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OBRAS  
Limpeza no 
rio Águas 
Vermelhas

FOTO PHELIPPE JOSÉ

A Prefeitura de Joinville trabalha na limpeza do rio Águas 
Vermelhas, no bairro Vila Nova. Os trabalhos iniciaram 
na manhã de segunda-feira (5/8) e devem se estender 
por duas semanas. As obras acontecem em parceria 
entre a Subprefeitura da Região Oeste e a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana (Seinfra).

Uma extensão de 1.000 metros será realizada nesta 
etapa e a intenção é atingir áreas com maior dificuldade 
de acesso, por meio do uso de uma escavadeira hidráulica 
pequena sobre uma balsa. Os trabalhos foram iniciados no 
trecho entre as ruas XV de Novembro e Leopoldo Beninca.
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Prefeitura inicia melhorias 
na RUA BLUMENAU

A Prefeitura de Joinville começará na próxima segunda-
feira, dia 12 de agosto, as obras de requalificação da rua 
Blumenau. Os trabalhos serão executados pela empresa 
Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda, que foi a 
vencedora da licitação. Os serviços iniciam pela manhã, no 
trecho entre o entroncamento com a rua Dona Francisca até 
o Terminal Norte.

A obra de renovação da rua Blumenau tem prazo de 
duração contratual de 12 meses. Durante esse período, 
vários trechos estarão com as pistas da direita e central 
interditadas para automóveis e ônibus, causando lentidão. 
Apenas a via da esquerda será usada como escoamento do 
trânsito. A primeira fase das obras está concentrada nos 
serviços de drenagem.

Após o término das obras de drenagem e concretagem 
dos pontos de parada do transporte coletivo, a rua 
Blumenau será totalmente repavimentada,numa extensão 
de 3.100 metros, até a rua Henrique Meyer. Além disso, 
serão instalados novos abrigos de ônibus e nova sinalização 
vertical e horizontal. O valor total desta melhoria é de R$ 
4.197.588,98, com financiamento via Caixa.

Focos do mosquito aumenta
As baixas temperaturas registradas no mês de julho 

não têm reduzido o número de focos positivos do 
mosquito Aedes Aegypt, transmissor da dengue, zika 
vírus e febre chikungunya, tornando Joinville a cidade 
de Santa Catarina com o maior número de registros. Já 
são 2.193 focos até o início de agosto, contra apenas 
806 registrados em todo ano de 2018. Por este motivo, a 
Vigilância Ambiental de Joinville alerta para a importância 
da comunidade ficar atenta na eliminação de focos. Os 
principais pontos são pneus, embalagens, vasilhames, 
pratos de vasos, calhas e outros locais de água parada. 

Cargas perigosas fiscalizadas 
Pelo terceiro ano, diversos órgãos de Joinville se 

uniram numa operação de fiscalização do transporte de 
produtos perigosos. A ação teve a coordenação da Defesa 
Civil Estadual, em parceria com a Defesa Civil de Joinville 
e diversas instituições. As operações foram realizadas 
durante a semana Rodovia do Arroz, Serra Dona Francisca 
e na região urbana de Joinville. O transporte do produto 
perigoso é de responsabilidade solidária, ou seja, podem 
ser responsabilizados o embarcador, o transportador e até 
o receptor.



PRODUTOS RURAIS  
de Joinville na merenda escolar

Teatro conscientiza 
SOBRE ANIMAIS

EDUCAÇÃO 
no Batalhão

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 
Educação, amplia a quantidade de produtos alimentícios 
fornecidos por produtores rurais na alimentação escolar. 
Pela primeira vez, a tilápia usada na merenda será com os 
peixes cultivados por piscicultores da cidade. A entrega de 
cinco mil quilos iniciou esta semana em todas as unidades 
escolares Rede Municipal de Ensino.

