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Começa a reforma da  
ANTIGA PREFEITURA

As obras de reforma e revitalização do prédio da antiga sede da Prefeitura de Joinville, 
localizado na esquina das ruas João Colin e Max Colin, iniciaram nesta segunda-feira, dia 20 de 
janeiro de 2020. Com prazo de dez meses para a execução da obra, a empresa Projete Engenharia 
e Construções Ltda é a responsável pela restauração, sob o custo contratual de R$ 2,2 milhões.

Com espaço total de 3.400m², o imóvel passará por uma reforma completa, que vai contemplar, 
desde a instalação elétrica e hidráulica, até a revitalização das calçadas, além de contar com todas 
as adaptações para tornar o prédio totalmente acessível, incluindo um elevador novo. Seguindo o 
projeto de reforma, as características estruturais, como a fachada, serão mantidas, pois o prédio é 
tombado como patrimônio do município.

Após a conclusão da reforma, a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento 
Sustentável (Sepud), que desde outubro está sediada na Sociedade Harmonia Lyra, deve voltar 
para o imóvel, que também passará a abrigar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerest) e a Central de Abastecimento de Materiais (Came), unidades pertencentes à SES. 
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Aumenta atenção  
contra a dengue

A Prefeitura de Joinville alerta sobre novos locais da cidade 
infestados pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. 
Desta vez, foram identificados focos nos bairros Espinheiros, Comasa 
e Jardim Iririú, com agravante de que os focos foram encontrados nas 
residências, e não apenas em armadilhas instaladas pelo Serviço de 
Vigilância Ambiental. Outros bairros que já registraram infestação são 
Boa Vista, Fátima, Itaum, Bucarein e Guanabara.

Por conta disso, no dia 6 de fevereiro, às 19 horas, será realizada 
reunião com moradores, na Escola Municipal Dom Jaime de Barros 
Câmara, que fica na rua João Ebert, 836, bairro Comasa. O objetivo 
será reforçar orientações e falar a respeito da aplicação de notificação 
e multa aos munícipes que tiverem focos em suas residências. Já são 
253 focos positivos em 2020, enquanto em 2019 foram contabilizados 
expressivos 3.305 focos. O mosquito Aedes aegypti se reproduz a 
partir da postura de ovos em água limpa e parada. Além de dengue, 
transmite zika vírus e as febres chikungunya e amarela.

Obras paralisam Estação de Tratamento 

A Companhia Águas de Joinville informa que, por causa de uma série de 
obras de melhoraria o abastecimento nas zonas Leste e Norte da cidade, a 
Estação de Tratamento de Água (ETA) Cubatão será paralisada no domingo 
(26), das 5 às 17 horas. Assim, 70% de Joinville ficará com o fornecimento de 
água comprometido. O sistema de abastecimento voltará ao normal durante 
a noite de domingo e madrugada de segunda-feira (27).

Os bairros atingidos são: Adhemar Garcia, América, Anita Garibaldi, 
Atiradores, Aventureiro, Bom Retiro, Boa Vista, Bucarein, Centro, Costa e Silva, 
Distrito Industral Norte, Espinheiros; Fátima, Guanabara, Iririú, Itaum, Jardim 
Paraíso, Jardim Iririú, Jardim Sofia, Jarivatuba, João Costa, Paranaguamirim, 
Parque Guarani, Petrópolis, Pirabeiraba, Rio Bonito, Saguaçu, Santo Antônio, 
Ulysses Guimarães, Vila Cubatão e Glória (parcial).

A Prefeitura de Joinville vai publicar 
em fevereiro o edital para a compra 
de dois aceleradores lineares para o 
Hospital São José. No ano passado, 
a Secretaria da Saúde encaminhou 
pedido de recursos ao Ministério 
da Saúde e também à bancada 
parlamentar catarinense para a 
aquisição dos equipamentos.

No final de 2019, o Governo Federal 
confirmou o aporte. O Ministério da 
Saúde destinou R$ 9 milhões para a 
compra dos equipamentos, estimada 
entre R$ 10 e R$ 11 milhões, com 
pagamento da diferença com recursos 
próprios do município.

