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Prefeitura oferece cursos 
profissionalizantes para jovens
A Prefeitura de Joinville abriu inscrições para os cursos do Serviço de Preparação e Formação Profissional, re-
alizados pela Secretaria de Assistência Social (SAS). As capacitações são destinadas às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), que estejam matriculadas em 
alguma unidade escolar ou que já tenham concluído o ensino médio.  Os cursos serão realizados no Centro In-
tegrado João de Paula (bairro Glória), no Centro Educacional Social do Itaum (Cesita) e no Centro Educacional e 
Social do Aventureiro/Iririú (Cesavi) e abrangem áreas como gestão de administração, tecnologia da informação 
e design gráfico. As matrículas e o material didático são gratuitos, não há cobrança de mensalidades e durante 
o curso os alunos recebem vales-transporte.  Informações sobre matrículas e documentos obrigatórios estão no 
site da Prefeitura de Joinville
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Saúde de Joinville zera fila de espera no 
Centrinho Prefeito Luiz Gomes

O Serviço de Saúde Auditiva do 
Centrinho Prefeito Luiz Gomes 
(Centro de Referência e Pesquisa 
de Lesões Lábio-Palatais e de 
Diagnóstico e Reabilitação aos 
Portadores de Deficiência Auditiva) 
de Joinville, acabou com a fila de 
espera para acessar o serviço. 
Entre os fatores que contribuíram 
para o resultado está a implantação 
de um processo de trabalho 
do Serviço de Saúde Auditiva que foi avaliado no decorrer das oficinas de 
planejamento para 2017. Além disso, duas profissionais fonoaudiólogas da 
Educação foram transferidas para o Centrinho e mais um otorrinolaringologista e 
um assistente-social foram contratados. 
E com a instalação de um novo processo de acolhimento, a partir do mês de 
fevereiro serão ofertadas 240 vagas por mês. Todos os novos suspeitos serão 
atendidos três vezes por semana, sendo 20 vagas por dia através da escuta 
qualificada.

População pode 
apresentar sugestões 
para  Plano de Saúde

A Secretaria da Saúde de Joinville 
divulgou questionário para quem 
quiser contribuir com o Plano 
Municipal de Saúde para os 
próximos quatro anos.  Profissionais 
de saúde, conselheiros e usuários 
podem encaminhar sugestões 
no e-mail planejamento.saude@
joinville.sc.gov.br, até 20 de 
fevereiro. Quem quiser contribuir 
com a consulta pública ao PMS 
pode acessar o site da Prefeitura. 
O Plano Municipal de Saúde é o 
principal instrumento de gestão 
do SUS e mostra as intenções para 
os próximos quatro anos. A versão 
preliminar para 2018-2021 foi 
elaborada em 2016. 
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Secretaria da Saúde oferece residência em 
Medicina de Família e Comunidade

A Secretaria da Saúde de 
Joinville oferece programa 
de residência em Medicina 
de Família e Comunidade 
(MFC), especialidade que 
presta cuidados a indivídu-
os e famílias de uma deter-
minada população, inde-
pendentemente de idade, 
sexo ou problema de saúde. 
São seis vagas aprovadas 
pela Comissão Nacional de 
Residência Médica do MEC. 
O médico residente perma-
nece dois anos atuando em 
uma equipe de Saúde da Fa-
mília das unidades básicas 
de saúde sob a supervisão 
de um preceptor (médico/
professor). 
Os primeiros colocados, de 
acordo com a pontuação 
na prova, deverão realizar a 
matrícula nos dias 23 e 24 
de fevereiro para o início das 
atividades em 1º de março. 
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Prefeitura sanciona 
lei que muda o 
cálculo da iluminação

Hospital Municipal 
São José inicia a 
ampliação da UTI 

A Prefeitura de Joinville sancionou 
a Lei Complementar 474/2017 
que muda a forma de cálculo 
da Contribuição para Custeio de 
Serviço de Iluminação Pública 
(Cosip), passando a ser feita pelo 
consumo de energia de cada 
domicílio e não mais pela metragem 
da frente do terreno. A cobrança 
pelo novo método será efetivada a 
partir de janeiro de 2018.
Nos casos dos terrenos baldios, 
sem residências, empresas ou 
qualquer tipo de imóvel sem serviço 
de energia elétrica, a cobrança 
continuará a ser feita com base na 
metragem da testada.

Já estão em andamento as obras 
da nova Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e da nova Unidade 
de Tratamento de Queimados 
(UTQ) do Hospital Municipal São 
José. O investimento é de R$ 2 
milhões e 196 mil. A nova UTI terá 
29 leitos, ambiente modernizado e 
que atende às normas da RDC 50 
– Resolução de Diretoria Colegiada 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O padrão de 
modernidade também estará 
presente na nova UTQ que ganhará 
seis novos leitos. 

OBRA NA RUA SÃO PAULO Uma das faixas da rua São Paulo, 
no trecho entre as ruas Monsenhor Gercino e Piauí, está interditada em 
virtude de obras de requalificação das calçadas. Os  motoristas podem 
transitar pelas outras duas faixas, inclusive na da direita que originalmente 
é exclusiva para ônibus. 

Cadastros em dois novos CEIs terminam no dia 30
Até a próxima segunda-feira (30), estão abertas as pré-matrículas para crianças de 0 a 3 anos nos dois novos 
Centros de Educação Infantil (CEI) Laércio Beninca, no Vila Nova, e Irmã Maria da Graça Bás, no Jardim Iririú.
A listagem final de todos que fizeram o cadastro será divulgada na terça-feira (31). A partir desta data, os 
pré-cadastrados terão três dias para apresentar os documentos. O dois novos CEIs também têm vagas para 
crianças de 4 e 5 anos. As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira (30). Neste caso, a vaga é auto-
maticamente reservada no ato do preenchimento do cadastro. Já para as crianças com até 3 anos, as vagas 
serão confirmadas conforme critérios socioeconômicos.
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Joinville é referência estadual na atividade da piscicultura e produz, 
anualmente, cerca de 1,2 mil toneladas de peixes.  A Secretaria de 
Desenvolvimento Rural de Joinville tem como meta fomentar a 
profissionalização e o crescimento do setor, por meio de ações como 
cursos para os produtores; apoio de profissionais como técnicos, médico 
veterinário e engenheiro agrônomo; capacitação para emissão de nota 
fiscal eletrônica para produtor rural; e comercialização de alevinos para 
piscicultores associados. Em 2017, um dos estudos que devem avançar 
é sobre a criação de lambaris, peixe nativo, de produção fácil, com bom 
mercado de consumo e importante agente do equilíbrio ambiental, já 
que é predador natural do borrachudo. 
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Joinville incentiva a criação 
de peixes de água doce

Vigilância Sanitária apreende produtos irregulares 
O Núcleo de Saúde Veterinária da Vigilância Sanitária de Joinville apreendeu alimentos para animais, raticidas, 
inseticidas, saneantes, fungicidas, repelentes, entre outros, com irregularidades como falta de registro, falsifi-
cações, ausência de rótulos de procedência ou vencidos. A fiscalização foi realizada em clínicas veterinárias, 
hospitais veterinários, agropecuárias, banho e tosa e floriculturas. Todos os estabelecimentos de Joinville são 
fiscalizados no ano, além das blitze surpresas. No caso de irregularidades, o comerciante é intimado, recebe 
orientações, auto de infração e pode ter o comércio interditado e responder por crime.


