
Nº  306 
10 a 16 de fevereiro de 2020

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube
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Neste sábado (15/2), das 8 às 16 horas, cerca de 400 servidores da secretaria da saúde de Joinville estarão 
mobilizados, em 24 Unidades Básicas de saúde, que estarão abertas para atender a população de todas as idades. 
será o dia d contra a Febre amarela e o sarampo. a comunidade é chamada a comparecer às unidades mais próximas 
de suas casas, pois também será o momento de verificar se a carteira de vacinação está em dia.  o gerente do Centro 
de vigilância em saúde, Henrique deckmann, reforça que será um sábado de multivacinação, mesmo sendo o foco o 
combate à Febre amarela e o sarampo. “será uma oportunidade das pessoas colocaram em dia a imunização contra 
tétano, HPv ou outras vacinas”, avisa. Henrique lembra que não se pode perder de vista o objetivo de reforçar a 
proteção. desde 2019, foram confirmados 137 casos de sarampo em Joinville. em relação à Febre amarela, há 3 casos 
suspeitos em avaliação, no momento. em Joinville, ainda falta imunizar 116,2 mil pessoas contra a Febre amarela, para 
cumprir a meta de atingir o público de 473.267.

Dia D 
de multivacinação

UNIDADES DE SAÚDE ABERTAS DIA NO DIA D

Distrito Sul
UBSF Boehmerwald
UBSF Edla Jordan (Petrópolis)
UBSF Estevão de Matos 
(Paranaguamirim)
UBSF Floresta
UBSF Fátima
UBSF Jarivatuba
UBSF Parque Guarani
UBSF Ulysses Guimarães

Distrito Centro
UBSF Aventureiro I e III
UBSF Bakitas
UBSF Bucarein
UBSF Saguaçú
UBSF Moinho dos Ventos 
(Espinheiros)
UBSF Jardim Iririú

Distrito Norte
UBSF Bom Retiro
UBSF Costa e Silva
UBSF Jardim Paraíso I e II
UBSF Jativoca (Nova Brasília)



a partir da próxima segunda-feira, dia 17 de 
fevereiro, a Prefeitura de Joinville vai iniciar as 
obras de requalificação asfáltica da rua albano 
schmidt, na região leste da cidade. 

a importante via, que é um dos principais 
acessos para a região, vai receber nova capa 
asfáltica, além de correções no sistema de 
drenagem e alterações na ciclofaixa.

Com 3.792,83 metros de extensão, a 
requalificação abrange desde o entroncamento 
com a rua aubé até o entroncamento com a rua 
Helmuth Falgatter, limite do bairro Boa vista. o 
custo, financiado pela Caixa econômica Federal, 
será de r$ 8.184.448,37, pagos à Construtora 
Fortunato ltda, vencedora da licitação. o prazo 
para a execução das obras é de até 30 meses 
(dois anos e meio).

os trabalhos serão iniciados pela sinalização 
e topografia. durante a próxima semana, 
também será iniciada a estruturação do 
corredor de ônibus e a construção dos novos 
abrigos de ônibus. Por conta disto, o corredor 
de ônibus, pista da direita, no trecho entre as 
ruas Conselheiro lafayete e Pedro lessa, será 
interditado.

a Prefeitura de Joinville realizou obras 
de reparo nas regiões atingidas por 
alagamentos na última semana. ruas que 
sofreram com erosões passaram por reparo, 
também foram feitos ajustes nos sistemas 
de drenagem e limpeza de rios e bocas 
de lobo, nos locais prejudicados. as obras 
de limpeza, reestruturação e recuperação 
foram feitas por meio das subprefeituras, 
em parceria com a secretaria de 
infraestrutura Urbana (seinfra). realizaram 
trabalhos de recuperação as subprefeituras 
de Pirabeiraba, sul, sudeste e sudoeste.

 

Prefeitura de Joinville 
inicia requalificação 
da rua Albano Schmidt 

Obras de reparos 
após período 
de chuvas 
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os laços históricos e culturais que 
unem Joinville e suíça, foram reforçados 
com a renovação do programa Cidades 
irmãs, firmado entre o Município e 
schaffahausen. o documento que 
formalizou a parceria para o período de 
2020 a 2023, foi assinado na terça-feira 
(11/2), na sede da Prefeitura de Joinville.

atualmente, cerca de 760 mil suíços 
vivem fora do país. o programa 
Cidades irmãs tem como proposta a 
cooperação para promover projetos de 
interesse mútuo e fortalecer o vínculo 
de amizade entre as cidades, tendo 
como prioridades as áreas de Cultura, 
educação e documentos, esporte, 
economia e Meio ambiente.

