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Joinville debate criação de nova 
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO

A Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
(SAMA), inicia a mobilização comunitária para 
a criação de uma nova Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) em Joinville. A nova 
ARIE abrange a região da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Piraí e Águas Vermelhas.

Para debater esta proposta, a população 
está convidada a participar de cinco oficinas 
e de três audiências públicas, gratuitamente. 
O gerente da Unidade de Desenvolvimento 
de Gestão Ambiental da SAMA, Clailton 
Breis, reforça que a participação popular é 
fundamental a fim de ser formatada a ARIE 
em conjunto com a comunidade. “Queremos 
promover o desenvolvimento sustentável, 
preservando nossos recursos naturais”, explica.
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PRIMEIRA OFICINA NO BAIRRO SÃO MARCOS
A primeira oficina será realizada no dia 18 de fevereiro, próxima 

segunda-feira, às 19h30, na Escola Municipal Paul Harris, que fica 
na rua Catanduva, 50, bairro São Marcos. Para participar, basta 
comparecer no local e horário indicados. Nas oficinas, serão 
apresentados os estudos sobre a criação da ARIE.

A nova ARIE compreende uma área de, aproximadamente, 2,7 
mil hectares de mata (veja o mapa), inserida total ou parcialmente 
nos bairros: Atiradores, Glória, Morro do Meio, Nova Brasília, São 
Marcos e Vila Nova. Com ela, Joinville passa a ter oito Unidades de 
Conservação.



Saúde realiza vacinação no 
sábado contra Febre Amarela

Seleção de projetos sociais voltados a 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), publicou 
chamamento público para a seleção de organizações da sociedade civil que tenham interesse 
em firmar Termo de Colaboração para a execução de projetos voltados à área da infância e 
adolescência.

Podem participar instituições privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, 
sem fins lucrativos, regularmente constituídas e sediadas no município de Joinville.

Os interessados em participar da chamada pública deverão apresentar dois envelopes contendo 
o Projeto/Plano de Trabalho e os documentos de habilitação da instituição até o dia 6 de março.

A entrega deverá ser feita na Gerência de Planejamento da Secretaria de Administração e Planejamento 
(SAP), no prédio central da Prefeitura de Joinville (av. Hermann August Lepper, 10 – Centro).
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A Secretaria da Saúde, por 
meio do Centro de Vigilância 
em Saúde, está atuando 
para incentivar a imunização 
contra a febre amarela. Do 
início do ano até agora, já 
foram vacinados 20.229 
usuários em Joinville, mas 
ainda falta atingir cerca de 
330 mil pessoas.

Deste modo, embora a 
vacina esteja disponível em 
todas as unidades de saúde, 
alguns postos abrirão no 
próximo sábado, dia 16 de 
fevereiro. Devem se vacinar 
todas as pessoas com idade 
entre 9 meses e 59 anos 
de idade. Quem já tomou 
não precisa se vacinar 
novamente, pois a dose vale 
para a vida toda.

DISTRITO SUL
- UBS Jarivatuba, 
   das 8 às 12 horas
- UBS Floresta,
   das 8 às 17 horas
- UBS Edla Jordan, 
   das 8 às 17 horas.

DISTRITO NORTE
- UBS Bom Retiro 
   das 8 às 17 horas
- UBSF Jardim Paraíso 
   das 8 às 17 horas

DISTRITO CENTRO
- UBSF Santa Bárbara, 
   das 8 às 12 horas,
- UBS Saguaçu, 
   das 8 às 17 horas.



A Prefeitura de Joinville assinou essa semana duas ordens 
de serviços para a construção de novas unidades de saúde e 

entregou uma nova unidade revitalizada.

