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Novo equipamento para 
MEDIÇÃO DE MARÉ
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Joinville tem um novo equipamento para captar informação sobre a variação de marés, com a vantagem de 
serem disponibilizadas na internet. No dia 8 de março, o Marégrafo foi instalado no Joinville Iate Clube (JIC), graças 
a uma parceria da Prefeitura de Joinville, por meio da Defesa Civil do município e a Epagri/Ciram, contando com o 
espaço cedido pelo JIC.

Alimentado por energia solar, mede a variação da maré por meio de um sensor. Os dados coletados são 
transmitidos via modem para Florianópolis, onde são validados por técnicos e disponibilizadas no site do Centro de 
Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina.

Deste modo, qualquer pessoa pode verificar como está a situação da maré. Basta acessar o site http://ciram.
epagri.sc.gov.br, selecionar o serviço “Monitoramento Online”, depois indicar “Maré” e escolher a cidade de Joinville. 
Em breve, o acesso a estas informações também estará disponível no site da Prefeitura de Joinville.



Assistência Social de Joinville  
valoriza atuação abrangente

Com ampla rede de atendimento de proteção social 
nos níveis básico, de média e alta complexidade, 
a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 
Assistência Social (SAS), vem atuando de forma cada 
vez mais abrangente em todo o município.

Atualmente, Joinville conta com nove Unidades 
dos CRAS, localizados nos bairros Adhemar Garcia, 
Aventureiro, Comasa, Floresta, Jardim Paraíso, 
Morro do Meio, Paranaguamirim, Parque Guarani e 
Pirabeiraba. Em 2018, os Centros de Referência em 

Assistência Social (CRAS) e o Centro de Convivência 
Intergeracional (CCI), realizaram 99.657 atendimentos.

Os serviços de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade são oferecidos nas Unidades Centros de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 
que têm a missão de atender públicos vulneráveis, em 
situações onde os seus direitos já foram violados. No 
ano passado, os CREAS Sul, Norte e Bucarein e o Centro 
POP (Serviço de Atendimento à Pessoa em Situação de 
Rua), registraram mais de 38 mil atendimentos.

Ter mais de 18 anos de idade, tempo 
disponível para os plantões semanais e estar 
disposto a acolher pessoas desconhecidas 
de maneira sigilosa e fraterna. Esses são 
os requisitos para se tornar um voluntário 
do Centro de Valorização da Vida (CVV), 
instituição civil sem fins lucrativos que oferece 
apoio emocional e prevenção do suicídio 
gratuitamente em todo o país há 57 anos.

No dia 23 de março (sábado), o CVV vai 
oferecer um curso de capacitação para 
voluntários em Joinville, no auditório da 
sede do Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Joinville, na rua Jaguaruna,13, no bairro 
Centro, das 8h30 às 18h30.

Para moradores de Joinville, a inscrição pode 
ser feita pelo e-mail (joinville@cvv.org.br) ou 
WhatsApp (47- 9 9718-7678).

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA  
procura novos voluntários em Joinville
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Prefeitura requalifica rua  
BENJAMIN CONSTANT

A Prefeitura de Joinville, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana 
(Seinfra), trabalha na requalificação asfáltica da rua Benjamin Constant, no 
trecho entre as ruas João Colin e Marquês de Olinda. A extensão total da obra é 
de 1.645 metros.

A reaplicação da camada de asfalto já foi iniciada e tem a previsão de ser 
concluída em até 45 dias. O custo total é de R$ 1.161.343,75. O trecho em obras 
está liberado apenas para o tráfego local.

A melhoria desta via faz parte do pacote de financiamento feito pela 
Prefeitura de Joinville para requalificação asfáltica junto ao Banco do Brasil.

Vacinação contra 
a febre amarela 
neste sábado 
e domingo

As pessoas com idade entre 9 
meses e 59 anos que ainda não 
foram imunizadas contra a febre 
amarela poderão aproveitar a 
ação de vacinação deste final de 
semana. Cerca de 280 mil pessoas 
ainda precisam ser imunizadas.

