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A ideia de instalar placas com números de 
telefone para denunciar quem joga lixo em 
terrenos baldios agradou bastante ao pre-

feito Udo Döhler, que deve adotar esta medida o 
quanto antes não apenas no bairro Comasa, mas 
em toda a cidade, além de investir em campanhas 
de conscientização junto à população. A Engepa-
sa Ambiental, segundo Udo, já faz um trabalho de 
esclarecimento com os moradores neste sentido, in-
formando que coleta de móveis velhos e animais 
mortos pode, por exemplo, ser solicitada. Mas, pelo 
grnade números de reclamações, há muito ainda a 
avançar em todos os bairros. O problema é conven-
cer a população a mudar de atitude. Neste sentido, a 
Prefeitura e a Ambiental vão começar em abril uma 
campanha, mostrando que é crime o depósito de lixo 
em terrenos baldios, margens de ruas e calçadas.  
– A pessoa que costuma jogar lixo em qualquer lu-
gar vai se incomodar bastante –promete Udo. Há le-
gislação específica para esses casos, e contraventores 

O prefeito Udo Döhler discorda das lideranças 
comunitárias e, principalmente, do conse-
lho local de saúde, de que a estrutura do 

posto ampliado do Comasa, cujo prédio foi entregue 
em setembro do ano passado, tenha piorado. É pos-
sível, entende Udo, que haja pequenos problemas, 
mas nada tão complicado para ser resolvido. A ade-
quação da rede elétrica, segundo ele, já está sendo 
providenciada, com a concordância da Secretaria 
Municipal de Educação. As persianas para os con-
sultórios também logo serão providenciadas. Sobre 
problemas enfrentados por ambulâncias e cadei-
rantes por causa do estacionamento sempre lotado, 
cabe também neste caso uma campanha de cons-
cientização. Este caso específico, afirma Udo, deve 
ser tratado com rigor, punindo os motoristas que 
estacionarem em locais inadequados. E se houver 
rachaduras e infiltrações, a Prefeitura também vai 
resolver sem grandes demoras, garante o prefeito.

U do confirma que, no ano passado, quando 
assumiu a administração da Prefeitura, 
não havia mesmo nem tinta para as faixas 

de segurança. Lembra que teve de pagar os salá-
rios de dezembro do funcionalismo em duas par-
celas e a Prefeitura ficou quatro meses sem com-
prar nada, inclusiva tinta. Mas conseguiu colocar a 
casa em ordem e as obras estão sendo feitas, como 
a pintura de faixas de pedestres e a instalação de 
placas. O que será feito também nas ruas com es-
sas necessidades no bairro Comasa, dizem Udo e 
Célio. Os radares também devem voltar a funcio-
nar, assim que todas as pendengas relacionadas a 
eles estiverem resolvidas, acrescenta Udo.

LixO 
Moradores e pessoas de outras regiões despejam 

lixo e costumam abandonar animais, principalmente 
na rua conhecida como Beira-mangue, na área aos 
fundos onde estão instalados o Caic Espinheiros e o 
posto de saúde; e também na rua Vicente Celestino, 
onde fica a Igreja Nossa Senhora Aparecida. À noite, 
drogados se aglomeram nesses e em outros locais. 
Moradores não sabem qual seria a solução, mas acre-
ditam em algumas saídas para amenizar a situação: 
colocação de placas com os números de telefones 
para denúncia, iluminação do local e instalação de 
câmeras. Lideranças chegaram a distribuir folhetos 
com os números da Engepasa Ambiental para a co-
leta de animais mortos e móveis velhos. Mas a inicia-
tiva pouco adiantou. Em 2011, lembra o presidente 
do conselho local de saúde, Sandro Honorato, um 
mutirão entre moradores e órgãos públicos recolheu 
20 toneladas de lixo e 200 carcaças de animais na 

