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Com as restrições 
impostas pelo Coronavírus e a 

busca por transportes alternativos, a 
Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Planejamento Urbano e Desenvolvimento 

Sustentável (Sepud), incentiva a utilização de bicicletas 
para curtos deslocamentos. Com uma rede cicloviária 
presente em todos os bairros da cidade, atualmente,  

48% da população está a menos de 300 metros de uma 
ciclofaixa, ciclovia ou ciclorrota. Joinville conta com 186 

quilômetros de vias para trânsito de bicicletas.  
Com as obras de  requalificação em andamento e os editais 
em processo de licitação, a estimativa é de aumento deste 
número, visto que novos trechos de vias estão recebendo 

ciclofaixas. As rotas cicláveis de Joinville podem 
ser consultadas por meio do link:  

http://bit.do/redcicloJlle.



Melhorias na rua XV de Novembro 
Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.br/coronavirus
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FOTOS ROGERIO DA SILVA

CASOS DE DENGUE 
EM JOINVILLE 

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), segue 
com as obras de pavimentação do trecho da rua XV de Novembro, no bairro Vila Nova. A 
ação consiste na remoção da antiga camada de asfalto e  colocação de nova camada. Os 
trabalhos também envolvem  implantação de nova rede de drenagem pluvial em diversos 
pontos. No total serão requalificados mais de três mil metros da via.  O investimento é de 
R$ 5 milhões pagos por meio de financiamento junto ao Banco do Brasil.

Prefeitura  sinaliza Eixo 
PRUDENTE DE MORAES 
A Prefeitura de Joinville, por meio do Departamento 
de Trânsito (Detrans), realiza a sinalização do Eixo 

Prudente de Moraes, que compreende as ruas Maceió, 
trecho da rua Guilherme e a rua Presidente Prudente 

de Moraes. A sinalização é a última etapa do processo 
de requalificação asfáltica das vias.  As obras foram 
iniciadas em janeiro, com prazo de oito meses para 
a execução. Foram beneficiados dois mil metros de 

extensão de ruas, num investimento de R$ 4,6 milhões.

CASOS 
CONFIRMADOS

7.035 
CASOS 

ENCERRADOS *

8.897
 CASOS EM 

INVESTIGAÇÃO

1.830
 DESCARTADOS: 1.862    |      MORTES: 0    

* SOMA DOS CONFIRMADOS E DOS DESCARTADOS



A Secretaria da Saúde iniciou nesta semana as testagens rápidas do inquérito 
epidemiológico JOIN.COVID. A ação é mais uma estratégia de prevenção e 
monitoramento da Covid-19, no município. Os agendamentos começaram na última 
segunda-feira. No total serão aplicados 12 mil testes. 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 envaidas pelo número 
3481-5165, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h.

 Joinville inicia inquérito epidemiológico

Saúde da Família 
ganha reforço 

O Programa Estratégia Saúde da Família 
(ESF) de Joinville acaba de ganhar reforço 
com a formação de mais uma equipe 
multidisciplinar, que estará vinculada 
à Unidade Básica de Saúde da Família 
(UBSF) Bucarein.

Com isso, a Secretaria de Saúde de Joinville 
conta, agora, com 150 equipes ESF, que 
garantem 88% de cobertura no atendimento 
desse modelo, no município. A nova equipe 
ESF deve possibilitar a realização de 500 
novas consultas e 900 novos procedimentos, 
por mês. Em Joinville, o Programa Estratégia 
Saúde da Família está em atividade desde 
1994, e vai ao encontro das diretrizes do 
Ministério da Saúde e do Plano Municipal de 
Saúde, que preconizam o fortalecimento da 
atenção primária.

Web-Saúde

47 3481-5165

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

      26   MORTOS

  16.322  INFECTADOS

    234   MORTOS

1.032.913   INFECTADOS

48.954   MORTOS

 JOINVILLE

 SANTA CATARINA

 BRASIL

NÚMEROS DO CORONAVÍRUS - ATÉ 19/06 - 19H 
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 Joinville realiza ação de vacina contra a gripe
A Prefeitura de 

Joinville realiza 
neste sábado 
(20/6), das 8h às 
13h, ação especial 
de vacinação 
contra a gripe 
H1N1, direcionada 
a gestantes, 
mulheres no 
período pós-parto 
(puérperas) e 
crianças com mais 
de seis meses e 
menores de seis 
anos de idade. 
A vacinação 
acontecerá em 
dois locais: no 
Centreventos 
Cau Hansen e na 
Arena Joinville. 
Vale destacar 
que não haverá 
atendimento em 
sistema drive-thru, 
mas a Secretaria 
da Saúde reforçou 
as equipes de 
profissionais para 
organizar possíveis 
filas e evitar 
aglomeração de 
pessoas.

Os documentos 
necessários para 
a vacinação 
são caderneta 
de vacinação 
(obrigatório 
para as crianças), 
identidade e 
cartão pré-natal 
(se possuir) para 
as gestantes; e, 
para as puérperas, 
documento que 
comprove a data 
de nascimento  
do bebê.

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.br/coronavirus
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GUARDAS MUNICIPAIS   
doam sangue ao Hemosc

Com o objetivo de auxiliar a população 
joinvilense, os novos Guardas Municipais de 
Joinville, que estão na última semana do curso 
de formação, encerram a fase de capacitação 
com doação de sangue ao Hemosc. O mutirão 
foi composto por 48 guardas em formação. A 
coleta ajuda na manutenção dos estoques, num 
período de baixa nas reservas de sangue.

Prorrogado período de 
ALISTAMENTO MILITAR

O período de Alistamento Militar de 2020 foi 
prorrogado para até o dia 30 de setembro. O prazo, 
anteriormente fixado em 30 de junho, foi estendido 
devido à pandemia do novo Coronavírus, conforme o 
Decreto Presidencial nº 10.384, de 28 de maio de 2020. 

O alistamento é realizado apenas on-line, pelo site 
www.alistamento.eb.mil.br. A Área da Junta Militar 
da Seprot oferece auxílio para quem tiver dificuldades 

com o alistamento. O contato pode ser feito pelo telefone 
3431-5052, ou pelo e-mail jsm052@joinville.sc.gov.br.   
Devem se alistar todos os jovens que completam  
18 anos em 2020. 
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