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Turistas movimentam 
Joinville nas férias 
Localização estratégica, completa infraestrutura e hotéis com tarifas competitivas atraem cada vez mais turis-
tas para Joinville durante as férias. Além disso, a cidade oferece atrativos para quem aprecia história, cultura, 
natureza e gastronomia. No centro, além do Mirante, há opções de parques e museus. Na área rural, as dicas 
são os rios e cachoeiras, parques aquáticos, produtos coloniais e gastronomia típica. E para quem curte o mar, 
a Baía da Babitonga é o cenário ideal para passeios de barco e para saborear peixes e frutos do mar.
O Guia Turístico de Joinville está disponível no link  https://goo.gl/dLO4nY.
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PA Leste e PA Sul 
recebem novos 
equipamentos

Informações sobre o 
PID da Felej a partir 
de fevereiro

A Secretaria da Saúde de Joinville 
adquiriu 10 carros macas avançados 
para uso nas unidades do Pronto 
Atendimento Leste e do Pronto 
Atendimento Sul. Projetados 
para oferecer mais comodidade, 
praticidade e segurança, os 
equipamentos permitem a 
realização de exames de imagem 
(raio-X) sem retirar o paciente 
da maca. Os novos carros macas 
representam investimento de R$ 
110 mil e entram em funcionamento 
no PA Leste, do bairro Aventureiro, 
ainda neste mês. No PA Sul, no 
bairro João Costa, serão utilizados 
após a conclusão da reforma da 
unidade.

A Fundação de Esportes, Lazer e 
Eventos de Joinville (Felej) vai liberar 
as informações sobre o Programa 
de Iniciação Desportiva (PID) 
2017 a partir do dia 13/2, quando 
estarão definidos número de vagas, 
modalidades oferecidas e locais de 
funcionamento dos núcleos. O PID 
oferece gratuitamente atividades 
esportivas e de iniciação, com o 
objetivo de integração, socialização 
e participação, e contribui para a 
formação psicossocial das crianças.  
Em 2016, a Felej teve mais de 
sete mil crianças e adolescentes 
matriculados em 17 modalidades, 
em 37 bairros de Joinville.

VERÃO SEM AFOGAMENTOS –  No sábado (7), no bairro Vila 
Nova, a Defesa Civil de Joinville realiza blitz do projeto Piava - Prevenção 
a Incidentes de Afogamento no Verão em Água Doce. Durante a ação, 
que acontece das 9 às 12 horas, voluntários do Núcleo de Proteção Civil, 
bombeiros voluntários e agentes de trânsito irão abordar motoristas e 
repassar orientações sobre como prevenir acidentes nos rios e como evitar 
poluição nos locais de banho. 

Prefeitura instala lixeiras em áreas de rio
A Secretaria de Meio Ambiente de Joinville instalou 32 tubos de concreto que servirão de lixeiras na Área de 
Proteção Ambiental (APA) Dona Francisca. A opção por este material foi feita para evitar o vandalismo com as 
lixeiras de plástico, que eram arrancadas e jogadas no rio. Também foram colocadas 14 lixeiras em pontos de 
banho do rio Piraí, com indicação para resíduos orgânicos e recicláveis. Vale destacar que o descarte irregular 
de embalagens, latas e recipientes compromete o leito dos rios, prejudica a água captada para tratamento e 
consumo e oferece riscos aos animais. 
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OBRAS RIO MATHIAS - Os trabalhos do Projeto de Ampliação da Vazão do Rio Mathias, iniciados na área 
central no final do ano passado, ocorrem sem contratempos. As férias escolares e a ausência de obstáculos no 
mapeamento e estaqueamento do conduto forçado na rua Jerônimo Coelho, colaboram para o bom andamento. 
A previsão é que até o final deste ano as galerias subterrâneas estejam implantadas na região central. 

Unidades de Saúde vacinam meninos contra HPV
Está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Joinville a vacina contra o HPV para meninos 
de 12 e 13 anos.  A vacinação é feita no horário de funcionamento de cada Unidade Básica de Saúde e na Sala 
de Vacina Central (rua Abdon Batista, 172, das 7 às 13 horas). Para se imunizar, é preciso levar a caderneta de 
vacinação. É recomendável que os meninos estejam acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentem 
documento de identificação e cartão do SUS. A proteção contra o vírus para este público foi incluída no Ca-
lendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). A vacina é tomada em duas doses, com 
intervalo de seis meses, e protege contra câncer de pênis, garganta, ânus e verrugas genitais nos homens e 
contribui para reduzir o câncer de colo de útero nas mulheres. 
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A primeira edição da Feira Porta do Mar de 2017 será neste domingo 
(8), das 13 às 19h30, no Parque Porta do Mar, bairro Espinheiros. 
Expositores oferecem opções de artesanato e alimentação. Em janeiro, 
a feira ocorrerá no segundo e quarto domingo do mês, dias 8 e 22. A 
partir de fevereiro, o cronograma volta ao normal, sempre nos primeiros 
e terceiros domingos de cada mês. Durante o horário de verão, os 
expositores estarão no local das 13 às 19h30. A Feira Porta do Mar é 
realizada pelo Serviço de Incentivo às Organizações Produtivas (SIOP) 
da Secretaria de Assistência Social e pelo Fórum Regional de Economia 
Solidária de Joinville e Norte Catarinense, com apoio de diversos setores 
da Prefeitura de Joinville.
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Feira no Parque Porta do Mar 
é neste domingo (8/1)

Guarda Municipal reduz 
conflitos em espaços públicos
Com dois anos de atuação, a Guarda Municipal de Joinville contabiliza como resultado a redução em 30% 
dos conflitos comuns em espaços públicos como brigas, pequenos furtos, uso e tráfico de drogas em frente a 
escolas, praças, parques e Estação Rodoviária. Segundo a Secretaria de Proteção Civil, já nos primeiros meses 
de atividade, a Guarda reduziu o número de ocorrências de 120 para 85.  A corporação conta atualmente com 
39 agentes e dez viaturas. A equipe é munida com equipamentos como taser (arma de choque), revólver, 
algemas, gás de pimenta e a tonfa (cassetete para defesa pessoal).


