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Nova ala do Hospital 
são José fiNalizada

Fotos RoGERIo DA sILVA

JoiNville coNtra o coroNavÍrUs

a ala do setor João schlemm, 
conhecido como Js, no Hospital 
são José de Joinville, começa a 
receber os pacientes a partir da 
próxima segunda-feira (18/05).  os 
detalhes da obra física da reforma 
desse setor foram finalizados nesta 
semana.  os trabalhos começaram 
no ano passado. 

o valor investido foi de R$ 1 milhão. As melhorias 
contaram com o apoio da Associação Empresarial de 
Joinville (Acij).  A estrutura tem 53 leitos de enfermaria. 
segundo o secretário Jean Rodrigues da silva, por conta 
da pandemia de Covid-19 a ala será utilizada para o 
atendimento desses pacientes. “Após a pandemia, o local 
se torna o novo setor de ortopedia do Hospital são José, 
uma das especialidades que somos referência para o 
atendimento”, detalhou o secretário.



Blumenau recebe sinalização

 

cras oferecem 
atendimento com 
horário marcado

Durante o período de pandemia 
da Covid-19, as nove Unidades 
dos Centros de Referência em 
Assistência social (CRAs), vinculadas 
à secretaria de Assistência social de 
Joinville (sAs), estão fechadas ao 
público, mas oferecem atendimento 
presencial para a realização de 
inscrição no Cadastro Único 
(CadÚnico) e para atualização do 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), concedido a pessoas idosas 
e com deficiência. o atendimento 
é feito com horário marcado. Para 
agendar, o usuário deve entrar 
em contato com o CRAs do seu 
território, por telefone. o horário 
de atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 14h. Já a 
solicitação de cestas básicas deve ser 
realizada pelos telefones 3802-3700, 
3433-8659, 3432-8544, 3433-5975 e 
3432-8543, também de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h.

eficiência no tratameNto de esgoto
A Companhia Águas de Joinville atingiu, em abril, a marca de 99,17% de eficiência no 

tratamento do esgoto coletado na cidade. Essa é a média registrada em todas as EtEs (Estações 
de tratamento de Esgoto) administradas pela companhia. Eficiência no tratamento de esgoto é 
a capacidade de devolver água limpa ao meio ambiente. Hoje, 37% dos domicílios de Joinville 
são atendidos pela rede de coleta e tratamento de esgoto. A Águas de Joinville gerencia onze 
estações de tratamento de esgoto. A maior é a EtE do Jarivatuba, no bairro Paranaguamirim, 
onde são tratado cerca de 90% do esgoto coletado na cidade.

informações sobre o coronavírus no site da prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.brcoronavirus
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Com a pintura de faixas de 

rodagem, faixas de pedestres, além 
da aplicação de tachões e demais 
placas de sinalização vertical, a 
Prefeitura de Joinville, por meio da 
secretaria de Infraestrutura Urbana 
(seinfra), realiza a sinalização 
da rua Blumenau. As obras de 
requalificação asfáltica da via e 
reestruturação do corredor de 
ônibus foram iniciadas em agosto 
de 2019, com o prazo de 12 meses 
para execução. Apesar do período 
de paralisação de três semanas por 
conta da quarentena, a sinalização, 
que é a última parte dos trabalhos 
a ser executada, deve ser finalizada 
em até 15 dias. o trecho que recebe 
as obras abrange desde o início da 
via, próximo ao terminal Norte, até 
a rua XV de Novembro.



A secretaria da saúde de Joinville elaborou um conteúdo informativo às famílias 
com pessoas doentes pela Covid-19.  se compartilhar a moradia, o paciente deve 
ficar, preferencialmente, em quarto individual e com janela aberta. se isso não 
for possível, manter a distância mínima de 2 metros dos demais moradores. o 
isolamento para o paciente e demais pessoas da casa deve ser respeitado durante 
14 dias. As roupas pessoais e de cama e banho do paciente devem ser higienizadas 
com água e sabão, separadamente. Evitar agitá-las e deixar tudo separado dos 
demais familiares, assim como os outros utensílios, copo, xícara, talheres, pratos, 
escovas de dentes.

