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A Prefeitura de Joinville iniciou, 
nesta semana, as obras de drenagem 
da Estrada Timbé, que faz ligação 
entre os bairros Pirabeiraba e Jardim 
Paraíso. A equipe da empresa 
vencedora da licitação iniciou os 
trabalhos de marcação e preparação 
da via para as escavações.

A drenagem prepara a via para 
receber a pavimentação asfáltica, num 
investimento de R$3.337.403,89, pagos 
por meio do financiamento do Banco do 
Brasil. A pavimentação vai contemplar 
um trecho de 2.753,90 metros de 
extensão, que vai da rua Tuiuti até a 
Estrada Saí. A conclusão da pavimentação 
está prevista para janeiro de 2021. 
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Rua Guilherme recebe 
PAVIMENTAÇÃO

A Prefeitura de Joinville realiza a limpeza 
de valas e rios na região do bairro Floresta, 
com o objetivo de melhorar a vazão das 
águas do rio Bucarein e seus afluentes e 
prevenir alagamentos. A ação é feita com 
retroescavadeira. A limpeza das valas 
afluentes do rio Bucarein ocorre na região 
da rua Princesa Mafalda, rua Presidente 
Samora Machel e rua Sorocaba, somando 
500 metros de extensão.

Na última semana, também na região 
Sul, a equipe da subprefeitura fez a 
limpeza de um trecho do rio Itaum, no 
bairro Boehmerwald, numa extensão de 
cerca de 850 metros.

No sábado, dia 18 de janeiro, a partir das 7h30, haverá interdição 
do trecho da rua Dr. João Colin, no cruzamento entre a extensão 
das ruas Maceió e Presidente Prudente de Moraes, no bairro Santo 
Antônio. A interdição será por causa das obras de rede de drenagem e 
requalificação asfáltica do Eixo Prudente de Moraes, que vai beneficiar, 
além da Prudente de Moraes, as ruas Maceió e Guilherme. A previsão 
é de que a intervenção seja finalizada até o fim de sábado, tendo o 
trânsito liberado após o término dos trabalhos. Caso chova, as obras 
podem ser adiadas.

Quem precisa seguir no sentido norte, pode fazer a conversão à 
direita na rua João Pessoa (Supermercado Angeloni), para acessar a rua 
Dona Francisca. Para acessar o Terminal Norte, os ônibus do transporte 
público também utilizarão esse desvio.

Obras de prevenção  

na ZONA SUL
Interdição na João Colin 
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A Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra), iniciou a aplicação 
da capa asfáltica na rua Guilherme, 
no bairro Costa e Silva. Com o 
trânsito em meia pista, as obras 
melhoram a trafegabilidade e 
substituem os paralelepípedos que 
revestiam a via.

A rua Guilherme passou, 
inicialmente, por uma revisão da 
rede de drenagem, com o uso do 
hidrojato, e depois teve a instalação 
da drenagem de bordo, que 
garante um bom escoamento das 
águas pluviais nas laterais da via. O 
asfaltamento abrange cerca de  
620 metros de extensão.
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Orientação contra o SARAMPO
A Secretaria de Saúde solicita que as pessoas que participaram do evento 

“A Festa que Faltava”, realizada no dia 11 de janeiro (sábado), no Bar Pixel, em 
Joinville, procurem a unidades básica de saúde mais próxima para verificar sua 
situação vacinal e, caso necessário, recebam a dose contra o sarampo.

O alerta e a razão deste pedido é a suspeita de um caso de sarampo em uma 
pessoa que esteve no local. Sendo assim, é importante a realização do bloqueio 
vacinal nas pessoas que estiveram presentes no evento. Joinville teve 112 casos 
confirmados de sarampo entre 2019 até esse começo do ano. Atualmente, estão 
sendo investigados 27 casos suspeitos.

Joinville recebe doses da 
PENTAVALENTE

A Secretaria da Saúde de Joinville 
informou a chegada de 1,8 mil doses 
da vacina pentavalente. O material é 
fornecido pelo Ministério da Saúde e 
distribuído pelo Governo do Estado 
aos municípios. A quantidade recebida 
não atende toda a demanda vacinal de 
Joinville, que é de 6,6 mil doses.

Os pais que não vacinaram 
as crianças menores de um ano 
devem procurara as unidades 
para a imunização. Porém, como 
a quantidade é insuficiente, as 
doses devem terminar em poucos 
dias. A previsão é que a partir da 
próxima segunda-feira (20/01) as 55 
Unidades Básicas de Saúde da cidade 
comecem a receber as vacinas para 
atender a população.

A vacina pentavalente protege 
as crianças contra difteria, tétano, 
coqueluche (pertussis), hepatite B 
(recombinante) e meningite por 
Haemophilus influenzae B.

Alerta sobre perigo 
da HANSENÍASE

A hanseníase é uma doença 
infectocontagiosa, de evolução lenta, 
que se manifesta principalmente por 
meio de sinais e sintomas relacionados 
a lesões na pele e nos nervos 
periféricos, principalmente nos olhos, 
mãos e pés. A contaminação ocorre 
por meio de tosse e espirro de uma 
pessoa doente e sem tratamento.

Em Joinville, foram registrados 15 
casos novos de hanseníase, em 2019, 
sendo que 10 deles apresentam 
elevado grau de incapacidade e alta 
carga bacteriana, o que significa 
infecção ativa na cidade.

Em caso de suspeita de 
contaminação ou dúvidas, a pessoa 
deve procurar uma unidade de 
saúde mais próxima de sua casa, 
para tratamento. Mais informações 
pelo telefone (47) 3417.1377, das 7 
às 13 horas.
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Conselheiros tutelares recebem capacitação
A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 

Assistência Social (SAS), realiza a capacitação dos 15 
novos conselheiros tutelares, que foram empossados 
para a gestão 2020/2024. Os encontros de formação 
continuada acontecem no auditório da Casa dos 
Conselhos e devem se estender durante todo o 
mandato dos conselheiros.

Do dia 13 a 15, os conselheiros passaram pela 
formação, das 8 às 16 horas. Os encontros serão 
retomados na próxima semana (22/1), das 8 às 12 
horas, quando passam a ocorrer, às quartas-feiras, 
até o mês de março. O objetivo é apresentar aos 
conselheiros a rede de atendimento oferecida pelo 
município e aproximá-los da realidade assistencial, 
no atendimento a crianças e adolescentes com 
qualidade. Além da capacitação oferecida pela 
SAS, os conselheiros também recebem outras duas 
formações. Uma pela Escola da Rede do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) e outra oferecida pelo Governo Estadual, 
com conteúdo eletrônico já disponibilizado e aulas 
presenciais a partir do mês de março.
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A decisão de familiares pela doação de órgãos, no momento 
delicado e difícil da perda de alguém querido, é um ato de amor 
ao próximo que vem ajudando a salvar outras vidas. E essa atitude 
fez com que, em 2019, ocorresse a captação de 155 órgãos 
destinados à doação. As ações foram realizadas no Hospital São 
José de Joinville, com a intermediação da Comissão Hospitalar de 
Transplantes (CHT).

Foi o terceiro ano consecutivo que a unidade hospitalar 
alcança os maiores indicadores do Estado, graças ao trabalho 
de acolhimento humanizado junto às famílias, e de divulgação 
de informações e sensibilização em instituições de ensino e de 
saúde. A pessoa com intenção de ser um doador de órgãos precisa 
comunicar previamente sua decisão aos familiares.

 Joinville é destaque na DOAÇÃO DE ÓRGÃOS


