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NOVA PONTE NA ESTRADA SAÍ

Será entregue oficialmente neste 
sábado (23) a nova ponte de concreto 
na Estrada Saí sobre o rio Cubatão, em 
Joinville, em substituição a antiga ponte 
baixa de madeira que foi comprometida 
por fortes chuvas no ano passado. A 
nova ponte de 247 metros quadrados 
foi instalada sob a supervisão da Defesa 
Civil Estadual e da Prefeitura de Joinville, 
através da Defesa Civil e Secretaria de 
Infraestrutura Urbana (Seinfra). 

Cerca de 18 mil pessoas que moram ou trabalham 

na região são beneficiadas com a obra, moradoras 

dos bairros Jardim Paraíso, Jardim Sofia, 

Pirabeiraba, Rio Bonito e Distrito Industrial Norte. 

Os trabalhos foram contratados pela Defesa Civil 

Estadual com recursos de R$ 848 mil liberados 

pelo Ministério da Integração Nacional. 

BAIRROS BENEFICIADOS
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Saúde e Exército na guerra contra o mosquito
No balanço de três dias de mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre 
chikungunya realizado nesta semana no bairro Fátima, agentes da Vigilância Ambiental de Joinville 
e soldados do 62º Batalhão de Infantaria visitaram mais de mil residências e comércios e eliminaram 
ou limparam três mil recipientes que eram potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti.  A ação 
especial é uma medida de combate ao mosquito nos bairros com maior infestação. Nas próximas 
semanas os mutirões prosseguem nos bairros Jarivatuba e Boa Vista. Somente neste ano, Joinville 
registrou 783 focos do mosquito, o que corresponde a 97% do total de 806 focos de 2018. 

A Secretaria da Saúde de Joinville 
entregou na terça-feira (19) o 
alvará sanitário da Unidade Básica 
da Saúde da Família Km 4 (UBSF) 
após ser totalmente revitalizada, 
num investimento com recursos 
próprios de R$ 433 mil. Esta é a 
35ª unidade que recebe o alvará 
nos últimos 36 meses. Além de 
melhorias na cobertura, sistema 
elétrico, hidráulico, drenagem, 
piso e pintura, a unidade foi 
ampliada em mais 60 metros 
quadrados. 

Neste sábado, 23 de março, 
quatro unidades de saúde de 
Joinville abrem as portas para 
a vacinação contra a febre 
amarela. O público alvo para 
receber a vacina são pessoas 
com idade entre 9 meses e 59 
anos. Usuários devem levar 
a Carteira de Vacinação. A 
vacinação é gratuita e quem já 
tomou não precisa se vacinar 
novamente, pois a dose vale para 
a vida toda.

Prefeitura de 
Joinville entrega 
UBSF KM 4 
REVITALIZADA 

Vacinação contra a 
FEBRE AMARELA no sábado
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UNIDADES ABERTAS  
NESTE SÁBADO

 
UNIDADES HORÁRIO 

 
UBSF FLORESTA  8 ÀS 16H

UBSF AVENTUREIRO II 8 ÀS 16H

UBS BAKITAS  8 ÀS 13H

UBSF ITINGA   8 ÀS 16H



Defesa Civil 
realiza vistorias 

Benefícios  
sociais às famílias 

A Defesa Civil realiza vistorias das áreas 
prejudicadas pelas chuvas da última semana, 
na região sul da cidade. As ações contam com 
dois geólogos da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente (Sama), que analisam as 
condições dos morros e encostas com risco 
de deslizamento. 

Das 21 vistorias realizadas na terça-feira 
(19), duas resultaram na interdição das casas 
pelo risco de deslizamento. Desde o dia 15 
(sexta), a Defesa Civil registrou 96 ocorrências 
relacionadas às chuvas. Os pontos de maior 
risco são monitorados através de novas 
vistorias. Qualquer movimento de terra ou 
rochas, inclinação de postes e árvores e 
rachaduras em muros ou paredes, a Defesa 
Civil deve ser acionada pelo telefone 199, ou 
Corpo de Bombeiros 193.

 
As vítimas das chuvas da última semana 

podem recorrer aos serviços e benefícios 
oferecidos pela Secretaria de Assistência Social 
(SAS) da Prefeitura de Joinville. Eles são cesta 
básica, auxílio moradia, emissão de segundas 
vias de documentos e o ID Jovem. Para ter 
acesso, é preciso estar inscrito no Cadastro 
Único (CadÚnico). A inscrição gratuita é 
feita em qualquer Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS).

O auxílio moradia atende pessoas 
desabrigadas. Basta apresentar o laudo 
de interdição da Defesa Civil e certidões 
negativas dos cartórios de imóveis. O 
serviço de emissão gratuita de segunda via 
de documentos como identidade, certidão 
de nascimento, casamento e óbito, é 
solicitado nos CRAS. 
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OBRAS DE PREVENÇÃO 
                 DE ALAGAMENTOS

A Prefeitura de 
Joinville, através 
da Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra) 
e Subprefeituras Oeste 
e Sudeste, trabalha 
na prevenção de 
alagamentos nos bairros 
Vila Nova e Fátima.

No Fátima, a 
Subprefeitura Sudeste 
faz a limpeza e 
alargamento do canal 
do rio Itaum-Mirim, na 
rua Fátima, garantindo 
maior vazão das 
águas e prevenindo 
alagamentos. 

O trecho de 700 
metros a ser limpo fica 
entre as ruas Fátima 
e Passo Fundo, com a 
previsão de término em 
10 dias. 

No Vila Nova, a 
Subprefeitura Oeste faz a 
colocação de 370 tubos 
para a rede de drenagem 
da rua Sebastião Jonck. A 
obra, que será finalizada 
até o fim de março, 
melhora o escoamento 
das águas pluviais e 
previne alagamentos.



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
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JOINVILLE É  
RETRATADA EM 
EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA  

Para abrir o período expositivo de 2019 e celebrar o 
aniversário de 168 anos de Joinville, a Galeria de Arte 
Victor Kursancew, integrante da Casa da Cultura, estreia 
neste sábado (23), às 10 horas, a exposição “A cidade 
visível: Joinville”. Assinada por Gabriel Coelho, a mostra 
reúne 12 caligramas – imagens formadas com a escrita 
de textos – que retratam pontos urbanos de Joinville 
de relação afetiva do autor. Os textos que formam 
os desenhos são do livro “Cidades Invisíveis”, do 
importante escritor italiano do século XX, Italo Calvino. 

A exposição segue até 23 de abril. A visitação é 
gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. 
A galeria (rua Dona Francisca, 800 – Saguaçu) oferece 
visitas monitoradas, atendimento a grupos e ações 
educativas que devem ser agendadas previamente 
pelo telefone (47) 3433-2557.
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A partir do dia 11 de maio, o Museu de Arte de Joinville (MAJ) 
estreia exposição comemorativa aos seus 43 anos de atividade que 
vai propor reflexões com a sua própria história como museu. Com 
curadoria de Alena Marmo Jahn e Luiz Donizeti Mendes, e apoio 
da equipe técnica do museu, a mostra pretende provocar diálogos 
ressaltando a importância da trajetória de diversos artistas de 
Joinville. A exposição dá início ao novo plano de trabalho que será 
desenvolvido em longo prazo no MAJ, seguindo as orientações 
técnicas do Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina (SEM/SC). 

Museu de Arte prepara exposição 


