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CEI Salete Konecki atenderá
306 crianças do Vila Nova
Com capacidade para atender 306 crianças de 0 a 5 anos, foi inaugurado nesta quarta-feira (29) 
o Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Salete Konecki, no bairro Vila Nova. A unidade, em 
funcionamento desde fevereiro, fica na rua Láercio Beninca, s/ nº. Com este CEI, a rede municipal 
de ensino passa a contar com 68 unidades de educação infantil. A nova unidade tem uma área 
construída de 1.120 metros quadrados, com 10 salas de aula (dois berçários, seis creches e dois ma-
ternais), além de salas administrativas, playground, refeitório e banheiros. Toda a obra é climatizada 
e contempla acessibilidade. O valor investido foi de R$ 2,54 milhões.
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Atendimento do FGTS começa no Expocentro

Técnicos de enfermagem das salas de 
vacinação e enfermeiros das Unidades Básicas 
de Saúde participaram de treinamento para 
um alinhamento geral sobre a 19ª Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Influenza, que 

começa no dia 17 de abril. Participam cerca de 200 servidores. Solore laccullorit, sitis 
magnatur assit, sus mo vel ilis et, ut re lanis adissum reprerumet quate nos essedita 
qui bero quidi inimi, quas versper spienih iliquae comnimagnis mos ut aut volupiet

A Prefeitura de Joinville e a Caixa Econômica Federal iniciaram na quarta-feira (29/3) o cadastramento para a 
liberação do saque do FGTS aos trabalhadores atingidos pelas cheias do dia 30 de janeiro de 2017. Na quarta 
e quinta-feira foram atendidas, no Expocentro Edmundo Doubrawa, as pessoas nascidas no mês de janeiro. 
São cerca de 80 pessoas no atendimento, entre servidores da Prefeitura, da Caixa e militares do 62º Batalhão 
de Infantaria. Na segunda-feira (3 de abril), o horário será diferente: das 12 às 17 horas. Na terça-feira (4), volta 
a ser das 9 às 15 horas. Nos dias 3 e 4 de abril serão atendidos os nascidos em fevereiro. O trabalhador deve 
levar a documentação solicitada (originais e cópias). O atendimento vai até o dia 8 de maio.
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Fiscalização de
produtos citados
na Carne Fraca

Estabelecimentos comerciais que 
possam comercializar produtos de 
empresas envolvidas na operação 
Carne Fraca, da Polícia Federal, estão 
sendo fiscalizados pelo Serviço de 
Vigilância Sanitária e Ambiental, da 
Unidade de Vigilância em Saúde, 
por recomendação da Agência 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
O objetivo é impedir a venda ao 
consumidor final. Em todo território 
nacional, devem ser interditados os 
produtos citados pela portaria da 
Anvisa. 

Campanha de
vacinação contra
a Influenza



Prefeitura de Joinville quer ampliar
parceria do Programa Parceria Verde

Espaços públicos mais bem cuidados 
e bonitos com a ajuda de empresas 
ou instituições. Assim funciona o 
Programa Parceria Verde, coordenado 
pela Secretaria do Meio Ambiente 
(Sema). Com o objetivo de ampliar 
esse projeto, a Sema está convidando 
novos parceiros para fazer parte 
desta iniciativa, implantada em 
1989. O interessado pode ingressar 
no programa de acordo com sua 
possibilidade. As praças, jardins ou canteiros públicos podem ser adotados nas 
modalidades responsabilidade total, parcial e de manutenção, o que facilita a 
participação. As empresas e instituições recebem, em contrapartida, a autorização 
de exporem sua marca em placa no local adotado, promovendo sua visibilidade e 
valorização. A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. é parceira oficial do 
Programa Parceria Verde, desde junho de 2001.  

Mutirão de prevenção à dengue no Jardim Sofia
O bairro Jardim Sofia, em Join-
ville, exige atenção em relação 
à presença do mosquito Aedes 
aegypti. Os 12 focos registra-
dos no dia 6 de março, subiram 
para 23. Por causa disso, neste 
sábado (1º de abril), o Serviço 
de Vigilância Ambiental da Se-
cretaria da Saúde realiza um 
mutirão de combate ao inse-
to nesta região. A ação tem o 
apoio da Secretaria do Meio 
Ambiente e UBSF Jardim Sofia. 
A concentração dos agentes de 
combate à endemias e agentes 
comunitários de saúde será 
às 8h30, em frente à igreja ca-
tólica. O mutirão irá alertar os 
moradores sobre os cuidados 
que devem ser tomados para 
eliminar os focos do mosquito 
transmissor de doenças como 
dengue, febre chikungunya e 
zika vírus. Se chover, o even-
to será transferido para outra 
data.

Procon divulga a
pesquisa de preços de
chocolates de Páscoa

O Programa de Defesa do 
Consumidor – PROCON de Joinville 
divulgou no dia 29 de março a 
pesquisa de preços de chocolates de 
Páscoa, principalmente ovos. 
O levantamento foi feito no dia 24 de 
março de 2017 nas lojas Americanas 
e nos supermercados Angeloni, Big, 
Condor, Ford Atacadista e Giassi, e traz 
o preço médio por quilo do produto 
e as variações entre maior e menor 
preço, em reais e percentualmente. As 
maiores variações foram encontradas 
no ovo Diamante Negro (320g), com 
diferença de 72,7%, e no Coelho Galak 
(90g), com 67,72%. 
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Nova Academia da Melhor Idade no Costa e Silva
Os integrantes dos grupos de caminhada da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Willy Schossland, 
no bairro Costa e Silva têm à disposição os equipamentos de ginástica da Academia da Melhor Idade (AMI), 
inaugurada na manhã de quinta-feira (30) pela Prefeitura de Joinville. O equipamento comunitário foi instala-
do em área ao lado da Unidade Básica de Saúde, numa ação da Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) 
com o apoio da Subprefeitura Centro Norte. As academias têm por objetivo incentivar a prática de atividades 
físicas, a inclusão social, a melhora da autoestima e a saúde geral das pessoas, principalmente aquelas acima 
de 55 anos, proporcionando bem-estar e uma crescente melhoria na qualidade de vida.

Três cursos voltados especificamente para a formação de professores de 
Arte da rede pública de Joinville estão sendo oferecidos gratuitamente pelo 
Programa de Extensão Comunitária da Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior, 
em parceria com o Instituto Arte na Escola, de São Paulo. As inscrições eram 
até sexta-feira, 31 de março, na secretaria da Casa da Cultura. São oferecidos 
os cursos Poéticas Contemporâneas e Percursos e Processos, destinados 
a professores da educação básica; e Gravura – Métodos de Impressão 
e Estamparia, específico para professores do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental. A Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior é um polo da Rede 
Arte na Escola em Santa Catarina para a formação de professores de Arte da 
educação básica. Informações pelo telefone 3433-2266.
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Cursos gratuitos de formação de
professores de arte da rede pública


