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R$ 100 milhões em melhorias viárias 

FOTO PHELIPPE JOSÉ

A Prefeitura de Joinville assinou na quinta-feira (15/08), o contrato de financiamento com o Banco do 
Brasil, no valor de R$ 100 milhões, para investimentos em melhorias na infraestrutura viária da cidade. 

As ruas que serão atendidas pelo financiamento estão sendo avaliadas pela Prefeitura. Entre as que estão 
previstas para serem contempladas neste programa de requalificação estão as ruas Copacabana e Santa 
Catarina, ambas localizadas na região Sul da cidade. Após a definição das vias que receberão melhorias, os 
projetos passarão por licitação para depois serem iniciadas as obras.

ROGERIO SILVA



A rua Engenheiro Niemeyer está 
fechada para o acesso de veículos 
para obras de estaqueamentos, 
referentes à implantação do sistema 
de macrodrenagem do rio Mathias. 
O trecho interditado abrange o 
entroncamento da via com a avenida 
Juscelino Kubitscheck até a esquina 
com a Rua do Príncipe, no Centro 
de Joinville. A previsão é que essas 
operações sejam concluídas num 
prazo de 30 dias. Depois será feita a 
escavação da rua Engenheiro Niemeyer 
para a instalação da galeria de 
condução, que faz parte das obras de 
prevenção de alagamentos realizada 
pela Prefeitura de Joinville.

A economia solidária como atividade de 
produção, oferta de serviços, comercialização, 
finanças e consumo baseado na democracia 
e cooperação deu um passo decisivo para 
sua consolidação em Joinville na terça-feira 
(13/08) com a assinatura do Plano Municipal 
de Economia Solidária 2019-2025. Pela 
Prefeitura, o órgão gestor vinculado ao plano é 
a Secretaria de Assistência Social, por meio da 
Unidade de Fomento à Geração de Emprego 
e Renda (UGR). Uma das principais metas é a 
implantação de um centro de comercialização. 
Conceitualmente, economia solidária é um 
movimento social que luta por uma sociedade 
mais justa e inclusiva a partir de valores 
como solidariedade, democracia, cooperação, 
preservação ambiental e direitos humanos.

A Prefeitura de Joinville iniciou na segunda-
feira (12/08) as obras de requalificação da 
rua Blumenau. Os trabalhos são executados 
pela empresa Infrasul - Infraestrutura e 
Empreendimentos Ltda, que foi a vencedora 
da licitação.

Os serviços iniciaram no trecho entre o 
entroncamento com a rua Dona Francisca até 
o Terminal Norte. As obras interditam duas 

pistas da via – a da direita e a central. Só está 
liberada para o trânsito a via da esquerda. 
A obra de renovação da rua Blumenau tem 
prazo de duração contratual de 12 meses. 
As melhorias vão abranger a renovação 
do sistema de drenagem, instalação de 
pavimento de concreto na área de pontos 
de ônibus, novos abrigos de passageiros e 
repavimentação.

RUA BLUMENAU PASSA 
POR REQUALIFICAÇÃO

Joinville ganha 
Plano Municipal de 
Economia Solidária

Rua Engenheiro 
Niemeyer
interditada
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Vagas para cursos
 de instrumentosMAIS TABLETS E NOVOS 

MATERIAIS NAS ESCOLAS

A Secretaria de Educação 
inicia na próxima semana 
a 8ª Semana Nacional de 
Educação Infantil.O tema da 
edição deste ano é “Educação 
Infantil: um mundo de 
brincadeiras e pesquisas”. A 
programação segue até dia 
23 de agosto e irá contar 
com seminários, oficinas, 
lançamento do E-book 
Reinventando o Espaço 
Escolar e mostra pedagógica 
nas unidades escolares. Entre 
os dias 19 e 23, as famílias 
de alunos e comunidade 
em geral estão convidados 
a visitar os 70 CEIs e escolas 
municipais que têm educação 
infantil para participar de 
atividades de aprendizado e 
recreação.

