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“Toda a iluminação decorativa 
de Natal será concluída em 1º de 
dezembro. Ela será diferente do ano 
passado, com inovações no prédio da 
Prefeitura, nas ruas centrais 
e nos bairros de Joinville.”

estragos
= Adote uma árvore

18 e 23
em Joinville. Quedas de árvores foram 

registradas na Estrada do Pico, em 
Pirabeiraba, na BR 101 e no Centro. 

Ninguém se feriu.

A Fundema (Fundação Municipal 
do Meio Ambiente) vai levar o 
programa “Adote Uma Árvore” para 
a 72º Festa das Flores de Joinville. 
Serão distribuídas  mudas de 
espécies nativas da região para os 
visitantes.

de novembro o Festival de Belas 
Artes de Joinville, no Teatro Juarez 

Machado. Informações no site www.
belasartesjoinville.com.br.

Será realizado entre o vendaval de ontem cauSou

Luiz Cesar Keufner, da Seinfra,sobre a 
decoração de Natal
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A ausência de rede de esgoto 
em 83,4% de Joinville eviden-
cia situações enfrentadas pelo 
Ministério da Saúde em todo o 
país: ainda hoje, há crianças e 
adultos com verminoses, diar-
réias e disenterias bacterianas 
provocadas pela exposição às 
valas a céu aberto. Nos bairros 
mais pobres, onde os dejetos 
que passam pelas fossas-filtro 
das casas – quando essas exis-
tem – é redirecionado às valetas 
e aos rios, os moradores são afe-
tados diretamente e precisam ir 
mais vezes aos postos de saúde 
para receber atendimentos pri-
mários e tratar doenças que não 
deveriam mais ser comuns.

O Paranaguamirim, onde o 
Diagnóstico Social da Criança 
e do Adolescente, lançado pelo 
CMDCA (Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente) e pela 
Secretaria de Assistência Social, 
em 2009, mostrou que há carên-
cia de tudo, é o que mais sofre 
com a ausência da rede. O bair-
ro que foi classificado como pés-
simo e ruim nas áreas de saúde, 
educação e violência do diag-
nóstico é o que mais concentra 
valas a céu aberto. As crianças 
são atendidas pelas agentes de 
saúde com diarreias, doenças de 
pele, e verminoses.

As agentes comunitárias do 
loteamento Jardim Edilene, o 
mais precário do bairro, ao lado 
do Estevão de Matos, afirmam 
que a situação fica mais compli-
cada pela falta de cuidado dos 
pais. No verão, segundo elas, 
não é difícil encontrar crianças 
tomando banho nas valetas. “O 
pessoal não quer dizer que o fi-
lho está doente e que brinca na 
valeta, mas tem muito disso”, 
comenta a agente Stefania Lo-
pes Ribeiro.

José Declarindo dos Santos, 
presidente do Conselho Local 
de Saúde do Paranaguamirim 
lamenta que o bairro ainda não 
tenha esgoto tratado. “Vivemos 
situações aqui como a água re-
tornar para dentro do banheiro, 
pais reclamarem de crianças 
com verminoses, dores intesti-
nais e alergias”, lamenta.

Esgoto. Gasto com saúde é maior nas áreas sem saneamento

Doenças que vêm do descaso
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retrato. vala com esgoto no 
bairro ulysses Guimarães mostra 
precariedade do saneamento 
básico em Joinville 

Melhorias no Jardim Paraíso
No Jardim Paraíso, antes do início das obras do 

PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), as 
valas a céu aberto também comprometiam a saúde 
dos pequenos com uma frequência perturbadora 
para as famílias e para os profissionais da área de 
saúde. Mesmo com as interrupções no andamento das 
obras que, no bairro, estão praticamente concluídas, 
as reclamações nos postos de saúde da região 
diminuíram depois que as valetas foram fechadas.

A médica Martha Artilheiro, que atua no posto Jardim 
Paraíso 2 e é diretora clínica da Secretaria Municipal 
de Saúde, afirma que, até o ano retrasado, só ela 
atendia de 15 a 20 pacientes por semana com doenças 
relacionadas à ausência da rede de esgotamento 
sanitário. “Eu tinha que fazer grupos de pacientes que 
tinham as mesmas queixas para avaliá-los e passar o 
tratamento porque senão não dava tempo de atender 
a todo mundo”, relembra. Os casos mais comuns eram 
de impetigo, uma infecção que causa lesões primárias 
na pele, e as diarreias causadas pela exposição às 
águas sujas. “A única região onde ainda há problema é 
naquela invasão na frente da valeta”, complementa.

Nem comida 
podemos 
deixar na 

mesa porque 
enche de 
moscas.

José dos 
santos, 

presidnete 
do conselho 
de saúde do 

paranaguamirim


