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Saúde 
implanta 
Programa 
Melhor 
Acolher

ROGERIO DA SILVA

A Secretaria da Saúde de Joinville implantou 
o Programa Melhor Acolher, uma iniciativa 
para qualificar o atendimento inicial em todas 
as unidades básicas, Pronto Atendimentos e 
Hospital São José. A ação integra a primeira 
etapa de projeto inserido no Plano Municipal 
de Saúde, que prevê ainda a melhoria nos 
processos de recepção e de escuta qualificada. 
Na prática, a partir desta semana os usuários que 
procurarem as unidades de saúde serão atendidos 
inicialmente por um facilitador dos processos, 
que vai orientar a pessoa sobre o atendimento.



Guarda Municipal 
participa de evento social

Em evento realizado pela Casa Brasil 
Norte no bairro Iririú alusivo ao mês das 
crianças, a Guarda Municipal de Joinville 
esteve presente garantindo a segurança e 
participando da entrega de guloseimas e 
doação de brinquedos para as crianças.
A ação da GM e da Casa Brasil também 
marcou o mês em que se comemora 
nacionalmente o dia do guarda 
municipal.

Joinville expande sistema cicloviário
Ruas dos bairros Saguaçu e Bucarein recebem a 
partir desta semana espaços para o trânsito de 
ciclistas. A implantação de ciclofaixas faz parte 
do Plano Cicloviário. Os trabalhos em execução 
abrangem, além das ciclofaixas, toda sinalização 
horizontal nas ruas. Nesta semana e nas próximas 
o Detrans fará a sinalização nas ruas Xanxerê, 
Aracaju, José do Patrocínio e Dona Francisca, no 

bairro Saguaçu. Neste bairro já foi implantada a 
demarcação das faixas na rua Indaial, entre a rua 
Iririú e Ouro Verde. No Bucarein, próximo bairro a 
receber a benfeitoria, as ruas contempladas serão 
a Valgas Neves (trecho da Ministro Calógeras até 
a Pedro Mayerle); Plácido Olímpio de Oliveira (da 
Pedro Mayerle até a Porto Belo) e a rua Padre Kolb 
(até a rua Morro do Ouro).

PHELIPPE JOSÉ



Defesa Civil demarca níveis de alagamento
A Defesa Civil de Joinville demarcou nesta sema-
na os primeiros pontos de referência para alerta 
de alagamento. Vinte adesivos foram colados 
nos postes em diferentes pontos da rua Nove de 
Março, entre a rua João Colin e a Travessa Bach-
mann, no Centro da cidade. A sinalização aponta 
o limite máximo de água que vai acionar o alerta 

da Defesa Civil para o Plano de Contingência.  
Essa ação faz parte do aprimoramento do Plano 
de Contingenciamento e tem a participação da 
Defesa Civil, Departamento de Trânsito (Detrans), 
Guarda Municipal, Secretaria de Infraestrutura Ur-
bana (Seinfra), empresas de ônibus e Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL). 
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Uma experiência idealizada por servidores da Secretaria da 
Saúde otimizou os processos para coleta de amostras para 
exames de tuberculose em Joinville. A descentralização 
das coletas de amostras em 11 pontos espalhados pela 
cidade foi o modelo adotado para melhorar os índices 
de cura da doença, o que facilita o diagnóstico precoce e 
a adoção de tratamento específico. Desde que o projeto 
foi implantado, em julho de 2016, os pacientes podem 
receber as orientações para a coleta e entregar as amostras 
em uma das Unidades de Saúde que integram o projeto e 
também na Unidade Sanitária

Descentralização das coletas agilizam exames
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Joinville lança Semana da Consciência Negra
O lançamento oficial da 9ª Semana da 
Consciência Negra de Joinville aconteceu 
na segunda-feira (30), no Mercado Público 
Municipal, em solenidade que reuniu 
representantes de diversas entidades 
e órgãos envolvidos no evento. A 
programação se estenderá durante todo o 
mês de novembro e contará com palestras, 
saraus, apresentações culturais, atos 
públicos, sessões de cinema e cursos, que 

acontecerão em diversas escolas, casas de 
santo, Câmara de Vereadores, Universidade 
de Joinville – Univille e locais públicos, 
como a praça da Bandeira e o Cemitério dos 
Imigrantes.
A 9ª Semana da Consciência Negra de 
Joinville é realizada pela Casa da Vó 
Joaquina, com apoio da Prefeitura de 
Joinville, por meio do Compir, Secretaria de 
Cultura e Turismo (Secult) e Simdec.
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Serviços municipais de Joinville no feriado de Finados
Por conta do feriado de Finados, na quinta-feira, 
dia 2 de novembro, e do ponto facultativo na sexta-
feira (3/11), os serviços municipais da Prefeitura de 
Joinville atenderão em modo de plantão. 
As escolas, Centros de Educação Infantil e unidades 
básicas de saúde estarão fechadas e retornam às 

atividades na segunda-feira, dia 6. 
Os atendimentos nos PAs e no Hospital Municipal 
São José continuam normais. No feriado de Finados 
(2/11) não haverá atendimento de limpeza urbana. O 
horário do transporte urbano na quinta-feira (2/11) 
será o de domingo.