A Escola de Música Villa-
Lobos, integrante da Casa da 
Cultura de Joinville, está com 
vagas abertas para diferentes 
cursos de instrumentos.  As vagas 
disponíveis são para os cursos de 
violão (matutino), contrabaixo 
(matutino e vespertino), acordeon 
(vespertino), trompete (matutino), 
saxofone (vespertino e noturno), 
trombone, tuba e eufônio 
(vespertino).  As matrículas 
podem ser feitas na secretaria 
da Casa da Cultura (rua Dona 
Francisca, 800 – Saguaçu), de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 20 
horas. A taxa de inscrição custa 
R$ 60,00 e as aulas terão início 
no imediato. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(47) 3433-2266.

Em cerimônia realizada na Escola Municipal Wittich 
Freitag, bairro Aventureiro, a Prefeitura de Joinville 
oficializou na segunda-feira (12/08) a entrega de mais 9.175 
tablets que serão usados por estudantes do 1º ao 5º ano de 
escolas da área urbana e do campo, assim como de Centros 
de Educação Infantil. Ao todo, desde o início do programa 
de introdução dos tablets em 2013, já foram entregues 31 
mil aparelhos, num investimento total de R$ 6,453 milhões. 
No mesmo evento foram entregues 8.989 livros de literatura 
infantil e infanto-juvenil, num investimento de R$ 266 
mil, que serão direcionados a 155 escolas, e 153 mesas de 
pebolim que serão usadas nas aulas de educação física.

JAKSSON ZANCO

Joinville realiza 
Semana Nacional de 
Educação Infantil
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Profissionais das áreas de Gestão de Pessoas, Segurança e Medicina 
do Trabalho estão convidados para o Workshop Experiências 
Inclusivas, que será promovido no dia 20 de agosto, a partir das 
8 horas, no auditório da reitoria da Univille – Campus Bom Retiro. 
O evento é coordenado pela Secretaria de Assistência Social (SAS), 
Coordenação de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência, e faz 
parte das ações relativas ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência, celebrado em 21 de setembro. Conta com a parceria do 
Ministério da Economia, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (COMDE)  e Univille.

Neste domingo (18/08) é a vez das mulheres 
entrarem em campo no jogo de abertura pelo 
Primeiro Copão Feminino Kurt Meinert de Futebol 
Amador.  Com início às 9 horas, a cerimônia de 
abertura vai reunir integrantes dos 11 times 
inscritos em um desfile de apresentação das equipes 
competidoras. O primeiro jogo será realizado logo 
após a solenidade de abertura, entre os times Audax/
BKS Bebidas/Transporte Daniel e Unidas do Itinga. 
Caso chova, o evento pode ser adiado. 

Joinville recebe Workshop Experiências Inclusivas Primeiro Copão Feminino inicia domingo

A primeira equipe da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) em Joinville 
foi homenageada, na manhã 
de quinta-feira (15), no evento 
comemorativo aos 25 anos de 
implantação do programa no 
município. A médica Marília 
Mendes Luz, a enfermeira Helena 
Silvia Lopes Pereira dos Santos, as 
técnicas de enfermagem Ademiria 
Correia e Maria Alsira Lopes dos 
Santos receberam certificados. 
Atualmente, a Estratégia Saúde 
da Família presta cerca de 633 
mil consultas médicas e de 
enfermagem por ano. A estrutura 
atual da Estratégia Saúde da Família 
tem 70% de cobertura. Em cinco 
anos, o crescimento da Estratégia 
Saúde da Família superou a 
evolução dos primeiros 20 anos. O 
crescimento foi de 38%. Subindo 
de 52 para120 equipes. Até 2020, o 
objetivo é chegar a 140 equipes.
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Joinville celebra 25 anos da 
Estratégia Saúde da Família