No sábado (16), as Unidades 
Básicas de Saúde Familiar (UBSF) 
Vila Nova e Jarivatuba atenderão 
das 8 às 16h30. E as UBSFs Floresta 
e Paranaguamirim das 8 às 16 
horas. Também haverá vacinação 
no Shopping Mueller, no sábado e 
domingo..

Vigilância Ambiental 
cria estratégias para 
combater o Aedes aegypt

A Vigilância Ambiental de 
Joinville criou estratégias para 
a contenção da proliferação e 
o combate ao mosquito Aedes 
aegypt, através da intensificação 
das visitas aos imóveis.

Esta ação conta com parceria 
do 62º Batalhão de Infantaria, 
que vai atuar com foco principal 
nos bairros Jarivatuba e Fátima, 
bastante infestados pelo mosquito. 
Joinville registra 654 focos do 
transmissor da dengue, febre 
amarela, febre chikungunya e 
zika vírus, um crescimento de 
300%, quando comparado com 
2018. Para quem tem a suspeita 
de algum foco do mosquito 
basta ligar para a Ouvidoria da 
Prefeitura de Joinville, no telefone 
156, e fazer a denúncia. Caso o 
foco do mosquito Aedes aegypt 
seja confirmado, o proprietário ou 
morador recebem orientações e, 
se não as seguir, ficam sujeitos a 
multa de 2 a 10 UPM’s (Unidade 
Padrão Municipal). Em março, a 
UPM é de R$ 288,42.



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  

4

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

MUSEU FRITZ ALT apresenta exposição  
do artista que deu origem ao espaço
O Museu Casa Fritz Alt 

apresenta a exposição “A 
dialética do corpo” que reúne 
esculturas e esboços assinados 
pelo escultor alemão Fritz Alt, 
um dos mais emblemáticos 
artistas de Joinville. 

Com esculturas de pequeno, 
médio e grande porte, a 
mostra retrata a relação 
da arte de Fritz Alt com o 
corpo humano, seus gestos 
e movimentos, bem como 
a diversidade de materiais 
utilizados e o processo 
de criação diferenciado, 
concebido pelo próprio artista.

VIDA DE FRITZ ALT

A exposição traz, ainda, a 
representação cronológica da 
vida de Fritz Alt. Faz, também, 
um paralelo da trajetória 
profissional do artista a 
importantes fatos ocorridos 
nos cenários histórico e 
cultural, em âmbitos nacional 
e internacional. Além da visita 
à exposição que ocupa o 
anexo do Museu Casa Fritz 
Alt, os visitantes também 
podem aproveitar os jardins 
do local para atividades ao ar 
livre como leituras, rodas de 
conversa e piqueniques.

O museu fica na rua Aubé, 
servidão Fritz Alt, no bairro 
Boa Vista. O horário de 
visitação é de terça-feira a 
domingo, das 10 às 16 horas. A 
entrada é gratuita.

Joinville passou a contar, desde quarta-feira 
(13), com o primeiro terminal de Delegacia 
Virtual em espaço público municipal, onde 
podem ser feitos registros de ocorrências sem 
a necessidade de se dirigir a uma delegacia 
de polícia. O terminal foi inaugurado na 
sede da Subprefeitura Centro-Norte, na rua 
Guilherme, 604, bairro Costa e Silva. A ação é 
resultado de uma parceria entre a Polícia Civil 
e a Prefeitura de Joinville.

Ao usar o terminal, uma vez concluído o 
registro na internet, o interessado recebe 
um comunicado por e-mail informado o 
número do protocolo. Depois de o registro 
homologado, receberá, no mesmo endereço 
eletrônico, a chave de acesso para imprimir o 
Boletim de Ocorrência.

Joinville ganha terminal de 
DELEGACIA VIRTUAL
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