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A Prefeitura de 
Joinville, por meio da Secretaria 

de Infraestrutura Urbana (Seinfra), 
realizou a pavimentação asfáltica em 

ruas de bairros das regiões Oeste, Norte 
e Leste. Recebem novos asfaltos as ruas 
Dario Veloso, José Boiteux e Presidente 

Nasser, no bairro Glória, e a rua 
Antônio Jorge Cecyn, no Aventureiro. 

Ao todo, serão 8.460,2 metros de 
requalificação asfáltica, beneficiando os 

bairros Bom Retiro, Glória e Saguaçu. 
Também foi feita a requalificação 

da rua Catharina Baumer, no 
bairro Vila Nova.

RUA CATHARINA BAUMER

RUA DÁRIO VELOSO

  RUA PRESIDENTE NASSER



Estrada Timbé com asfalto

 

Limpeza do rio Itaum e afluentes
A Prefeitura de Joinville, por meio da Subprefeitura Sul, realiza a 

limpeza do rio Itaum, afluentes e valas. Os trabalhos se concentram 
na rua dos Contabilistas, no Petrópolis, e na rua Alvin Timm, no 
Boehmerwald. A limpeza do rio Itaum, que acontece na rua Alvin Timm, 
se estenderá por 1.000 metros e tem o objetivo de fazer a retirada 
do material depositado no leito do rio com a ação do tempo, para 
desobstruir a passagem da água e melhorar a vazão. Com isto, são 
prevenidos alagamentos na região.

Companhia ressalta 
uso consciente da  
 ÁGUA

A escassez de chuva nos últimos 
meses provocou a queda no 
nível dos rios Piraí e Cubatão, 
responsáveis pelo abastecimento 
em Joinville. Para garantir a 
normalidade do sistema, a 
Companhia Águas de Joinville 
pede que a população faça 
uso consciente da água e evite 
desperdício. A maior preocupação 
é com o rio Piraí, responsável pelo 
abastecimento de 35% da cidade. 
A Companhia Águas de Joinville 
já planejou quais ações serão 
adotados se o nível do rio seguir 
em queda por causa da estiagem.

 

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

JOINVILLE CONTRA O CORONAVÍRUS
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A Prefeitura de Joinville iniciou a 
fase dos serviços complementares 
da pavimentação asfáltica da 
Estrada Timbé, que faz ligação 
entre o Distrito de Pirabeiraba 
e bairro Jardim Paraíso.  Com 
a finalização da aplicação da 
capa asfáltica para a conclusão 
das obras, restam apenas a 
realização do meio-fio, bocas de 
lobo, regularização de passeio 
com aterro e, posteriormente, 
a sinalização da via. Apesar do 
prazo de execução do contrato 
ser até 20 de dezembro deste ano, 
a previsão é de que os serviços 
complementares sejam finalizados 
durante o mês de julho, restando 
apenas a sinalização. O tráfego na 
via funciona normalmente.



A Prefeitura de Joinville iniciou a testagem em profissionais da 
saúde para Covid-19. Os exames são realizados em servidores de todas 
as unidades da Secretaria da Saúde, principalmente os que estão na 
linha de frente do atendimento à população. Os testes de PCR são 
feitos por meio da coleta de material da nasofaringe em profissionais 
assintomáticos. O resultado fica disponível em 48 horas.

Profissionais da saúde 
SÃO TESTADOS

CRAS 
atendem 
auxílio-
alimentação 

A partir de segunda-
feira (1,º/06) os 
atendimentos para 
auxílio-alimentação às 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
ou risco social serão 
realizados somente 
por telefone, nos 
Centros de Referência 
em Assistência Social 
(Cras), das 8 as 14h. 
Durante a ligação, a 
pessoa vai responder 
um questionamento 
realizado pelo servidor 
do CRAS e depois vai 
receber as orientações 
para o recebimento 
da alimentação na 
residência.

Web-Saúde

3481-5165
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* Na tarde desta sexta-feira, a Vigilância Epidemiológica identificou que uma das 
mortes atribuídas à Joinville, na verdade é de São Francisco do Sul. A paciente, de 
61 anos, que faleceu no dia 20 de maio, em um hospital público da cidade, forneceu 
um endereço de Joinville no momento do atendimento, mas que na verdade ela é 
moradora da cidade São Francisco do Sul. Com isso, Joinville soma 20 mortes.

    422  INFECTADOS

      20  MORTOS*

  8.530  INFECTADOS

      134   MORTOS

465.166  INFECTADOS

27.878  MORTOS

 JOINVILLE

 SANTA CATARINA

 BRASIL

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS - ATÉ 29/05 - 19H 
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Banda do 62º BI se apresenta no Hospital São José  
Pacientes, familiares e servidores 

do Hospital São José de Joinville 
foram brindados na tarde de terça-
feira (26/05) com uma apresentação 
realizada pela Banda do 62º Batalhão 
de Infantaria. O encontro musical 
ocorreu no jardim interno do hospital. 
Os espectadores assistiram das 
janelas e ao entorno, cumprindo 
as medidas de distanciamento 
e prevenção ao coronavírus. No 
repertório foram apresentados hinos 
de clubes de futebol e músicas 
populares que animaram  
os apreciadores.  
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CASOS DE DENGUE 
EM JOINVILLE 
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MORTES: 0

CASOS 
CONFIRMADOS

3.279 
CASOS 

DESCARTADOS

395
 AGUARDANDO 

RESULTADO

4.999

Casa da Cultura de Joinville 
oferece aulas à distância

A partir do dia 1º de junho, os alunos matriculados 
na Escola de Artes Fritz Alt (EAFA), Escola Municipal 
de Ballet (EMB) e na Escola de Música Villa-
Lobos (EMVL), integrantes da Casa da Cultura de 
Joinville, iniciarão as aulas não presenciais que 
acontecerão durante o período da pandemia do 
novo coronavírus. Os conteúdos on-line serão 
disponibilizados para todos os cursos oferecidos pela 
Casa da Cultura, inclusive para os cursos de extensão, 
ministrados nas escolas municipais, no Centro de 
Artes e Esportes Unificados (CEU) do Aventureiro e 
no Centro Educacional XV de Novembro.  
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MUSEU DE SAMBAQUI 
vira cenário para aula virtual 

Em tempos de pandemia da Covid-19, a tecnologia e a 
criatividade são ferramentas indispensáveis para que o setor 
de educação mantenha a atividade e a efetividade do ensino, 
por meio de aulas não presenciais. Neste contexto, o Museu 
Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ) pode se 
tornar em cenário para uma aula virtual de história, que teve 
como conteúdo os povos pré-históricos brasileiros, a origem 
das populações nos territórios catarinenses e sua intensa 
relação com os sambaquis. As escolas públicas e particulares 
que tiverem interesse em visitar o Museu Arqueológico 
de Sambaqui de Joinville para a produção de conteúdos 
pedagógicos, podem entrar em contato pelo telefone (47) 
3433-0114 ou pelo e-mailmuseudesambaqui@joinville.sc.gov.br.