Jardim Iririú revitalizada
A adequação às normas de acessibilidade 

e investimento na revitalização garantiram à 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Iririú o 
recebimento do alvará sanitário. O documento, 
emitido pela Unidade de Vigilância Sanitária, foi 
entregue na quinta-feira (14). A unidade, implantada 
no Jardim Iririú há mais de 30 anos, passou por 
reforma no telhado, sistema elétrico, pintura, 
climatização, sistema de acessibilidade como 
rampas, estacionamento e banheiros. Em todas as 
melhorias foram investidos R$ 200 mil, inclusive na 
ampliação do prédio e abrigo externo. 

Obras no Comasa
Os mais de 20 mil moradores do bairro Comasa, na zona Leste de 

Joinville, ganharão nos próximos meses uma nova Unidade Básica de 
Saúde da Família (UBSF) que será construída na rua Ponte Serrada, 75 – 
mesmo local onde funciona a atual unidade. Será um investimento de R$ 
1.929.440,74 com recursos próprios da Secretaria da Saúde e um prazo de 
construção de 18 meses. A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (12) 
ao representante da empresa contratada, a Vattaro Construções Eireli. Os 
trabalhos já começaram devem ser concluídos em julho de 2020.

Construção no Dom Gregório
O Jardim Iririú, bairro da zona Leste de Joinville, será o primeiro bairro na 

rede de atenção básica da cidade a ganhar uma nova Unidade da Saúde da 
Família dotada de espaço especial de fomento a atividades físicas preconizadas 
pelo programa Academia da Saúde do Governo Federal. O anúncio foi feito na 
tarde de quarta-feira (13) pelo secretário da Saúde, Jean Rodrigues da Silva, 
em solenidade de assinatura da ordem de serviço de construção na nova 
UBSF Dom Gregório, que deixará o prédio em que funciona desde 2004 para 
ganhar sede própria. A obra irá custar R$ 2,5 milhões e terá uma área de 800 
metros quadrados. No entorno da construção será implantada uma pista para 
caminhadas e academia de ginástica que ficará à disposição da comunidade.

MELHORIAS NA SAÚDE
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Arquivo Histórico mostra antigo Porto de Joinville
Uma importante parte 

da história da cidade, 
esquecida por muitos 
e desconhecida por 
tantos outros, está em 
destaque na exposição 
“Porto de Joinville: 
Memórias às Margens do 
Cachoeira”, no Arquivo 
Histórico de Joinville 
(AHJ). A mostra reproduz 
fotografias e cartões 
postas pertencentes ao 
acervo do Arquivo e que 
mostram cenas do dia 
a dia do antigo Porto 
– que funcionava nas 
imediações do Mercado 
Público Municipal – a 
paisagem, o comércio, 
os trabalhadores do 
local que foi o único 
elo da então Colônia 
Dona Francisca com 
São Francisco do Sul, 
e principal ponto de 
chegada e escoamento 
de mercadorias. As 
imagens são datadas 
do período de 1866 
até o início da década 
de 1970, quando o 
Porto de Joinville 
efetivamente encerrou 
suas atividades.

A exposição “Porto de 
Joinville: Memórias às 
Margens do Cachoeira” 
segue até o final do mês 
de maio. A entrada é 
gratuita e o horário de 
visitação é de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 
18 horas. O Arquivo 
Histórico de Joinville 
fica na avenida Hermann 
August Lepper, 650 – 
Saguaçu. 
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CONCURSO DE JARDINS DA FESTA DAS 
FLORES ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Até o dia 4 de março, estão abertas as inscrições gratuitas para a Categoria Especial do 
Concurso de Jardins da 81a Festa das Flores de Joinville. 

Neste ano, o Concurso de Jardins da Festa das Flores chega à sua 40a edição e celebra a 
tradição do cultivo de flores em Joinville, preservada por centenas de residências, empresas, 
escolas, praças e canteirosque participaram da competição durante as últimas décadas. 

O regulamento e a ficha de inscrição do Concurso de Jardins da 81a Festa das Flores 
estão disponíveisno site da Prefeitura de Joinville.  O período de inscrições para as demais 
categorias do Concurso de Jardins da 81a Festa das Flores será divulgado posteriormente.


