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Joinville 
amplia 
atendimento 
de saúde  
da família

ROGERIO DA SILVA

A Secretaria da Saúde de Joinville 
está ampliando a cobertura do 
atendimento médico de equipes da 
saúde da família na região Sul da 
cidade. A meta é atingir 100% da 
cobertura da saúde da família nesta 
região neste ano. Em 2013, era de  
37%; atualmente está em 49%.
Até a metade do ano, a Unidade Básica do 
Floresta vai receber o programa Estratégia 
de Saúde da Família (ESF). Com isso, 
haverá uma importante ampliação do 
atendimento médico à comunidade,  
que passará de três para oito horas diárias. 
As unidades do Fátima e do Adhemar 
Garcia recentemente receberam a 
implantação do programa ESF.  



Projeto “Comunidade na Dança”  
acontece em oito bairros
Popularizar e ampliar o acesso à dança contemporânea 
em Joinville. Este é o propósito da contrapartida social 
do “Projeto Comunidade na Dança” , que inicia as 
apresentações neste sábado (8), no bairro Saguaçu, às 9h30, 
na Escola de Educação Básica Gustavo Augusto Gonzaga. À 
frente deste trabalho, está a joinvilense AMA Companhia de 
Dança, que levará fragmentos de suas principais obras em 
espetáculo com duração de 30 minutos e realizará palestra 
de formação de plateia com a arte educadora Maria Fortuna. 
A iniciativa está vinculada à Prefeitura de Joinville.

Calendário de atendimento do FGTS é alterado
Devido à procura abaixo do esperado, visando evitar 
transtornos e garantir o recebimento dos valores aos 
trabalhadores atingidos, a Prefeitura de Joinville e a 
Caixa decidiram alterar o calendário de atendimento 
para a solicitação dos pagamentos. O esquema de 
atendimento segue uma cronologia a partir dos meses 
de aniversário dos beneficiados. Esses períodos ficaram 
mais concentrados durante prazos semanais.

A Caixa Econômica Federal continua a prestar 
atendimento para liberação do saque do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos 
trabalhadores residentes em Joinville (SC), que 
tiveram suas casas atingidas pela enchente 
decorrente das fortes chuvas ocorridas na cidade 
em 30 de janeiro deste ano. Informações sobre o 
calendário no site www.joinville.sc.gov.br.

Projeto Mestre Cuca oferece 
curso gratuito de confeitaria
Interessados já poderão se inscrever para participar do 
curso que vai resgatar influências da colonização alemã 
na gastronomia de Joinville. O projeto “Mestre Cuca” vai 
oferecer aulas gratuitas e semanais para um grupo de 
moradores dos bairros Aventureiro, Iririú e Jardim Iririú. 
As aulas teóricas e práticas serão realizadas todas as 
quartas-feiras à noite no Centro Social Urbano do Iririú. Os 
interessados devem comparecer no local nesta sexta (7) e 
no dia 10 de abril, das 14h às 17h, com cópias de RG, CPF e 
comprovante de residência, para inscrição. 
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O ônibus do Projeto 
ASSIM – Assistência 
Social Itinerante 
Municipal – atendeu 
moradores no bairro 
Fátima. Esta foi a 
primeira edição do 
projeto neste ano. No 
ônibus, os moradores 
receberam informações 
sobre os serviços 
oferecidos pela Secretaria 
de Assistência Social 
(SAS) na Proteção Básica 
e Proteção Especial. 
Eles também fizeram 
inscrição ou atualização 
do Cadastro Único, 
receberam informações 
sobre a tarifa social da 
água e como acessar 
outros programas.

BAIRRO 
FÁTIMA



Música auxilia no tratamento de transtornos mentais
A música é a arte que apresenta resultados positi-
vos no tratamento aos pacientes com transtornos 
mentais atendidos pelo Serviços Organizados de 
Inclusão Social (Sois) da Secretaria da Saúde. O 
projeto “Clave de Sois” oferece oficinas musicais 
aos usuários. As aulas são realizadas na sede do 
Sois, uma vez por semana. O projeto é coordena-
do pela terapeuta ocupacional Cristiane Regina 

Tavares e conta com Joubert Guimarães como 
professor de música, em parceria com a Casa da 
Cultura. A iniciativa começou quando a terapeuta 
ocupacional Cristiane observou que os usuários 
demonstravam grande interesse para o canto. A 
partir disso, surgiu a ideia de criar esse projeto 
com oficinas musicais. Foi em outubro de 2015 e, 
desde então, tem sido um sucesso.
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A Prefeitura iniciou nesta semana a instalação de primeiro lote das novas 
cadeiras na Arena Joinville. As estruturas estão sendo instaladas no nível 1 
da arquibancada coberta, em local que já recebeu as melhorias necessárias 
para a colocação. Ao todo, a Arena Joinville receberá 17.545 cadeiras.

CADEIRAS  
INSTALADAS
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Incubadora Join.Cubo completa um ano
Em 2016 Elizete Moreira Gomes, 43 anos, decidiu 
que era necessário profissionalizar os serviços na 
área de construção civil, prestados pelo marido, 
mas sabia que apenas abrir uma empresa não seria 
o bastante, pois não tinham conhecimento de 
administração ou visão de negócio.
Após ver um anúncio num ônibus do 
transporte coletivo, se inscreveu na 
incubadora pública de Joinville – Join.Cubo, 

e desde então muita coisa mudou. Após um 
ano de sala de aula, acompanhamento de 
profissionais, a visão de negócio de Elizete 
se ampliou. A incubadora funciona como 
um aporte muito importante na gestão do 
negócio. São duas turmas, abrangendo cerca 
de 60 pessoas. A estrutura é vinculada à 
Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Assistência Social.

A 7ª edição da Festa da Banana de Joinville vai ser realizada neste domingo, 9 de abril. O evento 
é uma realização do Programa de Desenvolvimento da Mulher Rural GDMR Mulheres Unidas, 
com apoio da Associação dos Bananicultores de Joinville, Secretaria de Desenvolvimento Rural 
e Epagri. Tem o patrocínio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec), 
da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville. O evento vai ser realizado no galpão da Igreja 
Nossa Senhora Aparecida, que fica na estrada Blumenau, km 16, no bairro Vila Nova. Entidades 
e moradores de toda a estrada estão mobilizados para a festa. O almoço custa R$ 25 por pessoa. 
A partir das 13h30, vai ter apresentação e coroação da rainha e princesas mirins da festa.

JAKSSON ZANCO

Festa da Banana 
acontece neste 
domingo no 
bairro Vila Nova


