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A Prefeitura de Joinville iniciou, no dia 29 de novembro, 
o asfaltamento da rua Manoel Francisco de Oliveira, 
conhecida como rua da Gruta, no bairro Aventureiro. O 
trecho beneficiado tem uma extensão de 506,04 metros 
(da rua Tuiuti até o final). Na sequência, serão asfaltados 
trechos da rua das Flores (da rua Nelson Brandão até a 
Manoel F. de Oliveira) e da rua Benedito Cardozo (da rua 
Nelson Brandão até a Manoel F. de Oliveira). O valor da 
obra é de R$ 210 mil, com recursos da Prefeitura.
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Prefeitura orienta 
crianças sobre 
cuidados com 
animais domésticos 
Os alunos dos quintos anos da 
escola Municipal Anna Maria Harger 
participaram, no dia 29 de novembro, 
da palestra “Guarda Responsável de 
Animais domésticos”. A ação é iniciativa 
da Prefeitura de Joinville, por meio da 
secretaria do Meio Ambiente (sema), 
e visa sensibilizar as crianças sobre 
cuidados essenciais com os bichinhos de 
estimação, como alimentação adequada, 
vacinação, castração e microchipagem. 
durante a palestra, a equipe do Núcleo 
de educação Ambiental também 
apresenta o trabalho do Centro de  
Bem estar Animal (CBeA) e como 
funcionam a guarda compartilhada  
e a adoção de animais.
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A coordenação da Unidade Básica de saúde do bairro 
Floresta, na zona sul de Joinville, classificou como bastante 
positivo o resultado dos trabalhos do Grupo de Tabagismo 
desenvolvidos no segundo semestre de 2017. desde julho, 
foram triados em consultas médicas 19 usuários para o grupo, 
cuja meta é abandonar o tabagismo. dos 19, 17 iniciaram o 
tratamento e, ao final, dez permaneceram sem fumar (58% de 
sucesso). O grupo antitabagismo promove dez encontros ao 
longo de cinco meses, com possibilidade de participação em 
grupo de manutenção após o término. Nesses encontros são 
seguidas as diretrizes do Ministério da saúde.

Farmácia Escola fecha em 
dezembro para ampla reforma
A Farmácia escola de Joinville, órgão da secretaria da 
saúde que funciona em parceria com a Universidade da 
Região de Joinville, passará por ampla reforma estrutural 
a partir do dia 15 de dezembro de 2017 e retomará o 
atendimento no dia 15 de janeiro de 2018. Nesses 30 dias, 
não haverá atendimento. Porém, nenhum paciente será 
prejudicado. Todos estão recebendo os medicamentos 
antecipadamente, assim como feitos novos agendamentos 
para janeiro. Por dia, são atendidos aproximadamente 600 
pessoas, num total médio de 12 mil por mês.

Grupo antitabagismo da uBS 
Floresta tem bom resultado



Propostas de requalificação 
do Centro são apresentadas

Programa 
Famílias 
acolhedoras 
completa 10 
anos e prevê 
ampliação  

O caderno dos projetos desenvolvidos durante a maratona de projetos 
desenhos Urbanos Colaborativos – desafio Join.valle Centro foi 
divulgado na Prefeitura de Joinville. Com o engajamento de cerca de 
80 pessoas, a maratona foi realizada de 6 a 8 de outubro, com objetivo 
de inspirar soluções para o Centro de Joinville, com a requalificação 
dos espaços urbanos degradados. Os 16 projetos sugeridos foram 
reunidos em quatro vertentes: imóveis históricos, eventos participativos, 
intervenções físicas e acupuntura urbana.

Para celebrar os dez anos de 
atividade do programa Famílias 
Acolhedoras, a Prefeitura de 
Joinville, por meio da secretaria 
de Assistência social (sAs), reuniu 
integrantes e crianças assistidas 
pela iniciativa, em um evento 
de confraternização. Criado 
em 30 de novembro de 2007, 
o Famílias Acolhedoras já teve 
a participação de 38 famílias, 
que atenderam 120 crianças. de 
acordo com a legislação, podem 
ser acolhidas crianças de zero a 
18 anos, pelo período que varia 
de três meses a dois anos. As 
famílias podem definir o perfil 
da criança atendida e recebem 
um termo de guarda provisória, 
tornando-se responsáveis pelos 
cuidados com ela. Para auxiliar 
nas despesas essenciais, a família 
recebe subsídio no valor de um 
salário-mínimo e meio.

Equipe do abrigo 
Infanto Juvenil de 
Joinville debate 
violência contra  
os jovens
Crianças vítimas de violência, 
vulnerabilidade social de 
suas famílias e formas de lidar 
com essa realidade no campo 
pedagógico, psicológico e 
de assistência social foram o 
universo da capacitação realizada 
pela secretaria de Assistência 
social de Joinville, com foco 
nas atribuições do Abrigo 
infanto Juvenil. A capacitação 
foi concluída no dia 30 de 
novembro, após dez encontros. O 
Abrigo infanto Juvenil, com sede 
própria no bairro Boehmerwald, 
atende, atualmente, 20 crianças 
e adolescentes vítimas de 
negligência severa, abuso sexual, 
violência física e psicológica.

FOTO divUlGAçãO/ AlANA e MAx sCHwOelk



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  

4

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

Joinville em busca de mais um 
título noS ParaJaSC

Joinville está mais bonita para a chegada das festividades do Natal. A 
iluminação decorativa está em 45 locais. O diferencial deste ano é a rua 
xv de Novembro, que recebeu 11 portais. A praça da Bandeira e a Praça 
Nereu Ramos foram decoradas com 71 motivos natalinos cada, enquanto 
o Parque da Cidade ganhou 64 figuras comemorativas. A fachada do 
prédio da Prefeitura e o jardim receberam 64 enfeites, além de mais 149 
na árvore de Natal com 23 metros de altura. A decoração permanece 
exposta até o dia 7 de janeiro de 2018.

Iluminação natalina decora Joinville

As equipes da secretaria 
de esportes de Joinville 
(sesporte) começaram nesta 
sexta-feira (1o/12) as disputas 
da 13ª edição dos Jogos 
Abertos Paradesportivos 
(os Parajasc). A competição 
será realizada em Criciúma 
até o dia 6 de dezembro, 
com a participação de 
52 municípios de santa 
Catarina. A delegação de 
Joinville terá 302 integrantes, 
entre atletas (269), técnicos, 
coordenadores e pessoal 
de apoio. Os atletas vão 
disputar 12 modalidades 
nos segmentos físico (dF), 
auditivo (dA), intelectual (di) 
e visual (dv).
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