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Saúde realiza mil exames 
e consultas no feriadão

Neste final de semana e no feriado de segunda-feira (Dia do Trabalho), a 
Secretaria da Saúde vai realizar cerca de mil consultas e exames especializados. 
Os procedimentos serão feitos no prestador de serviço CIES – Instituto Ebenezer, 
localizado na rua Itaiópolis, 410, em frente ao SESC.

O atendimento no feriadão contemplará os exames de ultrassom (transvaginal e de mama), 
endoscopia e consultas oftalmológicas (crianças e adultos).

O agendamento para as consultas foi realizado pela Secretaria da Saúde, responsável pelos 
contatos com os pacientes, obedecendo aos critérios de fila e de regulação.

Esse reforço no atendimento faz parte de uma ação da Prefeitura de Joinville de ampliar em 
mais 30% a oferta de consultas e exames especializados.

O objetivo é reduzir a demanda reprimida e tornar mais rápido o acesso da 
população a esses procedimentos. O investimento mensal é de R$ 200 mil. 



Prefeitura instala 
Observatório de 
Segurança Pública

Restaurante 
Popular é 
reaberto

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Proteção 
Civil e Segurança Pública (Seprot), e a Univille inauguraram 
nesta semana o Observatório de Segurança Pública de Joinville. 
O novo órgão vai ser um espaço público para pensar, discutir e 
disseminar ideias em torno do tema. Além disso vai organizar 
e monitorar estudos e pesquisas aplicados. A estrutura fica 
localizada na Univille.

O Observatório tem cunho científico e estrutura autônoma. A 
unidade vai realizar o monitoramento com estudos e pesquisas 
voltados à criminalidade, violência e segurança pública. Trabalhos 
científicos de graduação, pós-graduação e doutorados poderão 
fornecer indicadores importantes para a tomada de decisões.

O Restaurante Popular 1 Herbert de Souza reabriu na segunda-feira (24/04/2017) 
após reforma. Nesta primeira semana, a expectativa de atendimento é de 550 
refeições ao dia. A inauguração oficial do restaurante está programada para o dia 
2 de maio de 2017, às 10h30.

Com funcionamento de segundas as sextas-feiras, das 11 às 14 horas, essa 
estrutura, localizada na rua Urussanga, 442, no Bucarein, oferece refeições com 
preços acessíveis.

Grupos sociais em situação de insegurança alimentar e nutricional, ou em 
vulnerabilidade social, são identificados por meio do Cadastro Único para 
programas sociais e pagam R$ 1 ou R$ 2. O valor de R$ 5 é para qualquer pessoa 
que desejar frequentar o restaurante.
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O QUE A INICIATIVA  
VAI PROPORCIONAR
n  Aproximação e o entrelaçamento das 
pesquisas científicas com o que se produz 
na gestão pública;

n  Ampliação do conhecimento sobre o 
tema, tornando-o público e acessível, além 
de contribuir para a tomada de decisões;

n  Ajuda a pautar o planejamento das 
políticas públicas através de diagnósticos 
prévios e estudos qualificados;

n  Amplia regionalmente o conhecimento 
na área de segurança pública, diminuindo 
a ambiguidade das decisões tomadas de 
forma centralizada pelas autoridades das 
esferas federal, estadual e local.



Obras de recape 
na zona Leste

A Prefeitura de Joinville está 
executando nessa semana obras de 
recapeamento asfáltico na rua das 
Cegonhas e em trecho da rua Dr. Júlio 
de Mesquita (imagem), no bairro Jardim 
Iririú, zona Leste da cidade.

A rua das Cegonhas, com uma extensão 
de 1.261 metros, é uma das principais 
vias do bairro Jardim Iririú e faz a ligação 
com o bairro Aventureiro.

A operação de requalificação do 
pavimento asfáltico inclui fresagem do 
pavimento antigo (retirada do asfalto 
desgastado), implantação do novo 
pavimento (asfalto com polímero, que 
aumenta a durabilidade), readequação 
das bocas de lobo e implantação da 
sinalização horizontal (pinturas de faixas 
de pedestres, pintura de divisão de pistas 
e pintura de áreas de estacionamentos).

O programa de recapeamento 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 novo asfalto.

De acordo com a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana o trabalho de 
requalificação do pavimento das 51 vias 
deve estar concluído até o final de maio, 
se o tempo colaborar.
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Vagas gratuitas para 
cuidadores de idosos

A Escola Municipal de Saúde Maria Carola Keller está com 15 vagas 
disponíveis no curso de qualificação profissional de Cuidador de Idoso. O 
curso é gratuito e será realizado a partir do dia 3 de maio.

O curso tem uma carga horária de, aproximadamente, 160 horas, 
abrangendo um prazo de sete meses. As aulas são realizadas nas quartas e 
quintas-feiras, das 8 às 11h15. Para a inscrição, que deve ser feita na Escola, 
é necessário apresentar identidade, comprovante da conclusão do ensino 
fundamental e ser maior de 18 anos.

Os participantes estarão capacitados a atuar na área do envelhecimento 
e no cuidado integral de idosos, de acordo com suas necessidades diárias. 
Os profissionais poderão trabalhar em Instituições de Longa Permanência 
para idosos (ILP), como cuidadores domiciliares e na assistência ao idoso 
acamado e dependente. A turma terá 35 estudantes.

A Escola Municipal de Saúde Maria Carola Keller fica localizada na rua 
Iririú, sem número, esquina com a rua Tuiuti, bairro Iririú. 

AS VIAS QUE AINDA RECEBERÃO 
OBRAS SÃO AS  SEGUINTES
n   Barra Velha – Floresta  1.000m
n   Adriano Schondemark – Glória  795m
n   Comandante Paulo Serra – Costa e Silva  409m
n   Paulo Schneider – Vila Nova   1.071m
n   Ijuí – Anita Garibaldi   275m
n   Campo Erê – Itaum   542m
n   Ursa Maior – Guanabara  882m
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Rua do Lazer 
terá vôlei e 
lambafit

A tradicional Rua do Lazer, que ocorre todos os domingos na avenida Hermann 
Lepper, terá como atração  neste domingo (30/04/2017) oficina da modalidade 

de voleibol, a partir das 9h30, e um aulão de lambafit, com o grupo Filhos 
da Terra, a partir das 10 horas. O aulão de lambafit é em homenagem ao 

Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril. A Rua do Lazer é 
organizada pela Secretaria de Esportes – SESPORTE na avenida Hermann Lepper, 

no trecho entre as ruas Dona Francisca e Itaiópolis. O trânsito de veículos é 
bloqueado e o espaço fica livre para a prática de corrida, caminhada e para a 

utilização de bicicletas, patins, skate, etc. O horário é das 9 às 12 horas.

A  Secretaria de Esportes abrirá processo seletivo para 
aulas de natação do Programa de Iniciação Desportiva 
– PID 2017. As inscrições acontecem das 10h, do dia 4 
de maio (próxima quinta-feira) até às 17h do dia 5 de 
maio de 2017 (sexta-feira), exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico.

Para 2017, a modalidade natação oferecerá 48 vagas 
em seis turmas. As aulas são gratuitas e voltadas para 
crianças nascidas entre 2005/2006 e 2007/2008. É 
obrigatório que a criança resida em Joinville e esteja 
frequentando o ensino regular em escola pública ou 
privada. A seleção ocorrerá por ordem de inscrição.

O processo seletivo é necessário em função da alta 
concorrência por vagas. O Programa de Iniciação Desportiva – 
PID leva aulas gratuitas, em diversas modalidades esportivas, a 
crianças e adolescentes do município.
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Natação abre inscrições em maio


