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Nova quadra 
coberta em 
escola do

RIO BONITO
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A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, entregou 
na quarta-feira (27), a quadra poliesportiva coberta da Escola Municipal 
Presidente Arthur da Costa e Silva, no bairro Rio Bonito. A nova 
estrutura possui 622 metros quadrados com investimentos de R$ 
465.289,19. Além da quadra, a escola recebeu novo sistema preventivo 
contra incêndio, com a instalação de extintores, iluminação de 
emergência e sinalização de abandono de local.



Prefeitura decreta situação de 
emergência por causa das chuvas

As fortes chuvas em Joinville nos dias 14 e 15 de março, provocando enchentes em 27 bairros 
e atingido mais de 15,3 mil unidades habitacionais e 54 mil pessoas, levaram o prefeito Udo 
Döhler a decretar Situação de Emergência na tarde de quarta-feira (27). O Município espera o 
reconhecimento do Decreto de Situação de Emergência por parte do Governo Federal, para 
reivindicar ajuda financeira da União e Estado, assim como o aval para a liberação de recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias afetadas.

 

Como funcionam as estações 
meteorológicas? Qual a diferença de 
estação hidrológica, hidrometeorológica, 
maregráfica? Estas e outras questões 
são respondidas pela equipe da Defesa 
Civil de Joinville a estudantes de escolas 
públicas, particulares ou de cursos 
superior. As ações educativas consistem 
tanto em visitas a uma das 11 estações 
meteorológicas de Joinville ou em 
orientações nas instituições de ensino.

No sábado passado (23/3), acadêmicos 
de engenharia civil da Sociesc visitaram a 
Estação Meteorológica do Rio Cachoeira, 
próxima ao Terminal Norte. Escolas 
interessadas em receberem essas ações 
educativas, ou em levar grupos para 
conhecerem as estações, devem fazer 
contato pelo telefone 3431- 1513.

Joinville é o primeiro município a aderir ao 
PACTO ESTADUAL MARIA DA PENHA

A cidade de Joinville é a primeira em Santa Catarina a aderir 
ao Pacto Estadual Maria da Penha e o Termo de Compromisso 
e Adesão à Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 
A assinatura foi feita pelo prefeito Udo Döhler, que classificou o 
momento como “de grande desafio e de engajamento cada vez 
maior de toda sociedade”. Assim, Joinville sai na frente ao criar a rede 
de enfrentamento de caráter Intersetorial com o envolvimento de 
segmentos do poder público, poder judiciário, Ordem dos Advogados 
do Brasil, universidades, Polícia Civil e Militar, Associação Empresarial, 
entidades das áreas da saúde, educação e Associação dos Municípios 
do Nordeste de Santa Catarina (Amunesc).

Estudantes aprendem sobre 
estações meteorológicas
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Sábado tem 
vacinação em seis 
unidades contra 
FEBRE AMARELA 

A Secretaria da Saúde de Joinville 
ampliou o número de Unidades Básicas 
para aplicar a vacina da Febre Amarela 
neste sábado, 30 de março. Seis postos 
estarão abertos para vacinação. A 
Unidade Básica de Saúde da Família 
(UBSF) Pirabeiraba funcionará das 8 às 16 
horas. A UBSF Cubatão abrirá das 8 às 12 
horas. A Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Aventureiro 1 atenderá das 8 às 16 horas. 
A UBS Parque Joinville abrirá das 8 às 16 
horas. A UBSF Floresta e a UBS Vila Nova 
Sede estarão funcionando das 8 às 17h.

A ação preventiva se faz ainda mais 
necessária após a confirmação da 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica 
de Santa Catarina (Dive/SC) da morte 
de uma pessoa por febre amarela, 
contraída em Joinville.

ROGERIO DA SILVA

Novo estacionamento 
rotativo é oficializado

O prefeito de Joinville, Udo Döhler, assinou 
o decreto de implantação do novo Sistema de 
Estacionamento Rotativo Púbico em ruas da 
área central da cidade, na quarta-feira (27). Serão 
implantadas 905 vagas, em 17 ruas. A expectativa 
é que todo o sistema entro em vigor até o final de 
abril.

A novidade é o fato de ser gratuito, porém 
com tempo de utilização da vaga limitado a até 
duas horas. O período de uso será de segundas a 
sextas-feiras das 8h30 às 18h30, e aos sábados das 
8 às 13 horas.

Os veículos que estiverem fora do tempo de 
permanência permitido ou em desacordo com a 
sinalização serão autuados por infração de trânsito 
com base no Código de Trânsito Brasileiro, por 
estacionamento irregular (R$ 195,23). Os veículos 
também poderão ser guinchados. A mesma vaga só 
poderá ser utilizada uma única vez no dia pelo usuário.

EXAMES 
LABORATORIAIS
Saúde de Joinville 
implanta sistema 
integrado para 
agendamento  

A partir de segunda-
feira (1º de abril), o 
agendamento dos 
exames laboratoriais 
para usuários das 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Unidades 
de Serviços Especiais 
e hospitais da rede de 
saúde de Joinville será 
realizado durante a 
consulta médica.

A nova facilidade 
faz parte da segunda 
etapa do módulo de 
Regulação do Sistema 
Integrado de Gestão 
(SIG), que vem sendo 
implantado pela 
Secretaria da Saúde de 
Joinville (SES) desde 
2017.
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PROGRAMA MEXA-SE 
promove ação voltada 
à alimentação saudável

Com a intenção de incorporar cada vez mais hábitos 
saudáveis à vida dos participantes do programa Mexa-se, 
o Departamento de Esportes Educacional, Social e Saúde 
(Deess) da Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte), 
promoveu o primeiro Dia do Lanche Saudável, na manhã 
de quarta e quinta-feira.

O evento é uma confraternização entre os alunos 
do grupo, que levam frutas de sua preferência para 
compartilhar entre os participantes. A profissional de 
educação física e responsável pelo programa, Edna 
Viana, falou sobre a importância do uso das frutas na 
alimentação, principalmente no período matinal. “A fruta 
aciona o nosso metabolismo. O açúcar saudável da fruta, 
a frutose, vai fornecendo energia para as atividades do 
dia”, informou Edna.

O Mexa-se possui grupos femininos,  masculino e misto. 
Informações das modalidades, locais e programação 
podem ser acessadas diretamente com a Sesporte, no 
telefone 3433-1160 (ramal 29) ou pelo e-mail mexase.
sesporte@gmail.com.

4a Mostra de Fanfarras e 
Bandas destaca integração

Alunos de escolas municipais se apresentaram na 4ª edição 
da Mostra de Fanfarras e Bandas de Joinville, na terça-feira 
(26), às 19h30, no Ginásio Abel Schulz, rua Rio Branco, 54, 
Centro. O evento foi realizado pela Prefeitura de Joinville, por 
meio da Secretaria de Educação.

O público conferiu seis conjuntos de escolas municipais e 
a banda da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Joinville, que participa como convidada especial. A mostra 
tem a intenção de motivar os estudantes a participar do 
projeto pedagógico de fanfarra, que acontece no contraturno 
escolar, atualmente com cerca de 980 alunos.
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