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Agentes de trânsito
com novos equipamentos
 A Prefeitura de Joinville adquiriu novos equipamentos para os agentes do Departamento de Trân-
sito – Detrans. Foram investidos R$ 210 mil para a aquisição de 10 motocicletas Yamaha 250 Ténéré 
e quatro bicicletas equipadas com dispositivos de sirene, alforje para equipamentos e suspensão 
diferenciada. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de pagamentos de infrações de 
trânsito. Com as novas motocicletas, serão 16 utilizadas no atendimento, os pelotões de agente 
serão ampliados. Já o pelotão de bicicletas ficará com quatro integrantes. Os agentes de trânsito 
usam os veículos para orientar e organizar o trânsito e para verificar estacionamento irregular.
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Recapeamento asfáltico, no Carnaval, na área central

O Procon de Joinville alerta aos 
correntistas que têm saldo a 
receber das contas inativas do 
FGTS, que fiquem atentos aos 
destino dos valores  O alerta é 
que quando os valores forem 
depositados, se existirem débitos 
em aberto, os mesmos serão 
destinados à cobertura das 
dívidas. Esse procedimento é 
ilegal, já que tais recursos não 
podem ser bloqueados para 
quitação de débitos.

Os trabalhos de recapeamento asfáltico em Joinville serão intensificados durante o período de Carnaval – sá-
bado (25), domingo (26), segunda (27) e terça (28). Pela programação da Secretaria de Infraestrutura Urbana 
(Seinfra) as ruas contempladas neste período são: Ministro Calógeras, Duque de Caxias, Jaguaruna e Pastor 
Fritz Bühler, nos bairros Anita Garibaldi, Atiradores e Centro. Os motoristas que utilizam essas vias devem re-
dobrar a atenção, pois as obras podem provocar a interdição em alguns trechos. O programa de recapeamen-
to asfáltico faz parte do contrato de R$ 13,9 milhões, financiados pelo Badesc (Agência de Fomento de Santa 
Catarina), Cidades II e vai beneficiar no total 51 ruas com 33 quilômetros de asfalto novo.

ELAIR FLORIANO
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Realizados
Workshops
sobre a LOT

Cerca de 130 arquitetos, engenheiros civis e ambientais, e 
representantes dos construtores participaram do Workshop 
sobre a Lei de Ordenamento Territorial (LOT), realizado pela 
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento 
Sustentável (Sepud), em 21 de fevereiro. O evento, com 
média de 3 horas, é um dos vários que serão realizados para 
diferentes públicos, a fim de esclarecer sobre o que mudou.

Procon alerta
sobre uso do
crédito do FGTS



Hospital Municipal São José realiza
multicaptação de órgãos para doação

A Comissão de Transplante de Orgãos 
do Hospital Municipal São José 
realizou na manhã de 17 de fevereiro 
uma multicaptação de órgãos 
(coração, fígado, rins e córneas) 
de um homem, de 31 anos, vítima 
de atropelamento. Seis pacientes 
que estavam em fila de espera por 
transplante foram beneficiados. O 
coração foi levado para São Paulo, 
numa operação que envolveu avião 
da Força Aérea Brasileira (FAB) e helicóptero da Polícia Militar, responsáveis pelo 
transporte da equipe médica do Hospital Albert Einstein, que veio a Joinville para 
captar o órgão. De acordo com o protocolo, os órgãos captados são destinados à 
Central Estadual de Transplantes, que gerencia a captação no Estado. Mas como não 
havia paciente de Santa Catarina na fila de espera pelo transplante de coração, o 
órgão foi encaminhado para São Paulo. O destino dos demais órgãos foi definido pela 
Central Estadual.

Prefeitura realiza melhorias no Parque da Cidade
Equipe da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (Sema) de 
Joinville trabalhou na manu-
tenção e limpeza do Parque 
da Cidade. Os trabalhos fo-
ram concentrados nos setores 
Bucarein (próximo à Arena) e 
Sambaqui (próximo à Ponte do 
Trabalhador). O setor Bucarein 
recebeu cuidados na jardina-
gem, com podas de árvores 
e roçada, e passará a contar 
com seis novas tabelas para a 
prática de basquetebol – qua-
tro foram recuperadas e mais 
duas foram instaladas. No setor 
Sambaqui a atenção foi para a 
reconstrução do Mirante, que 
está sendo reformado. Ainda 
foram feitos roçada, plantio 
de árvores e serviços de jar-
dinagem. As ações no setor 
Guanabara serão realizadas na 
próxima semana, após reunião 
da Sema com a Associação dos 
Moradores do Guanabara.

Inscrições para grupo
de estudo de 
linguagem musical

Estão abertas as inscrições para o 
grupo de estudo sobre linguagem 
musical para professores que 
atuam no ensino fundamental, 
especialmente da rede municipal de 
ensino. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas pelo e-mail patricia.
leal@joinville.sc.gov.br. As vagas são 
limitadas. O diferencial do grupo de 
estudo é a contrapartida da prática 
dos participantes em suas salas 
de aula, nas escolas onde atuam. 
Realizadas na Casa da Cultura Fausto 
Rocha Junior, as aulas começam no 
dia 7 de março e vão até novembro, 
às terças-feiras, das 8h15 às 10h30. 

JAKSSON ZANCO
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BSF Estevão de Matos em ação de saúde em área 
No dia 22 de fevereiro, uma equipe da Unidade Básica de Saúde da Família do Estevão de Matos atendeu na 
Igreja Assembleia de Deus, na rua Paranaguamirim, área rural do Estevão de Matos. Duas médicas e enfer-
meiras estavam no local, onde foram realizadas consultas médica, consultas de enfermagem, vacinas, pro-
cedimentos como verificação de pressão e diabetes, acompanhamento do crescimento de crianças, exame 
preventivo para mulheres e entrega de medicamentos com receita. O morador Nivaldo Miranda, 61 anos, 
classificou a importância da iniciativa em 100%. A comunidade foi avisada pelas agentes de saúde para par-
ticipar da ação. A iniciativa tem objetivo de prestar atendimento às famílias nesta região rural, onde não há 

O Programa de Iniciação Desportiva (PID) da Secretaria de Esportes de 
Joinville iniciou nesta semana as atividades de 2017. O programa oferece, 
gratuitamente, atividades esportivas e de iniciação para crianças e 
adolescentes, com idade entre 5 a 16 anos. Estão sendo oferecidas neste 
início de trabalho 15 modalidades para meninos e meninas.  As inscrições 
devem ser feitas diretamente no local onde são realizados os treinamentos. 
O link leva a uma planilha onde constam informações sobre locais, horários 
e modalidades oferecidas. A tabela é atualizada pela Secretaria de Esportes 
(Sesporte). Os pais ou responsáveis devem apresentar um documento de 
identidade da criança e preencher e assinar a ficha de cadastro, que contém 
termo de responsabilidade para a atividade física.

PHELLIPPE JOSÉ

Inscrições para o Programa de
Iniciação Desportiva (PID)