dicas às famílias com 
paciente da covid-19

saúde reúne 
parâmetros 
técnicos de 
combate à 
covid-19

A Prefeitura de 
Joinville, por meio da 
secretaria da saúde, 
conta com um conjunto 
de informações 
técnicas para ações de 
combate à propagação 
da Covid-19, doença 
causada pelo novo 
coronavírus. os dados, 
colhidos de órgãos e 
instituições nacionais 
e internacionais, foram 
formatados num 
relatório pelo Núcleo 
de Apoio técnico da 
secretaria da saúde 
de Joinville. A cidade 
conta com uma rede de 
saúde pública composta 
por 5 hospitais, 2 
Unidades de Pronto 
Atendimento, 1 Pronto 
Atendimento, além de 
serviços ambulatoriais 
especializados e 
unidades que prestam 
os serviços de Atenção 
Primária à saúde. são 10 
leitos de UtI neonatal, 
7 de UtI pediátrica e 68 
de UtI adulto voltados 
exclusivamente para o 
atendimento de casos 
suspeitos e confirmados 
com a Covid-19. 

Web-saúde

3481-5165

      302  Infectados

        13  mortos

    4.562  Infectados

        79  mortos

218.223  Infectados

    14.817  mortos

 JoInvIlle

 santa catarIna

 BrasIl

Números do coroNavÍrUs - até 15/05 - 19H 

informações sobre o coronavírus no site da prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.brcoronavirus
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sábado tem ação contra a gripe

A secretaria de Educação de Joinville iniciou na terça-feira (12/05) 
a entrega do kit alimentação escolar para alunos da rede municipal 
de ensino. A distribuição começou por estudantes beneficiários 
do programa Bolsa Família. o kit é composto por hortifruti 
produzidos pela agricultura familiar. Para a distribuição do kit, foram 
recebidos 22.778 cadastros realizados entre os dias 6 e 10 de maio. 
A distribuição ocorre durante o período de suspensão das aulas 
presenciais em decorrência da pandemia do coronavírus.

educação de Joinville inicia 
entrega de alimeNtação

o sábado (16/5) será mais um dia de vacinação contra a 
gripe na Arena Joinville para diversos públicos-alvo, das 8 às 
13 horas. A equipe da secretaria da saúde estará mais uma 
vez trabalhando no formato drive-thru, com a realização 
da vacinação do cidadão dentro do seu carro, para evitar a 
aglomeração e o contato entre pessoas. são convidados a 
comparecer ao local os professores e adultos de 55 a 59 anos; 
idosos acima de 60 anos; pessoas com deficientes, gestantes, 
puérperas e pessoas com doenças crônicas (acima de 18 
anos), e trabalhadores da saúde que ainda não se vacinaram. 
A previsão é de aplicação de 3 mil doses. todos devem 
apresentar Carteira de identidade ou documento com foto. 
os professores também devem ter em mãos o crachá ou 
comprovante de pagamento indicando a função.

centro de Bem-estar animal 
adapta ateNdimeNto

 
Devido à pandemia do novo coronavírus, o Centro 
de Bem-Estar Animal (CBEA) de Joinville adaptou o 
atendimento para continuar oferecendo o serviço 
de adoção de animais. Para quem procura um novo 
amigo e uma boa companhia, atualmente o CBEA 
tem 80 animais, entre cães e gatos, esperando por 
um novo lar. Como medida preventiva contra a 
Covid-19, a cada atendimento, apenas uma pessoa 
pode acessar o espaço de adoção, fazendo uso de 
máscara. A equipe do CBEA desloca o animal até 
um ambiente aberto, onde a pessoa interessada 
na adoção pode conhecer o novo amigo. sem 
necessidade de agendamento, o CBEA, que fica 
Estrada Blumenau, km 11, s/nº, no bairro Vila Nova, 
recebe pessoas interessadas na adoção das 

10 às 16 horas de segunda a sexta-feira. 

informações sobre o coronavírus no site da prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.brcoronavirus
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casos de deNgUe 
em JoiNville 
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mortes: 0

casos 
coNfirmados

2.304 
casos 

descartados

241
 agUardaNdo 

resUltado

3.596
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