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Hospital  
SÃO JOSÉ 
reduz tempo 
de espera no 

PRONTO SOCORRO

Em 2019, o tempo de espera da classificação de risco até o atendimento 
médico no Pronto Socorro (PS) do Hospital São José de Joinville era de 417 
minutos, em janeiro, e caiu para 75 minutos, em dezembro.
As mudanças são atribuídas à implantação do Projeto Lean, iniciativa do 
Ministério da Saúde para reduzir a superlotação e melhorar o atendimento 
em emergência de hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Anteriormente ao Lean, a média de permanência de um paciente no 
PS até a internação era de 4 dias, tempo que foi reduzido para 24 horas. O 
fluxo do PS também melhorou pela corresponsabilidade e solidariedade 
dos demais setores do HMSJ. Dos atendimentos do Pronto Socorro, 
35% são de ortopedia, 36% clínicos, 29% cirúrgicos. O HMSJ é referência 
absoluta para Joinville e Região em Neuro AVC, Traumatologia e Oncologia.
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Melhorias nas ruas do 
ITAUM E PIRABEIRABA 

A Prefeitura de Joinville iniciou, nesta segunda-feira (27/1), a requalificação de novas ruas nos bairros 
Itaum e Pirabeiraba. As obras estão na fase de lançamento da nova capa asfáltica e beneficiam as ruas 
Otto Jordan e Presidente Gaspar Dutra, no Itaum, e Vinte e Sete de Maio, Professor Ohde e Francisco 
Eberhardt, em Pirabeiraba. As requalificações no bairro Itaum fazem parte de um lote que beneficia 
também ruas do bairro Floresta. O contrato vai requalificar cinco ruas, com prazo de execução de até 
quatro meses, incluindo as ruas Antônio Pereira Macedo, Bento Torrens e dos Agrônomos. 

No Distrito de Pirabeiraba, o lote requalificado conta com 16 ruas e sete quilômetros de extensão de 
nova camada asfáltica. O prazo de execução é de oito meses. Também são beneficiadas as ruas Alfredo 
Schulze, Carlos Heins Funke, Conselheiro Pedreira, Eugênio Ernesto Kunde, João Eberhardt, Joinville, 
Olavo Bilac, Pastor Dommel, Pastor Georg Burger, Quatro de Fevereiro, SD 20026, Trinta e Um de Outubro 
e Vinte e Quatro de Abril.

 

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Planejamento Urbano e Desenvolvimento 
Sustentável (Sepud) e do Departamento de Trânsito 
(Detrans), vai fazer alterações no trânsito no 
entorno da avenida Beira-Rio. As mudanças serão 
implementadas em etapas. Com as pré-marcações 
da sinalização já iniciadas, a primeira intervenção 
viária vai acontecer na rotatória da avenida José 
Vieira (Beira Rio). O fluxo de veículos que segue pela 
rua Padre Antônio Vieira e deseja acessar a Beira 
Rio no sentido Centro não poderá mais utilizar a 
rotatória. Com a mudança, o novo acesso será pela 
Beira Rio no sentido Norte (com fluxo livre), por meio 
de uma alça de retorno em frente à Acij.

Outra alteração será a implantação de sentido 
único na Dona Francisca, no trecho entre as ruas 
Iririú e Carlos Benack. Desta forma, o fluxo de veículos que passa na Dona Francisca no sentido 
Sul/Norte deverá desviar pela rua Ibirama, que também terá sentido único.

Trecho da avenida 
Juscelino Kubitschek 
tem interdição parcial

A Companhia Águas de Joinville 
informa que, por causa de uma 
obra na rede de esgoto, um trecho 
da avenida Juscelino Kubitschek, 
Centro, estará parcialmente 
interditado no próximo sábado 
(1). O bloqueio ocorre em frente 
ao Colégio Santos Anjos, nas 
pistas de ônibus e central, das 
7h30 às 12h. A Companhia pede a 
compreensão de todos e a atenção 
dos motoristas que trafegarem 
no local. Mais informações pela 
central de atendimento 115. 

