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Prefeitura realiza pavimentação 
e sinalização de ruas

A Prefeitura de Joinville, por meio do Departamento de Trânsito (Detrans), realizou a pintura da 
sinalização horizontal das ruas Conselheiro Pedreira e Olavo Bilac, no Distrito de Pirabeiraba. As 

mesmas passaram por revitalização, com obra de recapeamento durante os meses de março e abril. 
Também foram iniciadas as requalificações das ruas Catarina Baumer e Eugênio Godin, no Vila Nova; 

Coronel Vieira, no Jardim Iririú; e na Rua dos Ginásticos e Alexandre Döhler, no Centro. 

OBRAS NA XV DE NOVEMBRO  
Começaram as obras de pavimentação 
em uma das mais importantes vias de 
Joinville, a rua XV de Novembro, Vila 
Nova. Nessa primeira etapa, estão sendo 
instalados os tubos de drenagem.

FOTOS ROGERIO DA SILVA



Entroncamento da rua 
Prudente de Moraes com 
avenida Marquês de Olinda 
INTERDITADO NESTE SÁBADO 

 
Por conta das obras de requalificação do eixo da rua 
Prudente de Moraes, o entroncamento da via com a 
Avenida Marques de Olinda e rua Guilherme ficará 
interditado para o trânsito de veículos no sábado (25/4), 
das 7 às 18 horas. O motivo é a ligação da tubulação de 
drenagem que está vindo da rua Prudente de Moraes e 
irá escoar na tubulação da Guilherme. Durante a obra, o 
trânsito será desviado para ruas próximas.

 

Com o objetivo de garantir mais segurança para quem 
entra e sai do bairro Jardim Sofia pela avenida Santos 
Dumont, a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável 
(Sepud), realiza obras de melhoria no acesso à rua Rio do 
Braço, que fica ao lado do Centro de Distribuição da Milium. 
As melhorias, que estão na fase de pintura, deslocam as 
faixas de rodagem no sentido Centro/aeroporto para a 
direita, compondo uma nova rotatória. Com a alteração, 
quem vem da rua Rio do Braço e precisa acessar a avenida 
Santos Dumont sentido ao aeroporto, faz a conversão para o 
sentido oposto na avenida e depois o retorno pela rotatória.

MELHORIAS no acesso ao bairro  
Jardim Sofia pela avenida Santos Dumont

Saúde amplia 
ações de 
prevenção 
à DENGUE 

FOTOS ROGERIO SILVA 

DÊ CHANCE AO 
MOSQUITO

NÃO

A Secretaria da Saúde, por meio da 
Vigilância Ambiental, realiza ações de 
conscientização e orientação à população 
para prevenção à dengue nos bairros de 
Joinville. Agentes fazem vistorias nas casas 
e informam os moradores sobre como 
evitar água parada e deixar o ambiente 
limpo.  Desde o início deste ano, Joinville 
já confirmou mais de 900 casos de dengue.  
Cerca de 15 bairros da cidade estão 
infestados pelo mosquito Aedes aegipty, 
transmissor da doença. Os mais críticos 
são Boa Vista, Bucarein, Comasa, Espinheiros, 
Floresta, Guanabara, Fátima, Itaum, Jardim 
Iririu, Jardim Sofia e Jarivatuba. Números 
atualizados do Serviço de Vigilância 
Ambiental apontam mais de 2 mil focos 
positivos do mosquito.  

MORTES: 0
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1024 

CASOS EM JOINVILLE 



DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS
A Secretaria da Saúde de Joinville publicou um edital de 
chamamento para inscrições de supermercadistas interessados 
em armazenar e distribuir, gratuitamente, máscaras caseiras que 
serão disponibilizadas pelo órgão.  
 

APOIO PSICOLÓGICO 
Durante a pandemia do Covid-19, a Secretaria 
da Saúde de Joinville ampliou o serviço de apoio 
psicológico para toda a população. O atendimento 
já estava sendo prestado a profissionais da área da 
saúde. O serviço de apoio psicológico começou a 
ser prestado a partir desta quarta-feira (22/4), das 
7 às 22 horas, via WhatsApp, no canal Web Saúde, 
pelo número 3481-5165.