Cerca de 30% dos produtos da merenda são da agricultura 
familiar, mas a intenção é aumentar a quantidade de itens 
produzidos em Joinville. A Secretaria de Educação também 
realizou licitação para incluir o leite produzido na cidade. O 
processo de chamamento público para a compra do leite 
pasteurizado (em pacote) já ocorreu e o fornecimento está 
previsto para iniciar nas próximas semanas.

Diariamente são servidas cerca 62 mil refeições em 86 
escolas e 70 Centros de Educação Infantil da Rede Municipal 
de Ensino de Joinville.

A linguagem teatral foi a 
ferramenta escolhida pela 
Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente (SAMA), para 
conscientizar a comunidade 
sobre abandono e maus tratos 
a animais domésticos.

Desde o início deste mês, o 
Núcleo de Educação Ambiental 
da SAMA está levando a 
escolas, entidades e instituições 
a peça “Guarda responsável em 
cena”, que tem como objetivo 
sensibilizar a comunidade 
sobre o tema, visando reduzir 
a incidência de maus tratos 
e abandono por parte dos 
tutores, bem como incentivar 
a adoção de animais que 
precisam de um lar.  

Cerca de 50 estudantes do 4º 
e 5º ano do Ensino Fundamental 
começaram as aulas do projeto 
Segundo Tempo - Forças no 
Esporte. As atividades oferecem 
práticas esportivas educacionais, 
estimulando crianças e 
adolescentes a manter uma 
interação efetiva que contribua 
para o seu desenvolvimento 
integral. O projeto é uma 
parceria entre o 62º Batalhão de 
Infantaria (BI) e a Prefeitura de 
Joinville, por meio da Secretaria 
de Educação.

Os alunos poderão aprender 
diversas atividades esportivas 
como atletismo, voleibol, 
futebol, basquetebol, orientação 
de terreno com uso de bússola 
e mapas. O tempo de aulas vai 
se dividir para que eles possam 
fazer as tarefas escolares e 
reforço de conteúdo.
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MAJ recebe feira e música

A edição de agosto das Feiras nos Bairros acontece neste sábado (10/8), com 
homenagem ao Dia dos Pais, ampla programação musical e entretenimento para 
toda a família. As Feiras nos Bairros acontecem das 10 às 16 horas e são realizadas 
pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT).
n Floresta (Praça Tiradentes)
n Parque São Francisco (rua Benício Felipe da Silva, 45 – Adhemar Garcia)
n Parque Guarani (av. Evangelista Justino Espíndola – Parque Guarani)
n Vila Nova (anexa ao Terminal do Vila Nova)
n Aventureiro (rua Theonesto Westrup, s/no– Aventureiro).

Feiras nos Bairros com atrações para os pais

Excepcionalmente neste mês, 
a Feira Jardim Criativo, que 
acontece no Museu de Arte de 
Joinville (MAJ), será realizada no 
sábado (10/8), das 10 às 18h. Por 
conta do evento, o Museu estará 
aberto à visitação, até 18 horas.

Nesta edição, a feira terá 
como atração de destaque 
apresentações do Festival de 
Corais de Joinville, evento que 
tem entre os seus objetivos 
promover o trabalho dos corais 
de Joinville e região, bem como 
resgatar aspectos de canto coral 
na cidade.

As apresentações são gratuitas 
e acontecerão durante a tarde, 
das 14 às 17 horas, com a 
participação dos seguintes 
grupos: Coral Cantarolando (14 
horas), Coral do Bom Jesus/
IELUSC (15h30), Coral do 
Instituto A Fonte da Alegria – 
Catarinense Pharma (16 horas), 
Corais da Casa da Cultura (16h30) 
e Coral da UNIVILLE (17 horas).

Quem busca uma sugestão 
diferente para presentear no Dia 
dos Pais poderá encontrar boas 
opções entre os 40 expositores 
que participam da Feira Jardim 
Criativo. Também haverá opções 
gastronômicas.
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