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Joinville amplia a distribuição de 
 

 MÁSCARASFOTOS ROGERIO DA SILVA

JOINVILLE CONTRA O CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria 
da Saúde, ampliou a 
distribuição gratuita  
de máscaras caseiras 
para pessoas residentes 
no município.

Nesta nova ação, os agentes comunitários de saúde da 
Saúde passarão a entregar os equipamentos de proteção 
durante as visitas domiciliares. As igrejas também estarão 
incluídas na rede de entrega dos materiais. Além disso, 
os usuários que estiverem em atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), no Pronto Atendimento (PA) Norte, 
e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Sul e Leste, 
poderão retirar suas máscaras nesses locais. Serão fornecidas 
até 02 (duas) máscaras por CPF e não será permitida a 
distribuição para menores de dois anos de idade.
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Rua Prefeito Helmut Fallgatter será recapeada

 

Ruas da região 
Sul  vão receber 
melhorias

A Prefeitura de Joinville lançou 
edital para a contratação de empresa 
para requalificação asfáltica das 
ruas Botafogo, Campo Êre, Guarujá, 
Petrópolis, Piauí, Presidente Arthur 
Bernardes, Presidente Epitácio 
Pessoa e Tiradentes, na região Sul da 
cidade. O investimento máximo é de 
R$ 5.041.416,20.  A obra contempla 
uma extensão total de 4.428,20 
metros de requalificação asfáltica. 

 

Mais água para área rural do bairro Vila Nova 
A Companhia Águas de Joinville iniciou a implantação da uma extensão de rede 

de água na rodovia SC 108 (Rodovia do Arroz). A obra beneficiará principalmente 
a população da área rural do Vila Nova que ainda não tem acesso à água tratada.  
Serão aproximadamente 10 km de rede instalada, e a previsão é que a obra seja 
concluída em 12 meses. O investimento é de R$ 3,21 milhões.

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.brcoronavirus
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A Prefeitura de Joinville lançou 
o edital para a contratação de 
empresa para requalificação viária 
do eixo da rua Prefeito Helmut 
Fallgatter, no bairro Boa Vista. 
O investimento  será de R$ 13,6 
milhões. Para a execução da obra, 
o prazo será de 30 meses, contados 
a partir do recebimento da ordem 
de serviço. A ordem de serviço será 
expedida no prazo máximo de 60 
dias contados a partir da data da 
assinatura do contrato.

  RUA PREFEITO 
  HELMUT FALLGATTER



A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria da Saúde, vai realizar 30 mil 
testes para diagnósticos do novo coronavírus. Neste mês de maio, a Saúde 
realiza testes rápidos com insumos enviados pelo Governo do Estado. Neste 
primeiro momento eles estão sendo direcionados aos servidores da saúde 
que estão em licença médica por sintomas gripais.  No início de junho, devem 
ser recebidos os testes adquiridos pelo município. Serão 18 mil testes rápidos 
e seis mil tipo PCR. O investimento total é de R$ 4.674.000,00. Com isso, a 
Saúde passa a realizar mais 2,7 mil exames por semana.  

Joinville vai realizar cerca de 
30 mil testes da Covid-19

Saúde 
orienta 
empresas 
sobre 
coronavírus

As empresas do 
município contam com 
apoio da Prefeitura de 
Joinville para esclarecer 
dúvidas sobre a 
Covid-19. Um material foi 
elaborado pelo Centro 
de Vigilância em Saúde 
com dicas de prevenção 
e cuidados nos 
ambientes de trabalho 
e com os funcionários. 
As informações estão 
disponíveis no site da 
Prefeitura de Joinville. 
Se for identificado caso 
suspeito ou confirmado 
da Covid-19 numa 
empresa, os protocolos 
de limpeza devem 
ser intensificados  
essencialmente nos 
locais onde há maior 
contato das mãos, como 
corrimões, interruptores 
e maçanetas. Evitar o 
contato com materiais 
e sempre higienizá-los. 
Até mesmo a circulação 
de papeis e documentos 
impressos deve ser 
evitada. Higienizar mesas 
e utensílios antes e após 
a sua utilização.

Web-Saúde

3481-5165

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

      15  MORTOS

  6.458  INFECTADOS

      100  MORTOS

319.069  INFECTADOS

20.541   MORTOS

 JOINVILLE

 SANTA CATARINA

 BRASIL

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS - ATÉ 22/05 - 19H 
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Prefeitura mantém atendimento aos agricultores 
A Unidade de 

Desenvolvimento Rural 
(UDR), da Secretaria 
de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA), 
mantém os serviços de 
atendimento e orientação 
aos agricultores da área 
rural do município. 
Os técnicos seguem 
realizando as visitas 
às propriedades 
rurais e fazendo o 
acompanhamento 
a atividades como a 
piscicultura. O trabalho 
de inseminação artificial 
em gado bovino também 
foi retomado e prossegue 
normalmente.  

Cestas básicas 
para alunos 

A Prefeitura de 
Joinville, por meio da 
Secretaria de Educação, 
lançou o edital de 
aquisição de cestas 
básicas para atender a 
demanda nutricional 
dos alunos matriculados 
na rede municipal de 
ensino. O objetivo é 
atender os estudantes 
em situação de 
vulnerabilidade durante 
a suspensão das aulas 
em virtude da pandemia 
do coronavírus. A cesta 
básica será composta 
de gêneros alimentícios 
não perecíveis com 
investimento total de R$ 
1.011.570,00. 

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.brcoronavirus
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CASOS 
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2.849 
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DESCARTADOS

318
 AGUARDANDO 

RESULTADO

4.398

Última fase da 
vacina contra gripe

A última fase da Campanha Nacional de Vacinação 
contra a gripe está em andamento em Joinville. O 
foco agora são 4.092 professores de escolas públicas 
e privadas, e 24.109 adultos, de 55 a 59 anos de idade, 
que devem procurar a Unidade Básica de Saúde 
mais próxima de suas casas. A campanha segue até 
5 de junho também para as demais pessoas que se 
enquadram no público-alvo: crianças de seis meses 
a menores de seis anos; pessoas com deficiência; 
gestantes e puérperas até 45 dias, idosos acima de 60 
anos; pessoas com doenças crônicas.
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