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Com o objetivo de prevenir alagamentos e garantir 
a segurança dos moradores, a Prefeitura de Joinville 
amplia ações de limpeza em rios. Através da Secretaria 
de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e Subprefeituras 
foram realizadas ações no rio Águas Vermelhas, no 
bairro Vila Nova.

Na região do Nova Brasília, a vala na Estrada Fernão 
André Gomes foi limpa pela escavadeira hidráulica 
operada pela Seinfra

No bairro Itaum, os trabalhos foram concentrados no 
leito do rio Itaum, a partir da rua Cidade de Damasco. 
A máquina retirou os materiais depositados no leito 
do rio e a vegetação que apareceu em suas laterais. 
Com uma melhor abertura do canal, a vasão de água é 
aumentada, melhorando as condições de escoamento 
das águas pluviais.
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SAÚDE ALERTA SOBRE 
PREVENÇÃO À DENGUE

Professores 
recebem formação 
sobre a Base 
comum Curricular

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Saúde, está buscando apoio 
das imobiliárias da cidade com o objetivo de combater o mosquito da dengue 
em imóveis fechados e desocupados. De janeiro até agora, foram registrados 
1809 focos positivos identificados na cidade. Atualmente, os bairros em situação 
mais crítica e já considerados infestados, são o Boa Vista, Itaum, Fátima, Bucarein, 
Guanabara, Jarivatuba, Floresta e Jardim Sofia.

Também neste ano, Joinville já registrou três casos de dengue autóctone 
(contraída no próprio município), 11 casos importados e um caso de febre 
chikungunya importada. Atualmente, estão sendo analisados em laboratório 
seis possíveis casos de dengue e um de zika. O mosquito Aedes aegypti é um 
dos principais vetores causadores da dengue, Zika vírus, febre Chikungunya e, 
também, da febre amarela. 

Alistamento militar vai até o final de junho
Jovens nascidos em 2001 que completam 18 anos em 2019 devem se alistar no 

serviço militar até o final de junho. O preenchimento pode ser feito pela internet 
acessando o site www.alistamento.eb.mil.br. O alistamento é obrigatório para 
todos os jovens do sexo masculino no ano em que completam 18 anos.

Os que não têm acesso à internet devem se dirigir pessoalmente à Junta do 
Serviço Militar de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, exceto em feriados e 
pontos facultativos.

A Junta Militar de Joinville fica na rua Saguaçu, 265, anexa à Secretaria de 
Infraestrutura. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3431-5052.

Joinville recebeu formação para 
implementação do currículo da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). Cerca de 100 
dirigentes e professores de redes municipais 
de ensino de Santa Catarina participaram 
nesta semana. O texto da versão da BNCC 
no território catarinense foi entregue ao 
Conselho Estadual de Educação e deve ser 
votado na próxima segunda-feira, dia 17.

Além da coordenação estadual da 
implementação da BNCC, a Rede Municipal 
de Ensino de Joinville participa ativamente 
da formação com coordenadores nas áreas 
de educação infantil, ensino fundamental e 
redatores em história e geografia.
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Atendimento do FGTS inicia no dia 24 de  
junho no Centro Comercial da Expoville

A equipe médica e técnica 
na Unidade de Saúde da 
Família Boehmerwald 1 
(UBSF), na zona Sul de 
Joinville, está alcançando 
resultados diferenciados no 
atendimento da comunidade 
de sua área de abrangência, 
principalmente idosos.

Através do Projeto Viver 
Bem, implantado em 2016, 
o atendimento básico na 
cura de doenças ou ações 
preventivas é complementado 
por ações de incentivo a 
mudanças de hábitos como 
alimentação, atividade física, 
recreativa e até familiar. A 
meta final é a busca maior 
qualidade de vida.

A enfermeira Juliete 
Rosembach, uma das 
idealizadoras do projeto, 
explica que o paciente é 
avaliado em sua integridade, 
desde o físico até o emocional. 
“Quando algum fator negativo 
é observado, a pessoa recebe 
mais que uma sugestão. 
Ganha uma prescrição médica. 
Muitos recebem até educação 
financeira em busca de maior 
equilíbrio emocional”, explica.

