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A Prefeitura de Joinville iniciou nesta semana a requalificação asfáltica da rua Marcio 
Luckow, no Vila Nova. Essa é a primeira via a ser executada com recursos do financiamento 
do Banco do Brasil. São beneficiados neste trecho 643 metros de extensão. 

Além disso, estão em andamento as obras de manutenção das vias. Os trabalhos são 
realizados em todas as regiões da cidade. Os moradores podem solicitar as melhorias através 
da Ouvidoria da Prefeitura, no ramal 156, ou pelo site www.joinville.sc.gov.br

Obras de 
melhorias 
nas ruas 



A campanha “Chega de violência contra a mulher, 
mais amor, menos ódio, o dia é nosso, mas a 
mensagem é para todos!” foi lançada essa semana 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 
Prefeitura de Joinville. 

O objetivo é mobilizar a sociedade de modo 
geral. A campanha é alusiva ao Dia Internacional 
da Mulher, celebrado em 8 de março. Todas as 
instituições da sociedade estão convidadas a apoiar 
e aderir aos símbolos da campanha, divulgando 
os cartazes, panfletos, marca páginas e adesivos. 
O material promocional deve ser solicitado à 
Secretaria de Comunicação.

Estão sendo destacados os números para 
denúncias: 180, além do 181 da Polícia Civil, e do 
telefone 190 da Polícia Militar.

O Brasil ocupa o 5º lugar na lista da violência 
contra a mulher, segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde. Santa Catarina ocupa o 5º lugar 
em feminicídio, no país, e Joinville já registrou 
21 casos apenas na primeira semana deste ano. 
Cerca de 75% dos casos são provocados por 
companheiros ou ex-companheiros, maridos e 
familiares.

A Prefeitura de Joinville vai 
analisar medidas para dar 
continuidade aos investimentos 
necessários à expansão da rede 
de saneamento. Nos últimos seis 
anos, Joinville teve um aumento 
significativo na cobertura de esgoto. 
Em 2013, 17% da população era 
atendida. Atualmente a abrangência 
está em 34%.

Produtores e trabalhadores da área 
rural que buscam capacitação em 
diferentes áreas poderão participar 
dos cursos gratuitos realizados pela 
Prefeitura de Joinville. Estão sendo 
oferecidos cursos de Artesanato 
em Crochê e Tricô, Boas Práticas 
na Manipulação de Alimentos 
para a Agroindústria e Operação 
e Manutenção de Microtratores. 
As inscrições devem ser feitas 
diretamente na UDR, pelos telefones 
(47) 3424.1188 / 99250.8206 ou 
pelo e-mail paracunha@gmail.com. 
As vagas são limitadas. Os cursos 
são realizados em parceria com o 
Sindicato dos Produtores Rurais de 
Joinville e com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Santa Catarina 
(SENAR/SC).
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Joinville registra mais de 
400 focos do mosquito 

Distrito Centro
UBS Itaum – 8 às 16h
UBSF Bucarein – 8 às 11h
UBS Jardim Iririú - 8 às 16h
UBSF Dom Gregório - 8 às 16h
UBSF Aventureiro III - 8 às 17h
UBS Bakitas - 8 às 16h
UBSF Moinho dos Ventos – 9 às 17h
UBS Saguaçu– 8hs às 16hs

Distrito Norte
UBS Vila Nova – 8 às 17h
UBSF São Marcos - 8 às 16h
UBSF Morro do Meio - 8 às 17h

Distrito Sul
UBSF Itinga Continental – 8 às 17h
UBSF Km4 – 8 às 17h
UBSF Jardim Edilene – 8 às 16h
UBSF Ulysses Guimarães – 8 às 17h

Vacinação contra a febre amarela 
segue no sábado em Joinville

Pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos estão convidadas a se 
imunizarem contra a febre amarela. Para facilitar o atendimento aos 
usuários, neste sábado (23/2), unidades de saúde estarão abertas 
novamente;

Em 52 dias de trabalho em 2019, a 
Vigilância em Saúde, da Secretaria da 
Saúde (SES) de Joinville, registrou 420 
focos do mosquito Aedes aegypt, mais 
do que 50% do número de focos de 
todo o ano passado. Em 2018, Joinville 
contabilizou 806 focos do mosquito. Até 21 
de fevereiro de 2018, foram registrados 135 
focos, o que revela um aumento de 311%.

Os bairros com maior infestação são 
Boa Vista (89), Fátima (46), Itaum (44), 
Jarivatuba (44) e Bucarein (32). O Serviço 
de Vigilância Ambiental da Secretaria 
da Saúde pede atenção redobrada para 
recipientes e locais nas casas, e até mesmo 
para sistemas de escoamento que podem 
armazenar água, pois foram encontrados 
alguns focos nas caixas de passagem da 
drenagem da água da chuva e em calhas.

Unidades em funcionamento no dia 23 de fevereiro
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A “Oficina Mala dos Viajantes”, projeto educativo 
realizado pelo Museu Nacional de Imigração e 
Colonização de Joinville (MNIC) está aberta à 
comunidade, especialmente às escolas públicas e 
particulares, com práticas para diferentes faixas etárias. 
O objetivo da atividade é promover nas crianças 
o sentimento de aproximação com o patrimônio, 
priorizando sentimentos diferentes do conhecimento 
sobre a própria funcionalidade dos objetos.

As atividades são gratuitas e devem ser agendadas com 
antecedência junto ao MNIC pelo e-mail educativo.mnic@
joinville.sc.gov.br, ou pelo telefone (47) 3453-3499.

Sesporte dá início às atividades do PID e do Mexa-se
A Secretaria de Esportes (Sesporte) 

da Prefeitura de Joinville retomou as 
atividades do Programa de Iniciação 
Desportiva (PID) e do Mexa-se. Os 
programas estão abertos para toda a 
comunidade a partir dos seis anos de 
idade e têm o objetivo de promover 
a prática de atividades físicas, 
desenvolver hábitos de vida saudável 
e cuidados com a saúde e bem-estar 
físico, psíquico e social.

O PID atende crianças e 

adolescentes dos 6 aos 17 anos de 
idade, no contraturno escolar, com 
núcleos espalhados por todos os 
bairros de Joinville, com a prática 
de 20 modalidades diferentes 
de esportes. No ano passado, o 
programa trabalhou com 7.789 
alunos de escolas públicas e privadas, 
em 366 turmas diferentes, alojadas 
nos 140 núcleos de atendimento. 
Para este ano, a meta é alcançar 
10.000 alunos.

Museu Nacional 
da Imigração 
promove educação 
sobre história
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