticas públicas ambientais e 
projetos que visem a educação, preservação e ações de recuperação. Além da consulta via internet, a Unidade 
de Gestão Ambiental disponibilizará espaços para atendimento presencial rotativo em pontos estratégicos 
como sede da Prefeitura, Univille (Universidade de Joinville) e sede da Sama.

Para antecipar as comemorações do Dia das Mães, a Feira do Príncipe, que acontece 
neste domingo, 6 de maio, das 10 às 16 horas, terá programação especial com música, 
dança, contação de histórias, brindes, sugestões de presentes e entretenimento 
para a família. Entre os expositores, haverá opções de artesanato e gastronomia com 
diversidade para agradar a todos os paladares: de salgados a hambúrgueres, pastel, 
pizza gourmet, cucas, bolachas, brigadeiros, café gourmet, além de muitas outras 
opções, incluindo itens sem glúten e sem lactose. Durante o dia, haverá sorteio de 
brindes oferecidos aos clientes de todos os setores da feira. No palco da Praça Nereu 
Ramos, atrações musicais a partir das 11 horas. 
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FEIRA DO PRÍNCIPE 
especial Dia das 
Mães ocorre  
neste domingo