Do dia 24 de junho até 19 de julho, os cidadãos de Joinville que tiveram seus imóveis afetados pelas chuvas ocorridas 
nos dias 14 e 15 de março, poderão solicitar a liberação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). As 
informações sobre o serviço estão disponíveis no site da Prefeitura de Joinville. Terão direito à liberação as pessoas 
residentes em imóveis das regiões atingidas, que tenham saldo no FGTS e que não tenham realizado saque decorrente 
de situação de emergência nos últimos 12 meses, a contar da última autorização de retirada.

O atendimento será realizado pela Caixa Econômica, com apoio da Prefeitura de Joinville, no Centro Comercial da 
Expoville (rua XV de Novembro, 4315 – Glória), de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

A relação completa dos documentos necessários para a solicitação do saque do FGTS, a lista de endereços de imóveis 
atingidos, o cronograma com as datas de atendimento, o passo a passo para requerer a solicitação, bem como demais 
informações sobre o procedimento, estão disponíveis no site da Prefeitura de Joinville.

Encontros 
para valorizar 
a SAÚDE
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Neste sábado (15), a partir das 10 
horas, na Galeria Municipal de Arte 
Victor Kursancew, integrante da Casa 
da Cultura, estreia a 46a Coletiva 
de Artistas de Joinville. A exposição 
vai apresentar a produção atual de 
nomes consagrados como Cyntia 
Werner, Franzoi, Jan M.O., Priscila dos 
Anjos, Sérgio Adriano H. e TiroTTi.

A 46a Coletiva terá a arte 
contemporânea como protagonista 
e vai reunir trabalhos inéditos como 
instalações, fotografias, vídeos e 
performances.

A exposição é aberta ao público, 
prestigiada pelos artistas que 
participam da mostra e terá como 
atrações especiais a performance 
“Entre nÓs: alma e corpo”, do 
renomado Franzoi, e apresentação 
das turmas de Prática de Banda da 
Escola de Música Villa-Lobos (EMVL).

A 46a Coletiva de Artistas de 
Joinville tem patrocínio da Prefeitura 
de Joinville, por meio do Sistema 
Municipal de Desenvolvimento pela 
Cultura (SIMDEC). A mostra segue até 
o dia 26 de julho.

A Galeria Municipal Victor 
Kursancew fica na rua Dona 
Francisca, 800, Saguaçu.

CASA DA CULTURA ABRE COLETIVA DE ARTISTAS
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Joinville preparada para os Jogos Escolares
Acontece na próxima segunda-feira (17), a abertura dos 21º Jogos Escolares de Joinville. 

A cerimônia inicia às 19 horas e será realizada no Ginásio de Esportes Abel Schulz, com 
a participação de 81 escolas das redes municipal, estadual, federal e particular. Após a 
cerimônia, os atletas do Centro Esportivo para Pessoas Especiais (Cepe) vão disputar um 
jogo de basquete em cadeira de rodas, aberto ao público. Os Jogos Escolares de Joinville 
têm como objetivo desenvolver o intercâmbio sócio-esportivo entre as escolas, valorizar 
os profissionais de educação física e seus alunos e, assim, estimular o esporte como uma 
prática para o desenvolvimento do ser humano.

A edição deste ano contemplará diversas modalidades esportivas, como queimada, 
atletismo, basquetebol, basquetebol 3x3, futebol, futsal, ginástica rítmica, ginástica 

artística, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de 
praia e xadrez. As competições iniciaram no dia 10 de junho com a modalidade 
de futsal. Os jogos serão disputados em diversos pontos da cidade, como o 
Ginásio de Esportes Abel Schulz, o Centreventos Cau Hansen e o Centro de 
Treinamento Ivo Varella. A previsão é de que as competições se estendam até 
fim do mês de outubro. Os 21º Jogos Escolares são realizados pela Secretaria 
de Esportes (Sesporte) e Secretaria de Educação (SED).


