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A Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria da 
Saúde, entregou no dia 17 
de julho a revitalização e o 

alvará sanitário da Unidade 
Básica de Saúde da Família (UBSF) Rio Bonito. Os 
investimentos somaram R$ 126.500,00 na obra 
e R$ 44 mil em equipamentos. Com a ampliação 
em mais 40 m², a unidade agora ficou com 200 
m². A UBSF Rio Bonito também passou a ter 
consultório odontológico para atender os alunos 
das cinco escolas do Rio Bonito e a Escola do 
Canela, além da população local. 
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ampliada capacidade 
de atendimento no 
abrigo do ginásio 
abel schulz

Centro de referência de saúde do 
trabalhador (Cerest) muda de endereço
Neste dia 21 de julho, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) está 
de mudança para junto da Vigilância Sanitária, na rua Abdon Batista, 172, Centro de 
Joinville. Irá funcionar das 7 às 18 horas.
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Com a queda da 
temperatura, a Secretaria 
de Assistência Social 
ampliou a capacidade do 
abrigo instalado no Ginásio 
de Esportes Abel Schulz 
para acolher pessoas em 
situação de rua. Desde 18 
de julho, no período da 
noite, o atendimento de 18 
lugares foi ampliado para 
43, com colchões, cobertas e 
travesseiros.

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
Da Macrorregião de Joinville



trabalho voluntário amplia 
atividades em unidades da 
secretaria de educação

Cerca de 100 voluntários se 
dedicam a ensinar em cursos e 
atividades dentro de três unidades 
da Casa Brasil e em dois centros 
de educação profissionalizante 
mantidos pela Secretaria de 
Educação. A comunidade apoia 
desde cursos rápidos de manicure 
até atividades esportivas, 
educacionais e sociais.
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natação masculina de Joinville é 
bicampeã dos Joguinhos abertos

A equipe masculina de natação de Joinville conquistou o 
bicampeonato dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. O 
principal destaque individual foi Pedro da Rocha Borin, 16 anos. 
No total, Joinville conquistou 13 medalhas, com 138 pontos.
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Centrais de atendimento ao turista 
orientam público do festival de dança

Os visitantes que vêm a Joinville prestigiar o Festival de Dança podem obter dicas 
sobre locais e passeios na cidade, no estande da Secretaria de Cultura e Turismo, 
instalado na Feira da Sapatilha, ao lado do Centreventos Cau Hansen, das 10 às 22 
horas. Há, ainda, quatro Centrais de Atendimento ao Turista (CATs), localizadas em 
pontos estratégicos de Joinville: no Pórtico da Rua XV de Novembro, no aeroporto 
Lauro Carneiro de Loyola, no Parque Zoobotânico e na Casa Krüger, em Pirabeiraba.
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