BEIRA-RIO passa por mudanças no trânsito   
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Obras 
garantem 
MAIS ÁGUA

A Companhia Águas 
de Joinville realizou 
no domingo (26) 
uma série de obras 
de melhorias na rede 
de distribuição e na 
Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do 
Cubatão. As ações 
vão garantir mais 8,6 
milhões de litros de 
água distribuídos 
diariamente, 
beneficiando 70% de 
Joinville. A ampliação 
da ETA Cubatão será 
totalmente concluída 
em março.
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Obras de prevenção de 
alagamentos no ITINGA  

A Prefeitura de Joinville, por meio da Subprefeitura Sul, realiza 
a manutenção e limpeza de valas nas laterais da rua Santa 
Catarina, no bairro Itinga, próxima à rua Cidade de Luziana, no 
quilômetro 6 da via. Com o objetivo de prevenir alagamentos no 
local, a equipe da subprefeitura, com o apoio da Secretaria de 
Infraestrutura Urbana (Seinfra), utiliza uma retroescavadeira para 
aumentar a vazão das águas pluviais na região e retirar os resíduos 
depositados com a ação do tempo.

As obras vão se estender pela região, passando pela rua Cidade 
de Luziana, totalizando cerca de 1.000 metros de extensão. 
Também é realizada a abertura de pequenas valas nas laterias 
da via em alguns trechos, melhorando a drenagem. Os trabalhos 
iniciaram na última segunda-feira (27/1) e têm previsão de serem 
concluídos até o fim da próxima semana. O trânsito não sofre 
alterações no local.

Limpeza 
de vala no 
MORRO 
DO MEIO 

A Prefeitura de Joinville, por 
meio da Subprefeitura Sudoeste, 
realiza obras de prevenção de 
alagamento no bairro Morro 
do Meio. Nas proximidades da 
rua Amanda Goll, lateral da rua 
Minas Gerais, uma escavadeira 
hidráulica (PC), operada em 
parceria com a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana (Seinfra), 
faz a retirada da vegetação e 
dos resíduos depositados pela 
ação do tempo nas laterais 
da vala, numa extensão de 
aproximadamente 1.000 metros.

A vala é afluente do rio Águas 
Vermelhas e os trabalhos de 
limpeza melhoram a vazão 
das águas pluviais na região, 
prevenindo alagamentos. A 
equipe também faz a limpeza de 
um terreno público às margens 
da vala.
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Arquivo Histórico valoriza a pesquisa
De 3 de fevereiro a 8 de março estarão abertas 

as inscrições gratuitas de trabalhos para o projeto 
“Pesquisa em Evidência 2020”, que apresenta à 
comunidade produções intelectuais que utilizaram o 
acervo do Arquivo Histórico de Joinville (AHJ) como 
fonte de consulta e pesquisa.

Os interessados devem encaminhar as propostas 
para o e-mail arquivohistorico@joinville.sc.gov.br, 
contendo título do trabalho, autor (a), resumo do 
trabalho, currículo resumido do autor (a), endereço 
completo e telefone. Os trabalhos selecionados serão 
apresentados ao público em quatro encontros previstos 
para acontecer nos meses de abril, junho, setembro e 
novembro, preferencialmente aos sábados.

Aberto processo seletivo 
na ÁREA DA SAÚDE

Acadêmicos de administração, arquitetura, 
biomedicina, farmácia, gestão pública, gestão 
hospitalar e naturologia podem se inscrever para 
concorrer a vagas de estágio remunerado no Hospital 
São José e Secretaria da Saúde de Joinville. O processo 
de seleção é para formação de cadastro de reserva. 
Os interessados devem ler atentamente o edital, que 
inclui, entre as exigências, idade mínima de 16 anos. 
A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio de 
formulário eletrônico.

O estagiário que for convocado terá direito a bolsa de 
complementação educacional equivalente a 1,5 salário 
mínimos para cumprimento de jornada de atividade em 
estágio de seis horas diárias, somando 30 horas semanais, 
dois vales-transporte ao dia, além de outros benefícios.

Concurso de Jardins abre inscrições
Entre os dias 3 de fevereiro e 6 de março, estarão abertas as inscrições 

gratuitas para a categoria Especial do Concurso de Jardins da 82a 
Festa das Flores de Joinville. Os concorrentes desse grupo passam por 
quatro avaliações entre os meses de abril e outubro, sempre com visitas 
agendadas previamente. Podem participar residências urbanas e rurais, 
empresas, escolas e espaços mantidos pelo programa Parceria Verde. Os 
interessados em participar da categoria Especial deverão preencher a 
ficha de inscrição disponível no site da Prefeitura de Joinville e enviá-la 
para o e-mail fran.martins@joinville.sc.gov.br.

As inscrições para as demais categorias do Concurso de Jardins da 
82a Festa das Flores serão realizadas a partir do mês de agosto, em data 
a ser divulgada. A divulgação e premiação dos ganhadores de todas as 
categorias do Concurso de Jardins, acontecerá durante a 82a Festa das 
Flores, que acontece de 17 a 22 de novembro.


