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Em Joinville, um programa tem como objetivos gerar uma nova fonte de renda ao produtor rural, valorizar o 
homem do campo, proporcionar contato com a natureza, além de promover educação ambiental. Este programa 
é o Viva Ciranda, que torna-se ainda mais atrativo para as crianças no período natalino. Além do passeio na área 
rural de Joinville, os pequenos podem participar da confecção e da pintura do tradicional biscoito natalino. Quem 
ensina a receita é a dona Eva Veiga Wiezbicki, moradora da Estrada Mildau e integrante do programa.

O Viva Ciranda é um programa de Turismo Rural Comunitário de Joinville, que tem a participação de propriedades 
de todas as regiões da área rural da cidade, com atividades tanto para crianças quanto para turistas. As propriedades 
recepcionam visitantes durante o ano todo, inclusive nos períodos de férias. O Viva Ciranda é um programa da Prefeitura 
de Joinville, coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT).
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Hospital São José capacita em 
ressuscitação cardiopulmonar

Cerca de 900 profissionais do 
Hospital São José (HSJ), incluindo 
enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem e fisioterapeutas, 
participaram nesta semana, do 
treinamento de Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP). A 
capacitação faz parte do Programa 
de Educação Permanente (PEP) do 
Hospital São José que visa garantir 
a qualidade no atendimento ao 
paciente por meio do treinamento 
constante dos profissionais, em 
diferentes temas e procedimentos, 
com base em novas literaturas e 
normativas.

A Ressuscitação 
Cardiopulmonar é um 
procedimento de emergência 
estratégico e todos os profissionais 
devem estar preparados para 
executá-lo com segurança. A 
maior parte dos profissionais 
atua na área de internação, onde 
os pacientes encontram-se com 
menor risco de sofrerem uma 
parada cardíaca. No entanto, a 
capacitação é essencial para que 
todos saibam identificar eventuais 
sinais de piora do paciente, para 
que acionem outros profissionais 
ou, se necessário, executem o 
procedimento de ressuscitação.

Saúde alerta para cuidados contra o sarampo
A Secretaria da Saúde de Joinville reforça o alerta 

durante o período de férias e viagens para que 
as pessoas se protejam contra o sarampo. Como 
praticamente todos os estados têm cidades com 
registros de casos confirmados, a orientação é 
se proteger para que não ocorra o contágio. A 
doença é transmitida pelo ar, e de fácil propagação 
– uma pessoa contaminada pode passar a doença 
para outras 12. Por isso é importante estar 
imunizado para evitar a propagação.

Joinville está em surto da doença, com registro 
de 96 pessoas que ficaram doentes pelo sarampo. 
Quem ainda não se vacinou deve procurar uma 
unidade básica mais próxima para saber da situação 
vacinação. A vacina deve ser aplicada para público 

entre 6 meses aos 49 anos de idade. Pessoas acima desta idade devem se vacinar 
somente se tiveram contato com suspeitos de contaminação ou com quem ficou doente.

Sentido único em ruas do bairro Bom Retiro
A Prefeitura de Joinville, por meio do Departamento de Trânsito (Detrans), 

implantou sentido único nas ruas dos Ciclistas e Palmitos, no bairro Bom Retiro. 
Com a mudança, o fluxo dessas vias será em direção à avenida Santos Dumont. 
A Prefeitura de Joinville justifica a mudança para proporcionar maior fluidez e 
segurança ao trânsito da região, diminuindo os conflitos nos cruzamentos entre as 
vias e melhorando a mobilidade entre veículos, pedestres e ciclistas.
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Drenagem no Paranaguamirim
A Prefeitura de 

Joinville, por meio da 
Subprefeitura Sudeste, 
realiza a drenagem 
da rua João Geraldo 
de Oliveira, no bairro 
Paranaguamirim. A 
obra, em extensão de 
cerca de 160 metros, 
no trecho entre as 
ruas Éfeso e a rua 
Adolfo Miehe, consiste 
em nova rede de 
tubos, para garantir 
o escoamento das 
águas pluviais no 
local. A rua via é uma 
lateral da avenida Kurt 
Meinert, via de grande 
importância para o 
trânsito da região. São 
utilizados 160 tubos 
de 80 centímetros 
de diâmetro. A 
drenagem da via é 
parte da preparação 
para a pavimentação 
em parceria com a 
comunidade.

