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Ações para 
prevenir o 
câncer de 
mama e colo 
de útero

Outubro é um mês dedicado à conscientização 
da importância da prevenção do câncer 
de mama e também de colo de útero, pelo 
movimento conhecido internacionalmente 
como Outubro Rosa. Em Joinville, as unidades 
de saúde do município prepararam uma 
programação envolvendo diversas palestras, 
ações orientativas, caminhadas, exames e 
atividades de sensibilização. Para prevenir o 
câncer de mama, as mulheres são orientadas 
a realizar o autoexame. Ao identificar algum 
sinal estranho, devem procurar uma unidade 
de saúde o mais rápido possível.

PHELIPPE JOSÉ



 Inscrições para 
o comércio de 

ambulantes  
em Joinville

A partir do dia 2 de outubro, estarão abertas as inscrições gratuitas 
para os interessados em explorar atividades comerciais em frente aos 
cemitérios públicos de Joinville, nos dias 1º e 2 de novembro (período 
de Finados). As inscrições vão até o dia 6 de outubro, das 8h30 às 13h30, 
no prédio da Central Funerária de Joinville, na rRua Ottokar Doerffel, 12, 
bairro Atiradores. Serão 64 pontos de comércio.

Ação social 
com foco 
na saúde e 
orientações 
aos jovens
De 2012 a 2017, o número de 
pessoas com HIV e AIDS dobrou, 
enquanto com sífilis vem crescendo 
exponencialmente. Esta situação coloca 
Joinville entre os 12 municípios do 
Estado com maior número de casos. 
Este alerta da Vigilância Epidemiológica 
foi levado em forma de plano de ação, no dia 28 de setembro, a jovens no Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU) do bairro Aventureiro, durante a Semana Municipal da Juventude de Joinville. Foram 
oferecidos testes rápidos de HIV, AIDS e sífilis para o público entre 16 a 30 anos. Sob o tema “Os desafios 
das juventudes”, foram promovidas diversas outras atividades de caráter social e de lazer.
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Alunos alertam para os cuidados no trânsito
Cerca de 500 alunos da Escola Municipal Heriberto Hülse, em 
Joinville, foram às ruas do bairro Boa Vista para pedir mais 
atenção no trânsito. A ação ocorreu na quarta-feira (27/9), às 
10h e às 16h. As crianças carregaram cartazes em formato 
de placas de sinalização com diversas frases como “Celular + 
Direção: Diga Não” e “Pare de dirigir teclando”. As turmas de 
pré-escola e primeiros anos do ensino fundamental usavam 
réplicas de carros feitas de papelão. A caminhada contou com 
o apoio dos agentes de trânsito do Detrans.
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A rua Guarujá, no bairro Floresta, passará a funcionar 
com mão-dupla, no trecho entre as ruas São Paulo e 
Barra Velha (cerca de 400 metros). A mudança entra 
em vigor a partir deste domingo, dia 1º de outubro. A 
implantação será feita pelo Departamento de Trânsito 
de Joinville (Detrans). O trecho alterado receberá 
reforço de sinalização horizontal, vertical e semafórica.

A partir do dia 2 de outubro de 2017, o horário de atendimento 
do Procon de Joinville será das 9 às 16 horas, sem fechar para o 
almoço. Como um levantamento indicou que 92% do público 
procura o órgão neste intervalo de tempo, foi feita uma 
readequação de turnos para mais pessoas ficarem disponíveis 
para atender a população. O consumidor também pode 
registrar sua reclamação online, no Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor, do qual o Procon é órgão integrante.

Departamento de Trânsito de 
Joinville implanta mão-dupla 
em trecho da rua Guarujá

Mudança no horário de 
atendimento do Procon  
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Com o tema “Baía da Babitonga 
protegida, berçário da vida”, 
as apresentações do Concurso 
Teatral Água para Sempre 
encheram de criatividade o 
teatro da Liga de Sociedades 
durante esta semana. As peças 
vencedoras se reapresentam 
na Noite dos Campeões, no 
dia 4 de outubro. O Concurso 
Teatral Água para Sempre é 
uma realização da Companhia 
Águas de Joinville, em parceria 
com a Caixa Econômica 
Federal, Secretaria Municipal 
de Educação e Prefeitura de 
Joinville.

De 29 de setembro a 6 de outubro de 
2017, a Escola de Música Villa-Lobos 
(EMVL) realiza a 2ª Semana Pianística, 
com capacitações de profissionais e 
estudantes e atrações para o público 
em geral. Durante todos os dias, pela 
manhã e à tarde, acontecerão 
as “Masterclass”. O Workshop 
“Iniciação à improvisação” será 
no dia 2 de outubro, às 20 horas. 
O encerramento será no dia 6 de 
outubro, com o“Recital dos Alunos”, 
às 19h30. Toda a programação é 
gratuita e aberta ao público. Nos 
eventos de capacitação direcionados 
a estudantes e profissionais de 
música  a comunidade pode 
participar como ouvinte.
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Semana Pianística traz atrações para 
professores, estudantes e admiradores da música

Concurso Teatral Água para Sempre


