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Prefeitura realiza mutirão para 
manutenção de praças e parques 
A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) está realizando mutirão para a limpeza e manutenção de 
parques e praças em Joinville, locais bastante frequentados por moradores e turistas. Inclui o Par-
que Zoobotânico, a rua das Palmeiras, o Parque Porta do Mar, o Parque Morro do Finder, o Parque da 
Cidade, nos setores Bucarein, Guanabara e Sambaqui. O trabalho está sendo coordenado pela ge-
rência de Parques, Praças e Rearborização da Sema. Os locais apresentam diferentes necessidades 
como manutenção e instalação de novos brinquedos, pintura, reparos, jardinagem, manutenção 
de placas e limpeza. O mirante do Parque Morro do Finder será reformado e liberado ao público.
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São José ativa novos leitos de apoio e 
inicia obras de reforma da UTI E UTQ

A Secretaria da Saúde de Joinville 
ativou nesta semana o atendimento 
de 10 novos leitos de internação no 
Hospital Municipal São José. Essa 
estrutura dá suporte aos pacientes 
do Pronto Socorro. Com isso, foi 
ampliado o apoio ao serviço médico 
para pequenos traumas. “Isto 
contribui para desafogar o Pronto 
Socorro e melhora a qualidade de 
assistência aos pacientes,” comenta a 
secretária da Saúde, Francieli Cristini Schultz. A melhoria na estrutura foi feita a partir 
de remanejamento interno de equipamentos, representando um investimento de R$ 
4 mil reais. No final de janeiro, iniciaram as obras de reforma, ampliação e adequação 
da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da nova Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ), além de novos 14 leitos de internação. O investimento é de R$ 2,1 
milhões. A nova UTI terá 29 novos leitos, num ambiente modernizado e que atende 
às normas da RDC 50 – Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). A nova UTQ vai contar com seis novos leitos também com 
o padrão de modernidade. As obras dessa etapa contemplam também a internação.

Programa Mil Dias ressalta cuidados para mães e bebês
A equipe do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (Nasf), da Se-
cretaria da Saúde, implantou 
em Pirabeiraba um programa 
de atendimento compartilha-
do entre os profissionais que 
atendem gestantes e bebês 
chamado “Mil Dias”. Com aten-
ção minuciosa, eles trabalham 
a prevenção e a promoção à 
saúde da mãe e dos filhos des-
de a gestação até os dois anos 
de idade em ações conjuntas. 
A iniciativa existe desde março 
de 2016 e já atendeu cerca de 
90 mães das unidades de saú-
de de Pirabeiraba, Canela, Rio 
Bonito e Rio da Prata. O Nasf 
apoia as Equipes de Saúde da 
Família que já conta com mé-
dicos, enfermeiros, técnicos e 
agentes comunitários. O nú-
cleo inclui também o trabalho 
de nutricionista, terapeuta 
ocupacional, psicólogas, assis-
tente social e educadora física.

Vigilância Sanitária 
alerta sobre produtos 
emagrecedores

A Prefeitura de Joinville, através 
da Vigilância Sanitária, orienta os 
consumidores a terem atenção ao uso 
de produtos contendo “Noz da Índia” 
e “Chapéu de Napoleão”. A orientação 
se baseia nas evidências de toxidade 
e a ocorrência de casos de óbito no 
Brasil em pessoas que ingeriram 
esses produtos. Esses casos fizeram 
com que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária proibisse, em todo 
o território nacional, a fabricação, 
comercialização, distribuição e 
importação, uso e divulgação de 
medicamentos e alimentos, em 
qualquer forma de apresentação 
contendo esses ingredientes. A 
orientação está na Resolução 322.

