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AmpliAção e revitAlizAção  
da escola municipal professor Bernardo tank

ROGERIO DA SILVA

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, entregou no dia 
22 de novembro a ampliação e revitalização da Escola Municipal Professor 
Bernardo Tank. A unidade fica na rua XV de Novembro, 8574, bairro Vila Nova. 
Além da reforma total da unidade, a escola também recebeu a arquibancada da 
quadra coberta, calçada em frente à unidade e muro. As melhorias tornaram os 
ambientes 100% acessíveis, além da climatização em todas as salas de aula.  

O investimentO tOtal fOi de R$ 1.297.538,90

ROGERIO DA SILVA



Residência de clínica 
médica do Hospital 
municipal são José 
completa 25 anos

O Hospital Municipal São José (HMSJ) abriga a segunda residência em clínica médica 
mais antiga de Santa Catarina. Neste ano, são celebrados os 25 anos do primeiro 
processo seletivo para formandos em cursos de Medicina, somando 198 residentes 
recebidos, entre 1992 e 2017. As bolsas são financiadas na proporção de 60% pela 
Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria da Saúde, e de 40% pelo Ministério da 
Educação (MEC). A residência em clínica médica tem valor de pós-graduação e dura 
dois anos, após os seis anos da Faculdade de Medicina. Em média, 80% dos médicos 
plantonistas do Pronto Socorro do HMSJ foram formados na clínica médica do 
próprio hospital. Dos que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva (UTÍ s) do HMSJ 
e do Regional, cerca de 50% fizeram a residência no HMSJ. Na Rede de Atenção 
Básica, cerca de 500 a 600 atendimentos semanais têm a participação dos médicos 
residentes a demanda clínica do HMSJ depende dos profissionais da residência, que 
também contribuem nas especialidades do Hospital Regional.

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) 
está treinando novos multiplicadores 
para incentivar o consumo consciente 
em toda a prefeitura, por meio do 
Programa Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P). A 
realização é dos Núcleos de Educação 
Ambiental e de Gestão de Resíduos, 
da Gerência de Desenvolvimento 
e Gestão Ambiental da Sema. O 
Programa Agenda Ambiental na 
Administração Pública (A3P) é uma 
iniciativa do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), a fim de promover 
a internalização dos princípios 
de sustentabilidade nos órgãos 
e entidades públicas. “Capacitar 
servidores para multiplicar o conceito 
da responsabilidade.

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria do 
Meio Ambiente (Sema), abriu uma consulta pública 
sobre a criação de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN), com área inserida na Área de Proteção 
Ambiental (APA) Dona Francisca. Qualquer pessoa pode 
opinar pelo site da prefeitura, até o dia 10 de dezembro 
de 2017. A criação desta RPPN atende acordo do 
proprietário com o Ministério Público Federal. As regras 
impostas a uma RPPN são mais rígidas das que precisam 
ser seguidas na APA. A área em questão fica próxima à 
Estrada dos Bororós, em Pirabeiraba.

Programa da sema 
incentiva consumo 
consciente em toda 
a prefeitura

Consulta pública sobre 
criação de Reserva Particular 
do Patrimônio natural
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Ciiclofaixa na rua  
Orestes Guimarães A partir de 14 de dezembro, as empresas concessionárias do transporte 

coletivo, em conjunto com a Prefeitura, estão lançando novas linhas que 
passam a integrar o Tronco Alimentador. As linhas criadas no Tronco 
Alimentador foram: Linha Itinga/Norte (parte do Terminal Sul, vai até o Itinga, 
retorna ao Terminal Sul, mas os passageiros não precisam trocar de ônibus 
e seguem até o Terminal Norte, sem passar pelo Terminal Central); Linha 
Escolinha/Centro (parte do Terminal Sul, em direção ao bairro Escolinha, 
retorna ao Terminal Sul, mas os passageiros não precisam trocar de ônibus e 
seguem até o Terminal Central); Linha Espinheiros/Centro (parte do Terminal 
Tupy, em direção ao bairro Espinheiros, retorna ao Terminal Tupy, mas os 
passageiros não precisam trocar de ônibus e seguem até o Terminal Central); 
Linha Ponte Serrada/Centro (parte do Terminal Tupy, em direção à rua Ponte 
Serrada /Comasa, retorna ao Terminal Tupy, mas os passageiros não precisam 
trocar de ônibus e seguem até o Terminal Central).

A Prefeitura de Joinville, por meio do Departamento de 
Trânsito (Detrans), realiza entre os dias 27 de novembro 
até dia 4 de dezembro a implantação de ciclofaixa na 
rua Orestes Guimarães, sentido Centro/Bairro, no trecho 
de quase 700 metros, entre o Supermercado Giassi até 
as proximidades do Sesc. Com isso, o estacionamento 
no lado direito da via (sentido Centro/Bairro) vai 
deixar de existir para dar local à nova faixa ciclística. 
Durante este período, o Detrans também vai realizar a 
sinalização horizontal da rua Orestes Guimarães. A via 
continuará em mão dupla.

Obra de recapeamento 
asfáltico restringe 
trânsito na são Paulo
O Departamento de Trânsito de Joinville 
(Detrans) informa que, por causa das obras 
de recapeamento da rua São Paulo, o trânsito 
no local vai ficar comprometido de quinta-
feira (23/11) a sábado (25/11). A circulação 
de veículos deve ficar em meia pista em 
alguns trechos. As ações nesta etapa da obra 
abrangem a fresagem (retirada do asfalto 
antigo) e colocação de uma camada de asfalto 
novo. As obras envolvem o trecho entre a rua 
Padre Kolb até a Ministro Calógeras.

PHELIPPE JOSé

Joinville terá novas linhas de ônibus
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COPãO KuRt meineRt terá 
campeão inédito neste sábado 

O Copão Kurt Meinert de Futebol terá um campeão inédito na edição 2017. 
Palmeiras/Bola 10 e tf metais/Parceiros, que disputam a grande final neste sábado 
(25/11), às 16 horas, na Arena, nunca chegaram à decisão da competição. Este é o 12º 
ano do TF Metais no Copão Kurt Meinert, tendo sido sua melhor campanha em 2012, 
quando a equipe do bairro Fátima chegou às oitavas-de-final. O Palmeiras, tradicional 
clube do bairro Vila Nova, fez uma fusão com o clube Bola 10 para disputar o Copão deste 
ano. A equipe chega à decisão com uma campanha de 11 vitórias e apenas uma derrota – 
justamente o seu último jogo na competição. A decisão do terceiro lugar do Copão começará 
às 14h30, na Arena, reunindo as equipes União Rodriguense e União Independente.

A Prefeitura de 
Joinville abriu 
as inscrições de 
projetos culturais 
para o Mecenato 
Municipal de 
Incentivo à Cultura 
(MMIC), do Sistema 
Municipal de 
Desenvolvimento 
pela Cultura 
(Simdec), referente 
ao exercício de 
2017. As pessoas 
interessadas devem 
se inscrever até o 
dia 8 de dezembro. 
Serão destinados 
R$ 3.977.409,93, e 
podem participar 
projetos culturais 
elaborados por 
pessoas físicas ou 
jurídicas, residentes 
e domiciliadas em 
Joinville há mais 
de dois anos. Neste 
ano, as inscrições 
deverão ser feitas 
presencialmente, 
na Secult (rua José 
Vieira, 315 – entrada 
pelos fundos do 
Centreventos Cau 
Hansen), sempre das 
8 às 14 horas.
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