A Secretaria da Saúde realizou, na quarta-feira (22/04), 
treinamento para coleta de material para testes em 
pacientes com suspeita de coronavírus atendidos no Centro 
de Triagem Covid-19, localizado na Associação Atlética Tupy. 
Participaram da capacitação 75 acadêmicos do último ano 
de Medicina da Univille. Com o treinamento, eles estão 
preparados para realizar o teste Swab, com a coleta de 
mucosa nasal e oral. Esse procedimento inicia efetivamente 
a partir da próxima semana. A partir deste serviço, o Centro 
de Triagem se soma aos Pronto Atendimentos (PAs) e 
hospitais para realizar as coletas a serem encaminhadas aos 
exames comprovatórios.

Centro de Triagem da Tupy 
vai realizar coleta para testes 

ESCOLA TÊXTIL 
produz máscaras 
para servidores 
da Prefeitura 
de Joinville
A Escola Têxtil Hermann 
August Lepper está 
produzindo máscaras 
de proteção para uso de 
servidores da Prefeitura de 
Joinville. A escola é uma 
unidade da Secretaria de 
Educação. As instrutoras da 
escola já confeccionaram no 
período de 10 dias cerca de 
600 máscaras consideradas 
caseiras, com previsão de 
costurar mais três mil peças 
nas próximas semanas 
com os tecidos doados por 
empresas da cidade. As 
máscaras são distribuídas 
para as secretarias municipais 
e é um reforço para os 
equipamentos já adquiridos 
pela Secretaria da Saúde. 

JOINVILLE CONTRA O 
CORONAVÍRUS

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.brcoronavirus

Web-Saúde

3481-5165

    128  INFECTADOS

      02  MORTOS

  1.209  INFECTADOS

      42  MORTOS

52.995  INFECTADOS

  3.670  MORTOS

 JOINVILLE

 SANTA CATARINA

 BRASIL

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS - ATÉ 24/4 - 18H 

ME  A AUTEM  BRASIL A MAGNIT DOU
I   E



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  
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Saúde vistoria segmentos liberados 

Nova fase das AULAS 
NÃO PRESENCIAIS 
 
Nesta quarta-feira (22/04), iniciou a 
nova fase das aulas não presenciais, no 
período da quarentena do coronavírus. 
Os conteúdos das aulas são ministrados 
diretamente com os professores de cada 
turma pelo Google Sala de Aula, por meio 
do Educa Joinville, no site da Prefeitura. 
Para as famílias que não possuem nenhum 
acesso à internet, o modo de recebimento 
do material impresso continua o mesmo 
formato. Deve-se entrar em contato com a 
escola ou CEI e agendar dia e horário como 
forma de evitar aglomeração, respeitando 
as orientações de distanciamento social e o 
uso obrigatório de máscaras de proteção.

A Vigilância Sanitária está 
realizando vistorias em shoppings 
centers, academias e restaurantes, 
que tiveram operações liberadas 
na quinta-feira (23/04). As 
inspeções para esses segmentos 
seguem as determinações de 
Portaria do Governo de Santa 
Catarina, publicada na terça-feira 
(21/4), que prevê higienização 
de utensílios e ambientes, uso de 
álcool gel e máscaras por clientes 
e colaboradores, controle de 
acesso de público, distanciamento 
mínimo entre as pessoas, entre 
outros itens específicos para cada 
tipo de estabelecimento. Casos de 
descumprimento das normas de 
prevenção à Covid-19 podem ser 
denunciados pelo telefone 151, das 
10h às 16h, ou registrados junto à 
Ouvidoria do município, por meio 
do site da Prefeitura de Joinville. ROGERIO DA SILVA

JOINVILLE CONTRA O 
CORONAVÍRUS

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.brcoronavirus

Estacionamento rotativo permanece suspenso 
  
A Prefeitura de Joinville suspendeu a fiscalização do estacionamento 
rotativo, realizada pelos agentes do Departamento de Trânsito (Detrans). 
A medida cumpre recomendação da 15ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Joinville até que esteja em vigor o decreto de quarentena, 
emitido pelo governo do Estado. A suspensão foi oficializada por meio 
do Decreto 37.979/2020, publicado na quinta-feira (23/04).