DIVULGACÃO
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Desfile de 9 de março está com inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para grupos e entidades que tenham interesse em participar do desfile de ani-
versário de Joinville, no dia 9 de março, às 17 horas. Para efetuar a inscrição, aberta até 24 de fevereiro, veja o 
serviço ‘‘Inscrição para desfile de aniversário de Joinville 2017’’. Qualquer entidade ou grupo organizado pode 
participar. Já estão confirmadas as participações do 62º Batalhão de Infantaria, Polícia Militar, Guarda Munici-
pal, Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, escolas estaduais, municipais e particulares. A programação 
do aniversário de Joinville começa com a homenagem aos imigrantes, no dia 5 de março, no Cemitério do 
Imigrante, e com o hasteamento das bandeiras, na segunda-feira, dia 6, em frente à prefeitura.

GRAZIELLA BILA

Prefeitura oferece 
capacitação em 
educação ambiental

Novos prazos de 
aprovação de 
projetos

A Secretaria do Meio Ambiente 
(Sema), oferece semanalmente 
capacitação em educação ambiental. 
Com palestras com duração de 60 
a 90 minutos, técnicos da secretaria 
repassam orientações sobre os temas 
Consumo Consciente, Programa 
Adote Uma Árvore e Guarda 
Responsável de Animais. A ação é 
destinada a profissionais de escolas, 
grupos de profissionais de empresas, 
associações de moradores e 
organizações não governamentais. As 
capacitações ocorrem todas as terças-
feiras, a partir das 8 horas. Inscrições 
palestra@joinville.sc.gov.br.

A Secretaria do Meio Ambiente de 
Joinville chama atenção para quem 
possui processos de Aprovação de 
Projetos de Construção e (ou) Licença 
para Construção encaminhados 
junto à Secretaria. Por conta da 
Lei Complementar nº 470, de 9 de 
janeiro de 2017, foram estabelecidos 
prazos que, anteriormente, não 
existiam. É preciso atenção às datas. 
Os processos que ainda estão em 
tramitação devem atender ao prazo 
para resposta de ofício emitido pelo 
setor de Aprovação de Projetos da 
Sema, referente à correção de projeto, 
no prazo máximo de 60 dias.

DONATIVOS PARA ATINGIDOS POR ALAGAMENTOS 
As famílias atingidas pelas últimas enchentes em Joinville e que foram 
cadastradas pela Secretaria de Assistência Social vão receber os kits 
de ajuda humanitária, a partir deste sábado (11). 171 famílias foram 
cadastradas nos bairros Fátima, Petrópolis, Itaum, Floresta, Boehmerwald, 
Morro do Meio e Guanabara. 
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Obras no cruzamento da rua Iririú com a rua Piratuba
A instalação de uma tubulação de águas pluviais – com tubos de 1,5 metro de diâmetro – provocará a inter-
dição total do cruzamento da rua Iririú com a rua Piratuba, neste sábado (11), no horário das 7 às 19 horas. Os 
motoristas devem estar atentos quanto aos desvios. De acordo com a Seinfra, os trabalhos deverão ser execu-
tados com bastante cautela, pois no local existe uma adutora da Companhia Águas de Joinville, responsável 
pelo abastecimento de boa parte da região Leste da cidade. As ações que estão sendo executadas fazem par-
te do trabalho de preparação para a pavimentação da rua Piratuba, via que liga os bairros Iririú, na zona Leste, 
e Bom Retiro, na zona Norte, e será asfaltada em toda sua extensão, num trecho de 1,3 quilômetro.

O Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) informa que, no trecho 
entre as ruas Monsenhor Gercino até a Inácio Bastos (cruzamento do 
Santuário Sagrado Coração de Jesus), o corredor exclusivo de ônibus da 
rua São Paulo está liberado para a utilização por outros veículos. A meta é 
tentar melhorar a fluidez do trânsito neste trecho da via, que está recebendo 
as obras de requalificação. A rua São Paulo será totalmente remodelada no 
trecho entre as ruas Monsenhor Gercino e Ministro Calógeras. A via receberá 
nova pavimentação, novas calçadas, projeto paisagístico e nova sinalização. 
A obra está avaliada em R$ 5 milhões e 129 mil, recursos do financiamento 
da Caixa Econômica Federal dentro do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2) – Mobilidade Médias Cidades.

JAKSSON ZANKO

Corredor exclusivo de ônibus liberado 
em trecho da rua São Paulo