estão abertas as inscrições para membros da 
sociedade civil que tenham interesse em integrar o 
Conselho Municipal de Promoção da igualdade racial 
(CoMPir) de Joinville. o processo é gratuito e deve ser 
feito no site da Prefeitura de Joinville atéàs 23h59min 
do dia 2 de março. antes da inscrição, o primeiro 
passo é a leitura do edital, com todo o detalhamento 
sobre o processo. os interessados poderão participar 
como ouvinte, eleitor ou candidato. os candidatos 
devem morar em Joinville, não ocupar cargo eletivo 
ou em comissão e comprovar atuação em um dos 
segmentos relacionados à promoção da igualdade 
racial, destacados no edital.

o Fórum de eleição ocorre no próximo dia 4 de 
março de 2020, às 19h30, no auditório da Casa da 
Cultura Fausto rocha Júnior. os inscritos devem se 
credenciar no dia do Fórum a partir das 18h30.
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Join.Cubo inicia
nova turma

a
 

a aula inaugural de 2020 do Programa Join.Cubo foi realizada na manhã de terça-feira (11/2), no auditório 
do Corpo de Bombeiros voluntários de Joinville. Foram 50 aprovados no Processo seletivo que atenderam os 
requisitos do edital, incluindo a situação de vulnerabilidade social. a incubadora pública Join.Cubo contribui 
para promover educação empreendedora, possibilitando maior desenvolvimento nos negócios, por meio 
de formações teóricas, assessoria e acompanhamento dos participantes. É destinado a empreendedores 
individuais ou coletivos, formalizados ou não, acima de 16 anos de idade e residentes em Joinville. É a quarta 
turma atendida. serão dois anos de aprendizado. Neste primeiro, terão conteúdo teórico, uma vez por semana, 
às terças-feiras, das 8h30, às 11h30. a partir do segundo ano, serão acompanhados em consultoria na aplicação 
das ferramentas. desde o início da incubadora, em 2016, já foram certificados 57 empreendedores, 18 da 
primeira turma e 39 das turmas 2 e 3, que receberam seus certificados no final de 2019.

Joinville renova 
convênio de 
Cidade Irmã 

Abertas inscrições para 
eleição do Conselho da 
Igualdade Racial
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os eventos alusivos aos 169 anos de Joinville, 
celebrados em 9 de março, terão início na primeira 
semana do mês de aniversário da cidade.

a abertura da programação será no dia 2 de março, 
às 8 horas, com a solenidade de hasteamento das 
bandeiras, em frente ao prédio da Prefeitura de 
Joinville. 

outro tradicional evento da programação de 
aniversário da cidade, a cerimônia de outorga da 
Medalha dona Francisca, acontecerá no dia 5 de 
março, às 19 horas, no teatro Juarez Machado. o 
evento será aberto ao público e gratuito.

No dia 8 de março (domingo), o público terá opções 
de lazer e atividade física, com o retorno do programa 

da secretaria de esportes (sesPorte), “Joinville em 
Movimento”, na rua do lazer. Na mesma ocasião, 
em homenagem ao dia internacional da Mulher, o 
Conselho Municipal dos direitos da Mulher (CMdM) 
estará presente com atividades e atrações especiais 
voltadas ao público feminino. também será realizada a 
primeira edição da Feira do Príncipe deste ano, das 10 
às 16 horas.

No dia 9 de março (segunda-feira), data do 
aniversário da cidade, as comemorações iniciam às 9 
horas, com a Homenagem ao imigrante, no Cemitério 
do imigrante. e à tarde, a partir das 17 horas, acontece 
o desfile comemorativo do aniversário de Joinville, 
tradicionalmente realizado na avenida Beira rio.

os jardins do Museu de arte de Joinville (MaJ) estarão em clima de Carnaval na Feira Jardim Criativo que acontece 
neste domingo (16/2), das 10 às 19 horas. Haverá aula de yoga, oficina gratuita de máscaras de Carnaval, aulão de 
dança e música ao vivo. Na área de expositores, haverá a presença de mais de 30 empreendedores e artesãos. No 
setor de gastronomia, haverá novidade. o público que gosta de começar o domingo com uma refeição especial, 
vai encontrar no food truck de café da manhã muitas variedades. Para diversão de toda a família, a feira Jardim 
Criativo terá espaço kids gratuito. o evento é pet friendly. a Feira Jardim Criativo é realizada pela grupo Fábrica 
Criativa, formado por artistas, artesãos e criativos que buscam oportunidades para divulgar seus produtos e arte à 
comunidade local, com apoio da Prefeitura de Joinville, por meio da secretaria de Cultura e turismo (seCUlt).

Museu de Arte de Joinville tem Jardim Criativo 

Programação dos 169 
anos de Joinville


