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Joinville amplia 
testagem da Covid-19
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A partir de segunda-feira (15/6), a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria da Saúde, vai iniciar o 
inquérito epidemiológico JOIN.COVID, mais uma estratégia de prevenção e monitoramento da Covid-19 

no município. Ao longo de oito semanas consecutivas, a Secretaria da Saúde vai realizar diariamente 
300 testes rápidos, em uma população escolhida de forma randômica (aleatória) para fins de pesquisa 

do percentual de contaminação pelo novo coronavírus. O inquérito epidemiológico JOIN.COVID vai 
abranger todas as regiões do município. O contato inicial será realizado via telefone, pela equipe da 

Secretaria da Saúde, que vai coletar informações sobre os moradores da residência, situação de saúde 
e práticas de isolamento social. Um dos membros da família, de qualquer idade, será escolhido para 
fazer o teste rápido, que será realizado numa Unidade Básica de Saúde ou no Centro de Triagem da 

Covid-19. Esclarecimentos de dúvidas e mais informações podem ser obtidas pelo Web-Saúde, serviço 
disponibilizado pela Secretaria da Saúde de Joinville, pelo whatsapp. As mensagens de áudio, texto ou 

vídeo podem ser enviadas pelo número 3481-5165, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.

 JOIN.COVID
PESQUISA

    INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO



Ação para prevenir a dengue 

 

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.br/coronavirus
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CASOS DE DENGUE 
EM JOINVILLE 

CASOS 
CONFIRMADOS

5.954 
CASOS 

ENCERRADOS*

7.597
 CASOS EM 

INVESTIGAÇÃO

2.664

Para combater o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, e 
diminuir a proliferação da doença, 
a Prefeitura de Joinville, por meio 
da Vigilância Ambiental, realiza a 
limpeza de terrenos na região dos 
bairros Aventureiro, Comasa, Jardim 
Paraíso e Pirabeiraba. Para a ação, 
que acontece em parceria com a 
Secretaria de Infraestrutura Urbana 
(Seinfra) e Subprefeituras Regionais, 
são considerados os bairros com 
maior número de focos do Aedes 
aegypti e os locais com maior 
número de pessoas infectadas pela 
doença.  Áreas com acúmulo de lixo 
ou possíveis focos do mosquito da 
dengue podem ser denunciados 
pela Ouvidoria, no site da Prefeitura 
de Joinville, ou via WhatsApp, 
através do canal Web Saúde, no 
número 47 3481-5165. 

Pedido de isenção 
do IPTU a partir  
de julho

De 15 de julho a 31 de agosto, 
os proprietários de imóveis de 
Joinville podem requerer isenção do 
Imposto sobre Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU) de 2021. 
O benefício é concedido a cidadãos 
que possuem um só imóvel, que 
residam nele e cuja renda familiar 
não ultrapasse dois salários-
mínimos, a ex-combatentes da II 
Guerra Mundial, ou pertencentes 
às suas viúvas ou filhos, e imóveis 
pertencentes a órfãos de pais, 
recebidos por doação ou herança, 
com renda menor a dois salários-
mínimos.  O requerimento de 
isenção é gratuito e pode ser feito 
pelo site da Prefeitura de Joinville, 
onde também estão disponíveis 
as informações completas sobre 
o serviço e a documentação 
necessária. A solicitação presencial 
será possível por meio de 
agendamento on-line, também pelo 
site da Prefeitura.

MORTES: 0



A Secretaria da Saúde  realiza barreiras sanitárias nos dez terminais urbanos de ônibus 
do município, com o objetivo de monitorar e prevenir a propagação do novo coronavírus. 
A iniciativa faz parte das ações de retomada do transporte público em Joinville, conforme 
autorizado pelo governo do Estado. As barreiras sanitárias acontecerão durante os meses 
de junho e julho, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Nesse período, todos os usuários 
que entrarem nos terminais de ônibus serão monitorados pelas equipes da Saúde.  Os 
profissionais medem a temperatura corporal, distribuem máscaras caseiras e também  
realizam testes rápidos para diagnóstico da Covid-19. Os testes serão aplicados em  
usuários escolhidos de forma aleatória, a cada 30 minutos, aproximadamente.

Passageiros monitorados nos terminais 

Prefeitura contrata 
médicos temporários

A Prefeitura de Joinville abriu 
inscrições para o processo seletivo 
para contratação temporária de 
médicos atuarem na rede básica 
de saúde e também no Hospital 
São José. Os interessados devem se 
inscrever até o dia 15 de junho no 
site da Prefeitura de Joinville, no setor 
Eventos.  Na página tem os editais 
disponíveis para cada processo – 
Edital 003/2020 (rede básica) e o 
Edital 004/2020 (Hospital São José).

Web-Saúde

47 3481-5165

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

      23  MORTOS

13.165  INFECTADOS

     191  MORTOS

828.810   INFECTADOS

41.828   MORTOS

 JOINVILLE

 SANTA CATARINA

 BRASIL

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS - ATÉ 12/06 - 19H 



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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Ambiente agradável para atender usuários 
A equipe da 

Unidade Básica 
de Saúde da 
Família (UBSF) 
Lagoinha está 
empenhada a 
tornar o ambiente 
mais agradável 
e bonito aos 
usuários e 
servidores. 
São pequenos 
e simples 
ajustes, mas 
que evidenciam 
toques de 
cuidados. Todas 
as cadeiras 
da unidade, 
que eram de 
tecido, foram 
substituídas por 
outras forradas 
com lona 
impermeável, 
o que facilita a 
higienização. 
Alguns 
mobiliários 
que estavam 
danificados 
também foram 
trocados.

Foram 
implantadas 
floreiras em 
pneus e, na 
semana passada, 
uma das paredes 
externas da 
unidade ganhou 
um coração em 
flor, presente do 
artista plástico 
José Malinoski,  
o Fox.

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

JOINVILLE CONTRA O CORONAVÍRUS

Arquivo Histórico de Joinville 
digitaliza acervo 

O Arquivo Histórico de Joinville (AHJ) desenvolve 
um trabalho de digitalização e disponibilização de 
acervos documentais com uso de novas tecnologias de 
informação, possibilitando o acesso digital a arquivos 
históricos relacionados à arquitetura da cidade. A 
iniciativa foi proposta no “Projeto Arquitetura Urbana 
de Joinville: conservação e difusão da série documental 
‘Projetos Arquitetônicos’ do Fundo do Poder Executivo 
(1917-1971), custodiados pelo Arquivo Histórico de 
Joinville”. O material contemplado pelo trabalho consiste 
em um acervo formado por mais de nove mil projetos 
arquitetônicos, um conjunto documental com mais de 
36 mil pranchas, laudas, plantas, croquis, alvarás, habite-
se, entre outros documentos. O objetivo é disponibilizar 
os materiais em plataformas digitais e, posteriormente, 
utilizá-lo em projetos educativos, cursos de formação 
para professores, rodas de conversa, exposições e outras 
atividades educativas.
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