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A Rede Municipal de Ensino 
de Joinville foi premiada 
com o selo Bom Percurso 

pela pesquisa Educação que Faz a 
Diferença do Instituto Rui Barbosa 
em parceria com Tribunais de 
Contas do Brasil. O anúncio 
ocorreu nesta semana.  A pesquisa 
reconheceu 118 redes municipais 
que possuem as melhores práticas 
e que resultam alcançar bons 
resultados no Ensino Fundamental 
(1º ao 9º ano) e qualidade na 
Educação Infantil. A pesquisa 
ocorreu em 2019 com a visita 
presencial dos avaliadores.  

EDUCAÇÃO 
PREMIADA

SELO BOM PERCURSO 
De acordo com o estudo, o selo Bom 

Percurso confirma que a educação 
municipal de Joinville busca garantir 
a aprendizagem da maioria dos 
alunos, adota ações para reduzir as 
desigualdades, mantém os alunos 
frequentando a escola e apresentam 
avanços consistentes na aprendizagem 
dos estudantes ao longo dos anos. A 
educação municipal de Joinville possui 
cerca de 75 mil alunos de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos com 
87 escolas, 71 CEIs e 8 centros de 
educação profissional.



Obras na Albano Schmidt avançam
Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.br/coronavirus

JOINVILLE CONTRA O CORONAVÍRUS

FOTOS ROGERIO DA SILVAA Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra), avança nas 
obras de requalificação asfáltica 
da rua Albano Schmidt, Região 
Leste da cidade. Os trabalhos 
de reestruturação do corredor 
de ônibus, com escavação e 
estruturação da sub- base e base.  

Após a finalização da calçada 
no lado direito, o lado oposto 
será iniciado. A requalificação 
das demais faixas de rodagem 
será realizada após o término das 
obras no corredor de ônibus. Os 
trabalhos seguem o cronograma da 
obra e não são previstos atrasos na 
entrega da requalificação da via. As 
obras iniciaram em fevereiro e têm 
prazo de execução de até 30 meses 
(dois anos e meio). O investimento 
é de R$ 8, 1 milhões.

ASFALTO 
no VILA NOVA 

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura Urbana (Seinfra), está em fase 
final da pavimentação asfáltica da rua Eugênio 
Gudin, no bairro Vila Nova. A via teve a extensão 
total asfaltada, entre a SC 108 (Rodovia do Arroz) e 
a Estrada Blumenau, com 397,23 metros. As obras 
se concentram na colocação das últimas camadas 
asfálticas. O investimento é de R$ 1,8 milhão.

CASOS DE DENGUE 
EM JOINVILLE 

 DESCARTADOS: 2.180    |      MORTES: 0    
* SOMA DOS CONFIRMADOS E DOS DESCARTADOS

CASOS 
CONFIRMADOS

7.659 
CASOS 

ENCERRADOS *

9.839
 CASOS EM 

INVESTIGAÇÃO

1.432



A Prefeitura de Joinville emitiu na terça-feira (23/06) o Decreto 38.520/2020 
com novas medidas restritivas voltadas à prevenção ao Coronavírus no município. 
O município determinou o isolamento domiciliar de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos. As medidas estão baseadas no cenário de que aproximadamente 
84% dos óbitos decorrentes da Covid-19 são de pessoas idosas, além de ser um 
público que apresentar maior vulnerabilidade à infecção pelo vírus.

O decreto também destaca a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção por 
todas as pessoas. As restrições abrangem ainda práticas esportivas e também proíbe 
a concentração e a permanência de pessoas em parques, praças e demais espaços 
públicos de uso coletivo. Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres deverão funcionar com atendimento limitado a 50% da capacidade.

Novas medidas de prevenção à Covid-19

Saúde monta 
barreira sanitária 
no aeroporto 
 A Secretaria da Saúde instala barreira 
sanitária no Aeroporto Lauro Carneiro de 
Loyola, em Joinville, a partir de domingo 
(28/06). Uma equipe de enfermagem 
estará presente nos horários de voos para 
medir a temperatura dos passageiros. 
E um agente comunitário de saúde 
fará a entrega de máscaras, sendo 
duas unidades por CPF.  Caso alguma 
pessoa apresente febre na chegada, será 
orientada a procurar uma Unidade Básica 
de Saúde mais próxima, ou o Centro de 
Triagem da Covid-19, instalado na Tupy. Se 
o passageiro tiver febre na partida, seguirá 
as orientações da companhia aérea. 

