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Restaurante 
Popular  
do Bucarein 
reabre dia 

ROGERIO DA SILVA

Restaurante Popular 1 Herbert de Souza, 
localizado na rua Urussanga, 442, no 
Bucarein, voltará a atender no dia 24 de abril.  A 
expectativa de atendimento inicial é de 550 
refeições ao dia. Com funcionamento de 
segundas as sextas-feiras, das 11 às 14 horas, são 
oferecidas refeições a preços acessíveis, no valor 
de R$ 1, R$ 2 e R$ 5. A estrutura é administrada 
pela Secretaria de Assistência Social. Qualquer 
pessoa pode frequentar o restaurante, mas a 
prioridade é para grupos sociais em situação 
de insegurança alimentar e nutricional, ou em 
vulnerabilidade social. A identificação é por meio 
do Cadastro Único para Programas Sociais.  O 
escalonamento de preços leva em consideração 
a renda per capita dos usuários.24
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Corredor de ônibus 
da rua São Paulo

A Prefeitura começou essa semana a pavimentação de parte do corredor de ônibus 
da rua São Paulo, que está sendo revitalizado. Todo o trecho vai receber também 
concreto em frente aos abrigos de ônibus. A obra faz parte de um programa de 
financiamento do PAC 2, que vai beneficiar 50 quilômetros de vias em Joinville

Evento 
aborda a 
inclusão 
social de 
jovens
O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e 
a Prefeitura de Joinville 
realizaram na quarta-
feira (19) a 8ª edição de 
capacitação da Escola da 
Rede de Proteção à Criança 
e Adolescente, no Cedup. O tema dessa edição foi “A Inclusão Escolar de Crianças 
e Adolescentes na Contemporaneidade”. As capacitações foram para conselheiros 
tutelares, profissionais que atuam com crianças e adolescentes, familiares e público 
em geral. Participaram profissionais de Joinville, São Bento do Sul, Araquari, Corupá e 
São Francisco do Sul. 
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Unidade do Saguaçu é revitalizada
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Saguaçu 
recebeu melhorias. A revitalização incluiu 
nova pintura interna e externa nos 690m² 
da unidade, mudança de layout interno, 
troca de mobiliário e climatização. Além 
disso, todo o atendimento ao público 
foi centralizado no piso térreo, ficando 
adequado ao padrão de acessibilidade. 
Também foram feitas adequações nas 
calçadas e sanitários. O investimento foi 
de cerca de R$ 85 mil, recursos próprios da 
Prefeitura, por meio da Secretaria da Saúde. 
A unidade recebeu o alvará sanitário. Esta 
é a 26ª unidade que recebe o documento, 
certificando estar de acordo com a 
legislação sanitária do município.
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A equipe da Unidade Básica de Saúde Willy 
Schossland (Costa e Silva) implantou um 
projeto para trabalhar com cuidadores, pessoas 
que dedicam suas vidas a cuidar de familiares 
doentes. A ideia surgiu depois que os profissionais 
de saúde perceberam que essas pessoas deixavam 
a própria saúde de lado.  Uma vez por mês eles 
se reúnem: recebem palestras, oficinas, fazem 
passeios e trocam experiências. Os profissionais 
trabalham conteúdos emocionais, orientam e 
resgatam a autoestima.

Apoio para os grupos de cuidadores
Joinville inicia a  
vacinação contra a gripe
Na segunda-feira (17/04) foi iniciada a Campanha 
Nacional de Vacinação contra a Influenza, vírus 
causador da gripe. A meta é vacinar, pelo menos, 
90% do público-alvo. Todos os postos de saúde estão 
apto para oferecer o medicamento. A novidade deste 
ano é que também serão incluídos os professores 
das escolas públicas e privadas. A campanha em 
Joinville vai até o dia 26 de maio de 2017. A projeção 
é imunizar 141 mil pessoas. 
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Joinville se mobiliza para melhorar o esporte em SC
A Secretaria de Esportes de Joinville organizou 
nesta semana o primeiro encontro de um 
Fórum que pretende discutir o futuro do 
esporte em Santa Catarina e apresentar 
propostas efetivas de melhorias. A primeira 
reunião teve a presença de dirigentes das 
cidades de Joinville, Blumenau, Jaraguá do 
Sul e Tubarão. A iniciativa da Secretaria de 
Esportes (Sesporte) surgiu após a constatação 
que as competições organizadas em âmbito 
estadual perderam representatividade e 
valor social nos últimos anos. Mesmo com 
esse quadro, os investimentos no chamado 
esporte de rendimento ainda representam 
a maior fatia do orçamento das fundações 
e secretarias de esportes. A proposta é 
criar uma agenda positiva para o Estado 
de Santa Catarina, a partir de uma visão de 
outros municípios que permita qualificar um 
planejamento de médio a longo prazos. 

O karatê de Joinville participa neste 
final de semana (sábado e domingo) do 
Open Internacional de Karatê Arnold 
Classic South America, no Transamérica 
Expor Center, em São Paulo. Esse é um 
evento de multiesportes promovido 
pela empresa do astro de cinema e 
ex-governador da Califórnia, Arnold 
Schwarzenegger. Joinville terá 41 
atletas participando da competição 
nas categorias infantil, juvenil e sênior 
(principal). Além de representar a 
Secretaria de Esportes de Joinville 
(Sesporte), os atletas competem 
pelas academias de Joinville: 
TeamMaciel/Yokohama, Danluca, 
Joinville e Associação dos Servidores 
Públicos de Joinville (ASPMJ).
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Karatê de Joinville participa e evento internacional


