
Nº 313
4 A 10 DE MAIO DE 2020

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinville @prefeitura_joinvilleYou
Tube

SÁBADO TEM VACINAÇÃO 
NA ARENA JOINVILLE
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JOINVILLE CONTRA O CORONAVÍRUS

A Prefeitura de 
Joinville, por meio da 
Secretaria da Saúde, 
promove neste 
sábado (09/05) uma 
ação de vacinação 
contra a gripe no 
sistema drive-thru.

O atendimento ocorre na Arena Joinville, das 8 às 13 horas, com vacinação 
do cidadão dentro dos seus carros para evitar a aglomeração e contato entre 
pessoas.  Serão entregues senhas. 

Nesta data, as vacinas serão para idosos acima de 60 anos; gestantes, 
puérperas e pessoas com doenças crônicas (acima de 18 anos), e 
trabalhadores da saúde que ainda não se vacinaram. Será solicitada 
apresentação da carteira de identidade, ou documento com foto.  

Durante a semana as pessoas que fazem parte deste grupo podem 
procurar as unidades de saúde de referência para se vacinar. Haverá equipes 
orientando a chegada dos veículos e direcionamento ao circuito de vacina. 
Serão aplicadas três mil doses. 

A ação terá apoio da Secretaria de Proteção Civil (Seprot), Defesa Civil, 
Guarda Municipal, Departamento de Trânsito (Detrans), Corpo de Bombeiros 
Voluntários, Polícia Militar, Grupo de Resgate em Montanha e voluntários.



CONSELHOS TUTELARES 
de Joinville mudam 

de endereço

 

Habitação prepara mais 
180 lotes no Cubatão

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
da Habitação, está em fase de demarcação de 
mais 180 lotes urbanizados no conjunto Cubatão, 
próximo ao aeroporto Lauro Carneiro de Loyola. 
A previsão é que em seis meses o trabalho esteja 
concluído e será possível  selecionar as famílias e 
fazer a entrega destes terrenos. Este loteamento 
popular teve a primeira fase inaugurada em 7 
de dezembro de 2013, quando foram entregues 
57  casas geminadas e 27 lotes para que cada 
uma das famílias atendidas  construísse sua casa. 
Na época foram investidos R$ 4,5 milhões do 
Fundo Municipal de Terras e habitação Popular. 
Os contemplados, devidamente inscritos no 
programa habitacional do município, podem 
pagar em até 25 anos. 

Guarda Municipal  
auxilia em ações 
preventivas

 A Guarda Municipal de Joinville 
segue desempenhando suas 
atribuições nas áreas de segurança, 
proteção e apoio à população. 
Além disso, está auxiliando as 
equipes da Secretaria da Saúde 
em ações voltadas à prevenção 
da dengue e da Covid-19. Entre 
as demandas atendidas, está o 
apoio aos hospitais e Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs), 
com o objetivo de auxiliar a ordem 
no cumprimento dos protocolos 
de atendimento aos usuários, 
e preservar a segurança dos 
servidores públicos. 

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

JOINVILLE CONTRA O CORONAVÍRUS

FOTO DIVULGAÇÃO

Os Conselhos Tutelares 1, 2 e 3 
de Joinville estão instalados em 
novo endereço, na rua Itajaí, 190, 
Centro. O novo espaço representa 
mais qualidade no atendimento 
do cidadão, assim como melhores 
condições de trabalho para os 
conselheiros tutelares. A área 
mais ampla conta com espaços 
climatizados, sala de apoio aos 
atendimentos, além de sala de 
reuniões do colegiado para os 
diálogos estabelecidos com a 
presença de todos os conselheiros 
e equipes. O local possui ainda 
área de estacionamento com 35 
vagas para os carros oficiais e 
espaço coberto. 

Por conta das medidas 
determinadas pela pandemia 
do COVID-19, no momento, o 
atendimento está sendo feito  
por telefone, no número:  
(47) 3455.1837, das 8h30 às 
17h30. Nos demais horários, finais 
de semana e feriados, os Conselhos 
atuam em formato de plantão pelo 
número (47) 9.8803.4928.
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Ação contra a dengue no Aventureiro

Limpeza de rio no bairro Itaum
A Prefeitura de Joinville, por meio da Subprefeitura Sudeste, está 
realizando obras de limpeza no rio Itaum-Açu, no trecho da rua Cidade de 
Damasco, que liga as ruas Monsenhor Gercino e Florianópolis, no bairro 
Itaum. Uma máquina escavadeira faz o trabalho de desassoreamento 
do local, com a retirada de vegetações, entulho e lixo descartados 
inadequadamente. Além de prevenir alagamentos, o objetivo da limpeza 
também é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O Itaum é um 
dos bairros de Joinville infestados por focos positivos do mosquito vetor 
de doenças como a dengue, Chikungunya, Zika vírus e febre amarela.

A Prefeitura de Joinville realizou um mutirão de combate à dengue 
no Aventureiro. Com aproximadamente 150 focos, este bairro é um 
das mais infestados pelo mosquito Aedes aegypti, que, além da 
dengue, é vetor de doenças como Zika vírus, febre Chikungunya 
e febre amarela.  Durante o trabalho, os agentes visitam imóveis 
para fiscalizar possíveis focos do mosquito. Os moradores recebem 
orientações de como manter o ambiente limpo, não deixar água 
acumulada e contribuir para o enfrentamento da doença. Joinville 
está em alerta contra a dengue. Somente neste ano,1.696 pessoas 
foram contagiadas pela doença no município. Por isso, a Secretaria 
da Saúde, por meio da Vigilância Ambiental, realiza ações de 
mobilização na comunidade para que adotem ações preventivas.

Diagnóstico para melhorar 

PAVIMENTAÇÃO
 

A Companhia Águas de Joinville iniciou um estudo dos materiais 
utilizados pelas empreiteiras na pavimentação das ruas, e de 
como o serviço está sendo realizado. Uma empresa contratada 
fará o diagnóstico em todas as obras da Companhia, sejam elas 
de água e esgoto. A previsão é que o trabalho seja realizado 
durante 90 dias.  São coletadas amostras de solo e pavimentos e, 
posteriormente, é feita uma análise técnica, para verificação da 
porcentagem dos componentes do asfalto. Além da análise do 
pavimento, serão realizados treinamentos com equipes próprias, 
terceirizadas, acompanhamento das obras e revisão de manuais. 
 

Cadastro para alimentação escolar
 
A Secretaria de 
Educação vai 
disponibilizar o kit 
alimentação escolar 
para alunos da 
Rede Municipal de 
Ensino, composto por 
hortifrutis oriundos da 
agricultura familiar. Os 
interessados devem 
preencher um cadastro 
na plataforma do Educa 
Joinville, por meio do 
site da Prefeitura de 
Joinville, de 6 a 10 de 
maio. O responsável 
legal deverá realizar um 
cadastro para cada criança ou estudante matriculado em CEIs 
e escolas municipais. A família beneficiária do Programa Bolsa 
Família, cujo filho estiver matriculado na Rede Municipal de 
Ensino, não necessita fazer o cadastro, pois já terá o kit garantido 
e será a primeira a receber o auxílio. 

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

1.696 
CASOS 

DESCARTADOS

195
 AGUARDANDO 

RESULTADO

2.937
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