SujeirA
Lixo e animais mortos são jogados na Beira-mangue

N ovamente, a Guarda Municipal veio à tona 
diante dos problemas de segurança no Co-
masa, repetindo-se a realidade de outros 

bairros de Joinville. Udo Döhler destaca que a guar-
da foi criada para cuidar do patrimônio público do 
município, como as praças e as escolas, e impedir 
que as crianças e os adolescentes sejam molestados, 
principalmente por traficantes. Quando ela começar 
a atuar, nos próximos meses, a cidade vai começar a 
sentir seus benefícios, garante o prefeito, que aposta 
nisso a partir da estrutura da guarda, que inclui 
dois ônibus com 20 câmeras de segurança, armas 
Taser e duas motocicletas, “para perturbar”, segundo 
ele, toda a “gente da pesada”. Para Udo, a forma-
ção de um conselho local de segurança também é 
imprescindível no bairro, como mecanismo para 
melhorar este setor no Comasa, “porque a comuni-
dade também deve fazer sua parte”. A Prefeitura 
está incentivando a criação de Consegs nos bairros e 
as lideranças devem entrar em contato com as sub-

segurança 
Segundo as lideranças comunitárias, é raro, atu-

almente, ver um carro da Polícia Militar fazendo 
rondas pelo bairro. O Comasa tem vários pontos de 
uso e venda de drogas e “gente da pesada”. Os trafi-
cantes estão totalmente livres para atuar, segundo as 
lideranças, e vendem crack, maconha e cocaína nas 
proximidades das escolas e outros locais públicos. 
As drogas levam a outros crimes, como furtos em 
comércios e residências. Para os líderes da comuni-
dade, “falta a presença física do policial” para afastar 
os consumidores e os traficantes. Jurandir Pedro 
de Oliveira, presidente da APP do CEI Espinheiros, 
lembra que, 15 anos atrás, quando fez o supletivo no 
Caic, havia um policial dentro da escola, que man-
tinha contato direto com a comunidade e passava a 
“sensação de segurança”. O Comasa ainda não tem 
um conselho de segurança, mas as lideranças estão 
se agilizando para a formação desse grupo, o que 

uM dOS MAiOreS
Bairro tem o tamanho e problemas de uma cidade

O s 30 metros da rua Vicente Celestino devem ser 
pavimentados imediatamente, pediu o prefeito 
ao secretário José Célio Machado. Na rua do 

CEI Esperança, a subprefeitura também vai tomar as 
providências necessárias. Com os novos equipamentos 
que chegaram à Prefeitura recentemente, o ensaibra-
mento tambéms será agilizado, garante Udo Döhler, 
que retruca a informação de lideranças do Comasa 
de que o bairro está abandonado há pelo menos cinco 
anos,“porque assumimos a Prefeitura só no ano passa-
do”. Segundo Udo, a Prefeitura está fazendo todo o es-
forço possível para melhorar a infraestrutura nos bair-
ros, inclusive no Comasa. O secretário Célio Machado 
também informa a recente colocação de lajotas na rua 
Fraiburgo, facilitando a vida de idosos e cadeirantes, 
principalmente, por ser uma via íngreme. A Subprefei-
tura Leste também está fazendo a limpeza e colocação 
de bocas de lobo, além de efetuar a drenagem das ruas 
Walter Karmann, Rio das Antas e Pixinguinha, aca-
bando com os alagamentos. E há um sem-número de 

pavimentaçãO 
O bairro está abandonado no quesito pavimen-

tação, dizem as lideranças, que citam informações 
desencontradas sobre o assunto. Segundo elas, a Pre-
feitura tem a rua Agostinho dos Santos como total-
mente asfaltada. Mas faltam cerca de 500 metros. O 
mesmo ocorre com a rua Vicente Celestino, onde 30 
metros não têm asfalto. Neste espaço, moram dois 
cadeirantes: o marido e uma neta de Marina T. Dias, 
vice-presidente do conselho local de saúde. Nesta 
via, o asfalto foi só até onde passa o ônibus. Na rua 
Max Boehm, falta asfaltar o pedaço que leva ao pos-
to de saúde. Outra rua que precisa ser pavimentada 
é onde está o CEI Esperança (rua Vicente Celestino).