Os novos aceleradores, que serão 
comprados ,têm alta tecnologia, 
melhorando o atendimento aos 
pacientes. O processo de licitação 
está previsto para terminar no final 
de março. Durante o processo de 
substituição dos equipamentos, os 
serviços não serão prejudicados. Os 
pacientes de radioterapia receberão o 
tratamento no Hospital da Unimed, em 
convênio estabelecido, prevendo-se o 
tempo para a instalação.
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Contenção  
de encosta no 
Parque Guarani

Prefeitura de Joinville realiza a contenção de uma 
encosta na rua das Sequoias, no bairro Parque 
Guarani, no encontro com a avenida Radialista 
Manoel de Borba Rosa.

A equipe da Subprefeitura Sul, em pareceria  
com a Seinfra, trabalha também no 
desassoreamento do riacho Boehmerwald,  
atingido pelo desbarrancamento, e na 
reestruturação da rede de drenagem do local.

Rua Blumenau 
recebe drenagem

Neste sábado (25/01), a partir das 7h30, a Prefeitura 
de Joinville, por meio do Detrans, vai interditar o trecho 
da rua Blumenau no cruzamento com a rua Presidente 
Prudente de Moraes, no bairro Santo Antônio. A interdição 
vai acontecer por causa das obras de drenagem, como 
parte da requalificação asfáltica do Eixo Prudente de 
Moraes, que vai beneficiar, além da Prudente de Moraes, 
as ruas Maceió e Guilherme. Os motoristas devem estar 
atentos a rotas alternativas de desvio.

Trecho da rua  
Florianópolis interditado

A Companhia Águas de Joinville informa que, por causa 
de uma obra de manutenção preventiva, um trecho 
da rua Florianópolis terá interdição total no próximo 
domingo (26), das 8h30 às 16h. Será instalada uma 
motobomba no local, que vai aumentar a disponibilidade 
hídrica da região. A obra será realizada logo após a 
rotatória com a rua Procópio Gomes, em frente ao 
supermercado Condor. O desvio do trânsito em direção à 
zona Sul ocorrerá pela rua Piauí. Já em direção ao Centro, 
o desvio poderá ser feito pela rua Graciosa. 
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ANIMAIS DE GRANDE PORTE  
QUE AGUARDAM TUTOR

Animais de grande 
porte aguardam 
novos tutores  

Interessados em guarda responsável podem fazer contato 
pelo telefone (47) 3433.6157, ou visitar a sede do CBEA, 
que fica na Estrada Blumenau, km 11, no bairro Vila Nova. O 

funcionamento é de segunda a sexta, das 10 às 16 horas.

n JAMANTA (rottweiler): ideal para espaço grande cercado
n ZARA (mistura pitbull): dócil com humanos
n NERO (pitbull): dócil com humanos
n OLAVO (SRD): ideal para espaço grande cercado
n BARÃO (SRD): ideal para espaço grande cercado
n HONDA (pitbull): dócil com humanos
n AGENOR (SRD): dócil com humanos
n KIARA (pitbull): dócil com humanos
n ZEUS (chow-chow): ideal para espaço grande cercado
n BRUTOS (pitbull): ideal para espaço grande cercado
n BETO (SRD): dócil com humanos
n SKATE (pitbull): ideal para espaço grande cercado
n SHERLOCK (chow-chow): ideal para espaço grande cercado
n SCOOBY (SRD): dócil com humanos

O Centro de Bem-Estar 
Animal (CBEA), da Prefeitura 
de Joinville, procura 
apaixonados por cães, 
especialmente por animais 
de grande porte, que precisam 
de espaço para gastar energia, 
atenção e disponibilidade do 
dono. Os animais estão castrados, 
vacinados e disponíveis para adoção, no 
CBEA. No momento, são 14 cães da raça pitbull, chow-chow, 
rottweiler e Sem Raça Definida (SRD). A maioria impressiona 
pelo porte, mas é dócil com humanos, como é o caso da 
pitbull Kiara, e do Scooby, SRD.

Recolhidos em situação de abandono ou oferecendo risco 
para a vizinhança, alguns apresentam grau de agressividade. 
“Estes são ideais para cuidar de locais como pátios de empresa 
e chácara, à noite, desde que cercados”, comenta o gerente do 
CBEA, Fernando Rothbarth.

O apelo do CBEA para que os animais sejam adotados é abrir 
espaço para atender outros animais, pois é responsável por 
atendimento clínico médico veterinário de animais de rua sem 
tutor, feridos, doentes ou vítimas de maus-tratos.


