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Hospital Municipal São José 
moderniza Centro Cirúrgico

Foto RoGERIo DA SILVA

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria da Saúde, 
ampliou e modernizou o Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal São José. o espaço está sendo aberto para atender 
a comunidade com quatro salas cirúrgicas equipadas com 
aparelhos de alta tecnologia. Com isso, a unidade se torna uma 
das mais modernas do Brasil na rede pública. o investimento foi 
de R$ 1,8 milhão – sendo R$ 1,5 milhão em equipamentos e R$ 
328 mil nas obras. os recursos são da Prefeitura e também da 
parceria com Governo do Estado. o novo Centro Cirúrgico irá 
agilizar as cirurgias, otimizando o uso das equipes do hospital.
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equipamentos e R$ 328 mil nas obras.



Nova sinalização indica rota turística 
para pedestres no Centro de Joinville

Joinvilenses e visitantes acabam de ganhar uma nova opção de 
cultura e lazer: a rota turística para pedestres, na região central da 
cidade. o circuito, de aproximadamente 5 quilômetros, integra os 
principais pontos turísticos da região e é orientado por vinte placas 
de sinalização turística, recentemente instaladas pela Prefeitura de 
Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e turismo.
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A partir de segunda-feira (17/7), a rua tenente 
Antônio João será totalmente interditada no 
cruzamento com as ruas Piratuba e Dom Bosco, 
no bairro Bom Retiro. A interdição, que deve 
durar o dia 21 de julho, e para a  implantação 
da transposição da drenagem pluvial da rua 
Piratuba para a rua Dom Bosco. 

Rua Tenente Antônio 
João terá interdição 
total no cruzamento com 
Piratuba e Dom Bosco



Ginásio Abel Schulz 
abre todos os dias 
para pessoas de rua
A Secretaria de Assistência Social (SAS) 
organizou abrigo no Ginásio de Esporte 
Abel Schulz para acolher pessoas em 
situação de rua, até setembro de 2017. 
Mensalmente, são realizadas cerca de 400 
ações em prol das pessoas em situação 
de rua, como banhos, refeições, consultas 
com assistentes sociais, psicólogos e 
médicos.
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Unidade Básica do 
Petrópolis adota 
auriculoterapia para 
atender pacientes
A Unidade Básica de Saúde Edla Jordan, no 
Petrópolis, iniciou uma experiência inédita de 
aplicação da auriculoterapia, em um grupo de 
20 pacientes que sofrem de várias doenças, 
como hérnia de disco, enxaqueca e fibromialgia. 
os resultados, segundo a acupunturista Denise 
obroslak, são concretos e animadores. Em pouco 
mais de dois meses, as pacientes que participaram 
das sessões semanais de acupuntura relataram 
melhoras. 
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Totem com carregadores 
de celular é instalado no 
Parque Zoobotânico
o público que visita o Parque Zoobotânico e o Mirante de 
Joinville acaba de ganhar uma novidade: um totem com 
carregadores de celular. Instalado pela Prefeitura de Joinville, 
o equipamento está localizado na entrada do Parque 
Zoobotânico e oferece seis gavetas para carregamento 
individual de aparelhos celulares de modo prático, gratuito 
e seguro. Para utilizá-lo, o visitante coloca o seu telefone no 
compartimento e digita uma senha eletrônica que será usada 
para destrancar a porta. 
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