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Nova QUADRA COBERTA em 
escola do bairro Bom Retiro

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, entregou a 
nova quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Professor Avelino 
Marcante, no bairro Bom Retiro. A quadra beneficia cerca de 600 alunos da 
pré-escola ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A obra teve um investimento de R$ 534.374,01, com área construída de 
622 metros quadrados, além da execução do sistema preventivo contra 
incêndio e também do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.
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A 2a etapa da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe será 
iniciada na segunda-feira (22/4). 
Dessa forma, também devem 
receber a vacina idosos (pessoas 
com 60 anos ou mais), portadores 
de doenças crônicas, professores, 
profissionais de saúde, assim como 
funcionários do sistema prisional e a 
população privada de liberdade.

A vacina está disponível gratuitamente em todas as 
unidades básicas de saúde de Joinville, além da Sala de 
Vacinas Central. O objetivo da campanha é imunizar as 
pessoas do público-alvo contra o vírus influenza. Para receber 
a dose, a orientação é levar a carteira de vacinação.

2a etapa da Campanha de 
Vacinação contra a Gripe

Crianças 
orientam 
moradores  
para evitar 
mosquito

As crianças do CEI 
Pequena Sereia, em 
Joinville, orientaram 
moradores do bairro Costa 
e Silva sobre os cuidados 
para combater o mosquito 
aedes aegypti e a 
importância da vacinação. 
A ação educativa na 
comunidade foi realizada 
na quarta-feira (17) 
quando percorreram as 
casas vizinhas da unidade.

A turma estava 
uniformizada com o nome 
Patrulha do CEI Pequena 
Sereia. Usando coletes 
verdes e protetores contra 
o sol, foram de porta em 
porta com panfletos sobre 
como evitar a proliferação 
do mosquito transmissor 
da dengue e febre amarela 
e sobre os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU.

A rede municipal de 
educação de Joinville 
também se mobiliza junto 
com as unidades de saúde, 
famílias e comunidade 
sobre o entendimento 
da importância da 
imunização e prevenção 
contra o mosquito da 
dengue.
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Prefeitura de Joinville realiza 
LIMPEZA DE RIOS E VALAS

A Prefeitura de Joinville, 
por meio da Subprefeitura 
Leste, realiza obras 
de prevenção de 
alagamentos. A primeira 
etapa da limpeza abrange 
um trecho de 400 metros 
do rio Guaxanduva entre 
a rua das Cegonhas e 
a rua das Gaivotas. Na 
segunda etapa, a equipe 
da subprefeitura vai 
trabalhar na limpeza 
e manutenção da vala 
que ocupa a lateral da 
avenida Odilon Rocha 
Ferreira, no Jardim 
Iririú. O trecho a ser 
limpo corresponde a 
1.700 metros e vai 
até o início do mangue.
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Reforma em andamento 
na Estação Rodoviária

Iniciada no mês de março, a obra de reforma da Estação Rodoviária de Joinville avança 
nas próximas semanas para o prédio principal. O começo dos trabalhos ficou concentrado 
na remoção da cobertura do estacionamento e implantação de novo sistema de drenagem 
e repavimentação.

Na próxima semana, será fechada a alça de acesso de automóveis que começa na rua 
Caçador, passa pela área de embarque e desembarque, e retorna à 
rua Caçador. O motivo é a remoção da parte superior do telhado e 
construção de nova rampa de acesso do estacionamento.

O projeto de reforma de todo terminal contempla a recuperação 
do sistema hidráulico, elétrico e estrutural como cobertura, pisos, 
pintura e adequação das rampas de acessibilidade. A área total a 
ser reformada é de 6.375,06 metros quadrados. O valor total do 

contrato é de R$ 2.428.178,57. O prazo para conclusão da reforma é de 12 meses.
Assim que os trabalhos chegarem ao piso e paredes internas, os guichês serão 

transferidos para os contêineres. Serão três etapas de transferências de atendimento na 
medida em que a reforma evoluir.

R$ 2.428.178,57 
é o valor total do contrato.  

O prazo para conclusão da 
reforma é de 12 meses.
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Secretaria de 
Esportes abre  
as inscrições 
para o Copão 
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Prefeitura  seleciona  
projetos de OSCIPs para 
crianças e adolescentes

A Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Assistência Social (SAS) 
e do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (FMDCA), 
publicou chamamento público para a 
seleção de Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Públicos (OSCIPs) 
que tenham interesse em firmar 
Termo de Parceria com o município 
para a execução de projetos voltados 
à garantia da promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. Serão destinados R$ 150 
mil a até três projetos selecionados. 
Informações no site da prefeitura 
(www.joinville.sc.gov.br).

A Prefeitura de Joinville, através da 
Secretaria de Esportes de Joinville 
(Sesporte), abriu as inscrições para o  
42º Copão Kurt Meinert (Foto). A inscrição 
é feita apenas de modo presencial, na 
Sesporte, na rua Inácio Bastos, 1084, no 
bairro Bucarein, no segundo andar do 
prédio anexo à Arena Joinville, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 14 horas, até o dia 30 
de abril (verifique o calendário de feriados 
e pontos facultativos). O custo da inscrição 
é  R$ 350,00.

Defesa Civil 
faz ação 
educacional 
em escola

A Defesa Civil 
de Joinville 
realizou esta 
semana uma 
palestra aos 
alunos da Escola 
Municipal 
Professor 
Oswaldo Cabral 
sobre Redução 
de Risco e 
Desastres. Os 
alunos realizaram 
maquetes com 
explicações de 
como ocorre 
os desmoro- 
namentos, em 
caso de chuvas.