Melhorias em 
ruas nos bairros 
Costa e Silva e 
Pirabeiraba

A Prefeitura de 
Joinville iniciou as 
obras de requalificação 
asfáltica nas ruas 
Almirante Jaceguay, 
Bem-te-vi, Caratinga 
e Codornas, no bairro 
Costa e Silva, e na rua 
Carlos Heins Funke, no 
Distrito de Pirabeiraba. 
Ao todo, as cinco vias 
somam 1.648 metros 
de nova camada 
asfáltica.

A Prefeitura de Joinville iniciou as obras de requalificação asfáltica na 
rua General Goes Monteiro, no bairro Boa Vista. A via, que recebe uma 
nova camada asfáltica, terá o trecho entre as ruas Albano Schmidt e Tibagi 
requalificado, o que corresponde a 460,7 metros de extensão.

A obra faz parte do contrato nº560/2019, assinado com a Construtora Fortunato 
Ltda, que vai beneficiar 17 ruas dos bairros Boa Vista e Comasa. Uma extensão 
de 4.946,20 metros de requalificação asfáltica será executada em até seis meses, 
sob o valor de R$ 1.388.879,48, pagos por meio de financiamento junto ao Banco 
do Brasil. Além da rua General Goes Monteiro, também serão requalificadas as 
ruas Airton Felácio, Alvorada, Hamburgo, Holanda, Inglaterra, Matos Costa, Max 
Boehm, Olinda, Raul Borges, Romelândia, São Miguel, São Vicente, SD 21036, 
Tibagi, Victor Pellense e Witmarsun.
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Requalificação asfáltica  
no bairro Boa Vista



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  

4

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

Carnês do IPTU 2020 estão sendo entregues
A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria da Fazenda, iniciou a entrega dos carnês do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) 2020. O imposto sofreu reajuste de 2,89%. Com a emissão dos 254 mil carnês foram lançados 
R$ 249 milhões. A expectativa do município é arrecadar R$ 162 milhões. Para quem efetuar pagamento único até o dia 
7 de janeiro, é oferecido desconto de 10%. Outra oportunidade de pagar menos será até o dia 6 de fevereiro: 8% de 
desconto para parcela única. Em 2019, foram arrecadados R$ 95 milhões no pagamento a vista.

Os pagamentos parcelados começam a vencer no dia 7 de janeiro. Caso o contribuinte não receba o carnê, deve 
acessar o site da prefeitura, utilizando o link obter segunda via do carnê do IPTU.

Maria Fumaça de Natal é atração
No próximo sábado (14/12), o charme e a nostalgia 

dos trens a vapor encantarão o público de Joinville com 
a passagem da Maria Fumaça Mallet 204 pela Estação da 
Memória (rua Leite Ribeiro – Anita Garibaldi), antiga Estação 
Ferroviária. A atração é gratuita. O espaço estará aberto ao 
público a partir das 21 horas, e a chegada da Maria Fumaça 
está prevista para as 21h15, devendo permanecer no local por 
aproximadamente 30 minutos, antes de seguir viagem.

Além de apreciar a chegada da Maria Fumaça, ao som 
do tradicional apito, os visitantes poderão tirar fotos 
ao lado do trem que estará todo iluminado e enfeitado 
com decoração de Natal. Não será possível entrar nos 
vagões. O desfile da locomotiva construída em 1950 por 
Joinville e outras 35 cidades faz parte do projeto Natal nos 
Trilhos, realizado pela Associação Brasileira de Preservação 
Ferroviária (ABPF) e pela empresa Rumo Logística.

Concurso da Guarda 
ocorre domingo 

Neste domingo (15/12), 5.643 candidatos inscritos, 
e que validaram a inscrição na Secretaria de Gestão 
de Pessoas, prestarão as provas objetivas do concurso 
público (Edital nº 004-2019-SGP) para as cinco vagas 
do cargo de Guarda Municipal. A Unidade da Guarda 
Municipal faz parte da Secretaria de Proteção Civil e 
Segurança Pública (SEPROT). A prova será realizada em dois locais, nas unidades 
da Unisociesc Joinville: Campus Boa Vista e Marquês de Olinda. A abertura dos 
locais será a partir das 7h30, com fechamento dos acessos às 8h30. O início da 
prova será às 9 horas, com término às 12 horas.

Os candidatos aprovados nas provas objetivas, pré-classificados até 300ª 
(trecentésima) colocação, somada as vagas de ampla concorrência e as Pessoas 
com Deficiência (PcD), serão convocados para a Prova de Aptidão Física, que 
será realizada nos dais 27 e 28 de janeiro.
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