– Que a subprefeitura faça pelo menos o ensai-
bramento. Está uma vergonha. É muito papo e pou-
ca ação. Há mais de cinco anos fomos deixados de 
lado. Mas ainda acreditamos no governo de Udo 
Döhler – destaca o presidente do conselho local de 

infrAeStruturA
Trinta metros da rua Vicente Celestino não têm asfalto

saÚde 
O presidente do conselho local de saúde, San-

dro Honorato, afirma que a Prefeitura entregou 
um posto reformado em setembro, com a junção 
de equipes de dois postos. As equipes médica e de 
enfermagem estão ótimas, mas há problemas na 
estrutura, com infiltrações e rachaduras. Foram 
instalados 16 aparelhos de ar condicionado, mas 
a atual rede elétrica não suporta, com quedas fre-
quentes, o que atrapalha o atendimento. O Caic 
Francisco José de Oliveira funciona ao lado do pos-
to e o transformador está no terreno da escola, por 
isso, é preciso autorização do secretário de Edu-
cação para fazer as adequações. Outro problema 
envolvendo o posto de saúde é a falta de persianas 
nas janelas que fazem fundo com o Caic. Quando 
há consultas, um armário é empurrado até a jane-
la. Lideranças também reclamam que o estaciona-
mento do posto de saúde está sempre lotado, o que 

eStruturA
Posto fica nos fundos de escola e precisa de melhorias
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trânsitO 
É preciso melhorar a segurança nas ruas do 

Comasa, reforçam as lideranças. Principalmente na 
frente das escolas – nas ruas Agostinho dos Santos 
(onde fica o Caic), Imbuia (em frente à Navarro 
Lins), Vicente Celestino (em frente ao CEI Esperan-
ça) e Max Boehm (em frente ao CEI Espinheiros). 
A APP pediu a repintura da faixa na frente do Caic 
e uma faixa defronte ao CEI Esperança. Na rua Bal-
tasar Buschle, que tem cerca de três quilômetros 
e é uma das mais movimentadas da região Leste, 
é preciso também colocar faixas de pedestres nas 
paradas de ônibus. A resposta que a comunidade 
escutou do Ittran, no ano passado, quando fez a 
reivindicação, é que de não havia tinta no momen-
to. É preciso, também, instalar placas perto das 
escolas para redução de velocidade. 

– Os motoristas pensam que as ruas são pistas 
de corrida – reclamam as lideranças do Comasa.

pedeStreS
Faixas estão apagadas na rua Baltasar Buschle

Acabar com 
o despejo de 
lixo, melhorar 
a estrutura do 
posto de saúde,  
da segurança 
e do trânsito 
e pavimentar 
ou ensaibrar 
mais ruas são 
as necessidades   
desta região

Raio X

Área
2,72 km2. 

Distância do Centro
5,01 km. 

Criação do bairro
Lei complementar nº 54, de 18/12/1997. 

História
A origem do nome deste bairro deve-se à 
implantação do Conjunto Habitacional Comasa 
do Boa Vista, em 1972, conhecido popularmente 
por Comasa do Boa Vista, transformado em 
bairro em 18 de dezembro de 1997. Na época, 
a região era menos urbanizada, mas já havia 
energia elétrica e água encanada. Palco de muitas 
enchentes, com ruas não calçadas, a região foi 
recebendo melhorias aos poucos, por iniciativa 
dos moradores. O nome Comasa identificava uma 
companhia privada de habitação.

População
20.806. 
Densidade demográfica: 7.649 hab./km2.

Economia
Renda per capita do bairro: 1,5 salário mínimo  
por mês. 

Uso do solo
(% em relação ao município) 
Indústria: 1,0%. 
Comércio: 1,3%. 
Serviços: 0,7%.
Domicílios: 3,9%. 

Organização social: 
Associação de Moradores da Vila Novos 
Horizontes e Associação de Moradores Vila 
Paranaense. 

Infraestrutura
Extensão total de ruas: 51.693,13 m. 
Extensão de asfalto: 18.906,06 m (36,57%). 
Extensão de lajota: 1.908,21 m (3,7%). 
Extensão de paralelepípedo: 3.842,88 m (7,43%). 
Extensão sem pavimentação: 27.035,98 m 
(52,30%). 
Água: 99%. 
Luz: 99%. 
Esgoto domiciliar: sem informação. 

Unidade de gestão administrativa municipal: 
Subprefeitura da Região Leste. 

FONtE: FuNDAçãO IPPuj 2013.
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