Web-Saúde

47 3481-5165

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.br/coronavirus
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NÚMEROS DO CORONAVÍRUS - ATÉ 26/06 - 19H 
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A Prefeitura de Joinville emitiu na terça-feira (23/06) o Decreto 38.520/2020 
com novas medidas restritivas voltadas à prevenção ao Coronavírus no município. 
O município determinou o isolamento domiciliar de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos. As medidas estão baseadas no cenário de que aproximadamente 
84% dos óbitos decorrentes da Covid-19 são de pessoas idosas, além de ser um 
público que apresentar maior vulnerabilidade à infecção pelo vírus.

O decreto também destaca a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção por 
todas as pessoas. As restrições abrangem ainda práticas esportivas e também proíbe 
a concentração e a permanência de pessoas em parques, praças e demais espaços 
públicos de uso coletivo. Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres deverão funcionar com atendimento limitado a 50% da capacidade.

Novas medidas de prevenção à Codi-19

Saúde monta 
barreira sanitária 
no aeroporto 
 A Secretaria da Saúde instala barreira 
sanitária no Aeroporto Lauro Carneiro de 
Loyola, em Joinville, a partir de domingo 
(28/06). Uma equipe de enfermagem 
estará presente nos horários de voos para 
medir a temperatura dos passageiros. 
E um agente comunitário de saúde 
fará a entrega de máscaras, sendo 
duas unidades por CPF.  Caso alguma 
pessoa apresente febre na chegada, será 
orientada a procurar uma Unidade Básica 
de Saúde mais próxima, ou o Centro de 
Triagem da Covid-19, instalado na Tupy. Se 
o passageiro tiver febre na partida, seguirá 
as orientações da companhia aérea. 

Web-Saúde

47 3481-5165

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.br/coronavirus
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Mexa-se com transmissão ao vivo
Preocupada com a 

saúde mental e física 
da população do 
Município, a Secretaria 
de Esportes de Joinville 
(Sesporte) realiza aulas 
com transmissão ao 
vivo com o Programa 
Mexa-se On-line. O 
programa, que reunia 
centenas de pessoas em 
diferentes pontos da 
cidade semanalmente, 
foi ajustado para 
continuar levando a 
atividade física para a 
população, mesmo com 
o isolamento social por 
causa da pandemia. 
Por meio do aplicativo 
Zoom Meeting, com 
download gratuito nas 
lojas de aplicativos 
de celulares ou com 
acesso gratuito pelos 
navegadores de internet, 
as lives acontecem de 
segunda a quinta-feira, 
às 9 horas, e às terças 
e quintas-feiras, às 19 
horas. Para acessar a aula 
ao vivo, basta clicar no 
link https://us04web.
zoom.us/j/76347518227 
e participar. Para quem 
deseja receber as aulas 
gravadas, basta entrar 
em contato pelo telefone 
47 3433-1160, no ramal 
26, e se cadastrar.

Informações sobre o Coronavírus no site da Prefeitura:  https://www.joinville.sc.gov.br/coronavirus
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Apresentação MUSICAL SOLIDÁRIA
Neste domingo (28/6), a partir das 10h30, a população de Joinville está convidada a assistir à “1ª 

Live Solidária da Banda de Música do 62º BI”. A live poderá ser acompanhada pela página do 62º 
Batalhão de Infantaria de Joinville no Facebook.  Além disso haverá ação social do “Pedágio do Bem”. 
O público poderá entrar de carro no prédio do Batalhão, com acesso pelo portão da rua Ministro 
Calógeras e deixar suas doações de agasalhos e alimentos não perecíveis.  O evento é uma iniciativa 
do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville e da Associação dos Oficiais da Reserva (AORE), com apoio 
da Prefeitura de Joinville e da NDTV Record.

FOTOS ROGERIO DA SILVA


