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Atletas de 
Joinville na 
SELEÇÃO  

FOTO ROGERIO DA SILVA

Duas atletas da equipe feminina de 
futebol da Secretaria de Esportes da 
Prefeitura de Joinville (Sesporte) foram 
convocadas para a Seleção Brasileira 
Sub-17. Tatiane de Oliveira Silva, 
14 anos, e Ana Carolina, 15 anos, se 
apresentam no dia 2 de julho na Granja 
Comary, em Teresópolis (RJ), para uma 
semana de treinamentos.

 



Crianças devem 
receber reforço da 
vacina contra a gripe

Mesmo com o término da campanha da vacina 
contra a gripe em Joinville, as crianças de 
seis meses até quatro anos e onze meses que 
receberam a primeira dose devem ser vacinadas 
nas unidades de saúde do município para a 
segunda dose do medicamento. Esse reforço 
deve ocorrer 30 dias após a primeira dose.

ROGERIO DA SILVA

Médicos e gestores hospitalares de 26 municípios das regiões 
Norte e Nordeste do Estado participam na segunda-feira 
(19), em Joinville, de seminário sobre gestão hospitalar. A 
programação será das 8h30 às 17 horas, no Teatro Juarez 
Machado, e faz parte das comemorações dos 111 anos do 
Hospital Municipal São José (HMSJ). O seminário tem como 
tema “Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH) e 
Núcleo Interino de Regulação (NIR) como instrumentos de 
Gestão Hospitalar”. A abertura está programada para as 8h30, 
com a apresentação da história do Hospital São José.
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Conselho realiza ato no Dia de Não Violência contra a Pessoa Idosa 
Nesta quinta-feira, dia 15 de junho, é celebrado o Dia de Não Violência contra a Pessoa Idosa. A partir 
das 14 horas, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (COMDI) de Joinville participará de um evento 
organizado pela Mitra Diocesana, em parceria com Fundação 12 de Outubro, na Praça Nereu Ramos.
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Trabalhador recebe 
carteira de trabalho 
de número 10 mil 
emitida pelo CEPAT

O Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores 
(CEPAT) comemorou a emissão da Carteira de Trabalho 
de número 10 mil, na manhã de 14 de junho. Robertson 
Christhopher Lach, 42 anos, da área de metal mecânica, 
foi o contemplado com a carteira comemorativa, recebida 
das mãos do prefeito Udo Döhler, na sede do órgão. Em 
1o de julho de 2015, quanto emitiu a primeira carteira, o 
prazo de entrega era de 60 dias. Hoje, o cidadão recebe o 
documento em 48 horas, ou mesmo 24 horas.
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Campeão de 2016 vence 
na abertura do Copão
O Esporte Clube Vila Nova, campeão de 2016, derrotou a Panificadora Francine 
por 3 a 0 na partida de abertura da 40ª edição do Copão Kurt Meinert de 
Futebol Varzeano, competição organizada pela Secretaria de Esportes com o 
número recorde de 87 equipes. Toda a cerimônia foi realizada na bela manhã de 
domingo (11/06/2017) no Estádio do América Futebol Clube, com a presença de 
autoridades, homenageados e representantes dos clubes participantes.
Esse ano a taça da competição leva o nome do ex-prefeito, ex-governador e 
ex-senador Luiz Henrique da Silveira, morto em maio de 2015. Luiz Henrique foi 
o responsável pela criação da competição em 1977, em seu primeiro mandato 
como prefeito de Joinville. Na abertura, a viúva de Luiz Henrique, Ivete Appel da 
Silveira, falou em nome do homenageado, destacando a ligação da família com 
o esporte e a paixão de Luiz Henrique pelo futebol.

A equipe de tênis 
de mesa de Joinville 
(AJTM/Sesporte) se 
destacou na quarta 
etapa do Campeonato 
Catarinense, disputada 
em 10 e 11 de junho, em 
Caçador. A competição 
foi disputada por 
equipes e duplas.
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tem atuação 
destacada no 
Catarinense


