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Hospital São José é destaque em 
doaçõeS e tranSplanteS

Foto RoGERIo DA SILVA

o Hospital Municipal São José, de Joinville (SC), 
consolidou em 2017 sua posição como um dos mais 
importantes centros de doação e transplante de 
órgãos de Santa Catarina. As 44 notificações de morte 
encefálica geraram 27 doações de órgãos (61,4%), 
beneficiando mais de 100 pacientes que saíram de 
lista de espera. o desempenho do Hospital São José 
nesse campo contribui para que Santa Catarina, por 
mais de 10 anos consecutivos, seja o Estado líder 
nacional em doação de órgãos.

44 notificações de morte 
encefálica geraram 27 doações 
de órgãos (61,4%), beneficiando 
mais de 100 pacientes que 
saíram de lista de espera.
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ações preventivas da Seprot 
envolveram público juvenil

Com os Programas Protagonismo Juvenil e Vibe Legal, a Secretaria de Proteção Civil e 
Segurança Pública (Seprot) também atuou na prevenção e orientações de crianças e 
adolescentes em 2017. o Programa Protagonismo Juvenil, desde 2015, promove encontros 
mensais com alunos em atividades extracurriculares. Em 2017, atendeu cerca de 80 alunos. 
Com foco na inclusão social, para atingir o público que está fora do ambiente escolar, desde 
sua criação, em agosto do ano passado, o Programa Vibe Legal atendeu cerca de 80 crianças 
e adolescentes, entre 9 e 16 anos. o objetivo para 2018 é a criação de mais quatro núcleos 
em regiões carentes de políticas públicas inclusivas: Escolinha, Ulysses Guimarães, Jardim 
Paraíso e Morro do Meio. A expectativa é de atingir, em média, 100 jovens em cada um deles.

A assembleia geral dos acionistas oficializou, 
na terça-feira (9/1), na sede da Prefeitura, nova 
diretoria da Companhia Águas de Joinville. 
A diretoria da empresa será composta pelos 
seguintes nomes: presidência: engenheira 
Luana Siewert Pretto; diretoria técnica: 
engenheira Luciane Herbst Valim; diretoria 
administrativa, financeira e comercial: 
administrador Filipe Schüür.

A Companhia Águas de Joinville informa que a rua Monsenhor 
Gercino estará parcialmente interditada na próxima terça-feira 
(16/1). A interdição acontece das 8 às 16 horas, na esquina 
com a rua Antônio Neves, no bairro Itaum. A obra faz parte 
do processo de instalação da rede de esgoto da zona Sul 
de Joinville. Com um investimento de R$ 92 milhões, 19 mil 
famílias dos bairros Boehmerwald, Fátima, Guanabara, Itaum, 
Jarivatuba, João Costa, Parque Guarani, Paranaguamirim e 
Petrópolis serão beneficiados com o tratamento sanitário.
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atendimento da Farmácia 
escola retorna na segunda 

o atendimento da Farmácia Escola de Joinville 
será retomado na segunda-feira (15/1). A unidade 
passa por reforma e tinha previsão de ser concluída 
em 10 de janeiro, porém não foi possível devido 
às condições climáticas. o fornecimento de 
medicamentos será feito normalmente, pelo acesso 
da rua Rio do Sul, em outra sala. A entrada pelo 
endereço da unidade, na rua Ministro Calógeras, está 
fechada para as obras. A Farmácia Escola disponibiliza 
medicamentos especializados de assistência 
farmacêutica de alto custo e análogos de insulina 
fornecidos pelo Governo do Estado.

RoGERIo DA SILVA

restaurante popular 
oferece refeições 
para público geral 
em Joinville
A Secretaria de Assistência Social quer estimular 
mais pessoas a fazerem refeições nos dois 
restaurantes populares que funcionam nos 
bairros Bucarein, próximo ao Centro, e Adhemar 
Garcia, na zona Sul. o objetivo é ampliar o 
atendimento não só das pessoas de camadas 
sociais baixas que pagam somente R$ 1 ou 
R$ 2 a refeição, mas também do público em 
geral que paga R$ 5. A intenção é abrir mais 
a instituição e mostrar que essas unidades 
também podem oferecer uma refeição de 
qualidade a baixo custo.
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prefeitura de Joinville 
define programação do
 Carnaval 2018
o desfile de Carnaval de Joinville de 2018 será realizado no 
dia 10 de fevereiro, na Avenida José Vieira (Beira-Rio), a partir 
das 19 horas. As seis entidades carnavalescas confirmadas 
para o evento percorrerão um trecho de 200 metros, entre o 
estacionamento de cargas do Supermercado Big até a dispersão, 
próximo da esquina com a rua Max Colin. A concentração será 
no Expocentro Edmundo Doubrawa. A Prefeitura de Joinville 
participa da organização do evento com a instalação de grades 
de segurança, banheiros químicos, equipamentos de som e 
iluminação. As agremiações estão responsáveis pelos elementos 
artísticos do desfile. Estão abertas inscrições para participação 
de blocos e para candidatos à Corte do Carnaval 2018. 

RoGERIo DA SILVA

procon divulga 
primeiras pesquisas 
de preços de 2018
o Programa de Proteção e Defesa 
do Consumidor – PRoCoN divulgou 
as primeiras pesquisas de preço 
da cesta básica e de produtos 
para churrasco para 2018. A cesta 
básica está mais cara em 3,78% 
e os produtos que mais subiram 
foram o tomate, a batata, a maçã e a 
banana. os produtos para churrasco 
também subiram 5,32% e os que 
mais aumentaram foram a picanha, 
a coxinha da asa e a linguiça toscana. 
A diferença de preço chega a mais 
de 145% de um lugar para outro no 
caso do sal grosso. 


