
Nº 317
1 A 7 DE JUNHO DE 2020

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

Melhorias na rua 
SANTA CATARINA

FO
TO

 R
O

G
ER

IO
 D

A 
SI

LV
A

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfa), 
iniciou as obras de requalificação asfáltica da rua Santa Catarina. A importante via, 
que é um dos principais acessos para a região Sul da cidade, vai receber nova capa 
asfáltica, além de correções no sistema de drenagem. Durante as obras, o trânsito 

vai sofrer restrições para a segurança dos trabalhos. Também será realizada a 
estruturação do corredor de ônibus e a construção dos novos abrigos de ônibus. 
Por conta disto, o corredor de ônibus, pista da direita, terá trechos interditados.  

Com 2.810,30 metros de extensão, a requalificação abrange desde o fim da Avenida 
Getúlio Vargas (travessia da linha férrea) até o terminal Sul (rua Simão Krüger). O 

investimento é de R$ 4,49 milhões e a obra é realizada pela Infrasul. O prazo para a 
execução das obras é de até 18 meses.



Vacinação até o final do mês

 

Ação contra a dengue no Aventureiro 
O Aventureiro é o bairro que, no momento, concentra o maior número de focos do 

mosquito: 198. Para orientar a população dos cuidados, neste sábado (06/06), será 
realizada uma ação de combate à dengue no bairro Aventureiro, das 8 às 12 horas. 
Serão visitadas, principalmente, as casas que estavam fechadas durante a semana, 
para solicitar os moradores a efetivarem ações de limpeza nos pátios.  A meta é reduzir 
os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A ação será feita pela 
Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Aventureiro, em parceria com o Conselho 
de Saúde local e Associação de Moradores Castelo Branco. “Seguimos orientando 
a população e precisamos manter a determinação de eliminar os milhares de focos 
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CASOS DE DENGUE 
EM JOINVILLE 

MORTES: 0

do mosquito 
da cidade”, diz 
o coordenador 
da Vigilância 
Ambiental, 
Henrique 
Deckmann. Outras 
iniciativas serão 
feitas aos sábados 
nos outros bairros 
infestados.
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A Secretaria da Saúde de 
Joinville, seguindo determinação 
do Ministério da Saúde, 
prorrogou a campanha vacinação 
contra a gripe até o final de 
junho. Com isso, as pessoas 
que pertencem aos grupos 
prioritários e que ainda não 
foram imunizadas em Joinville 
devem procurar uma Unidade 
Básica da Saúde (UBS). Fazem 
parte dos grupos prioritários 
os idosos, trabalhadores da 
saúde, profissionais das forças 
de segurança e salvamento, 
caminhoneiros, trabalhadores 
do transporte coletivo, 
trabalhadores portuários, 
pessoas com comorbidades, 
profissionais do sistema 
prisional, presidiários, gestantes, 
puérperas, crianças de seis meses 
de idade a menores de cinco 
anos, pessoas com deficiência, 
adultos de 55 a 59 anos e 
professores.



A Prefeitura de Joinville informa o retorno do serviço de transporte 
público no Município a partir da próxima segunda-feira (08/06). A 
medida segue decisão do Governo do Estado, que autorizou o retorno 
desta atividade. Com o objetivo de minimizar os riscos de contágio 
pela COVID-19, as empresas de transporte devem seguir uma série de 
exigências. A fiscalização será coordenada pela Secretaria da Saúde.

Transporte coletivo 
retoma as atividades 

O QUE  
SERÁ EXIGIDO 

 
n Obrigatório o uso de máscara  
     de proteção nos veículos;
n A venda de passagens  
     embarcadas suspensa. 
n Somente será aceita a  
     passagem antecipada.
n Os veículos deverão ser limpos  
    e desinfetados em três momentos  
    do dia
n Os veículos que não possuírem  
     janelas travadas deverão circular  
     com as janelas abertas.
n Lotação de cada veículo  
    ao equivalente a 60% de sua  
    capacidade nominal 
n Suspenso o ingresso de pessoas  
     com idade igual ou superior a  
     60 anos.

Mais vagas na 
UTI no São José

O Hospital São José de Joinville 
ampliou mais 10 leitos de Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) 
destinados à Covid-19. Com isso, 
o hospital  passa a contar com 
40 leitos para atender doentes 
graves da doença. O Hospital São 
José possui outros 20 leitos de UTI 
destinados ao tratamento geral 
de outros casos.  Toda a estrutura 
está equipada com respiradores 
e monitores específicos ao 
tratamento intensivo.  

Web-Saúde

47 3481-5165
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      23  MORTOS

  10.846  INFECTADOS

      159  MORTOS
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NÚMEROS DO CORONAVÍRUS - ATÉ 05/06 - 19H 
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Meio Ambiente celebrado com plantio de árvores
Em Joinville, a Semana 

do Meio Ambiente foi 
celebrada com doação 
de mudas de árvores 
para servidores e 
população. Umas das 
atividades destacadas 
foi o plantio de 71 
árvores, no Parque 
Linear do bairro Costa e 
Silva, organizado pelas 
Unidades de Gestão 
Ambiental e Parques 
e Praças. A área será 
chamada de “Bosque da 
Vida”, numa homenagem 
aos profissionais da 
saúde que atuam no 
combate ao COVID-19.

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

JOINVILLE CONTRA O CORONAVÍRUS

Aberto edital para obras na Porta do Mar
A Prefeitura de Joinville lançou o edital de licitação para a contratação das obras 

de melhorias viária e de estruturas na Porta do Mar. Os trabalhos devem iniciar 
no segundo semestre e vão revitalizar este ponto turístico localizado no bairro 
Espinheiros.  O valor máximo admitido para a contratação é de R$ 1,6 milhão.  O prazo 
de vigência contratual será de 12  meses, a partir da data da assinatura do contrato.
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Casa da Cultura  
retoma atividades 
com aulas on-line

Desde o início desta semana, 
os alunos da Casa da Cultura 
de Joinville estão vivenciando 
de uma nova experiência, 
com a participação nas aulas 
não presenciais, devido à 
pandemia do novo coronavírus. 
Os conteúdos são preparados 
pelos professores de todos 
os cursos da instituição e 
disponibilizados aos alunos 
por meio da plataforma Google 
Classroom, mesmo canal 
utilizado pela rede de ensino 
da Secretaria de Educação de 
Joinville. De acordo com o 
gerente da Casa da Cultura, 
Marcos Vieira, a iniciativa está 
sendo aprovada por alunos, 
pais e professores. 


