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Projeto Vibe Legal lança 
núcleo no bairro Ulysses 
Guimarães

ROGERIO DA SILVA

Um novo núcleo do projeto Vibe Legal será lançado no próximo 
domingo (18/2), a partir de 14 horas, na quadra de futebol de 
areia da rua Cidade de Barretos, no bairro Ulysses Guimarães. A 
iniciativa oferece escolinha de futebol e aulas de dança urbana, 
gratuitamente, a adolescentes e jovens de 12 a 18 anos, de 
segunda a quinta-feira, em horários variados. As atividades no 
Ulysses Guimarães acontecerão em parceria com a Casa da Vó 
Joaquina. O objetivo é beneficiar comunidades do bairro e dos 
loteamentos Juquiá e José Loureiro. O projeto é desenvolvido pela 
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública, em parceria com 
a Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Esportes.



Palestras preventivas da Guarda Municipal 
levam segurança à comunidade

DETRANS irá 
intensificar 
fiscalização 
em vagas de 
estacionamento 
de carga e 
descarga

fOtOS PhELIPPE JOSé

Em trabalho paralelo ao patrulhamento preventivo, a Guarda Municipal de Joinville está investindo na realização de 
palestras comunitárias. Dos 40 guardas que integram a corporação, quatro estão treinados para levar às entidades 
informações sobre atitudes preventivas. As reuniões são feitas em igrejas, sedes de entidades comunitárias e Conselhos de 
Segurança (Consegs). Interessados devem solicitar agendamento de palestra por e-mail à Guarda Municipal de Joinville.

O Departamento de trânsito de 
Joinville – DEtRANS irá intensificar 
a fiscalização de estacionamento 
em vagas de carga e descarga. A 
ação é motivada pelo fato de os 
motoristas de veículos de carga e 
descarga não estarem respeitando 
o tempo de permanência no local, 
que é de no máximo uma hora. Os 
infratores estarão sujeitos a multa 
de R$ 193,00, penalidade de cinco 
pontos na carteira (infração grave) e 
remoção do veículo.

Subprefeituras limpam rios e valas 

Subprefeituras de Joinville continuam a manutenção de regiões afetadas por 
enchentes em janeiro de 2018. Após o Carnaval, as ações se concentram na 
limpeza de rios e valas, em bairros como Jardim Paraíso, João Costa, Morro do Meio, 
Paranaguamirim e Vila Nova. Na zona Sul, a Subprefeitura Sul faz reparos em ruas que 
sofreram erosão e roçada no Eixo de Acesso Sul próximo ao viaduto.



Equipe do Hospital São José 
desenvolve projeto para 
diminuir lesões na UTI

O projeto “Inovação em 
segurança do paciente – lesão por 
pressão”, desenvolvido por uma 
equipe de enfermeiras assistenciais 
do hospital Municipal São José, 
de Joinville (SC), resultou na 
diminuição da incidência de lesão 
por pressão em pacientes na UtI 
(Unidade de terapia Intensiva). A 
lesão por pressão pode prolongar 
o período de internação, gerar 
mais custos ao tratamento e pode 
tornar-se uma porta aberta para 
mais infecções. A equipe implantou 
melhorias de material e passou 
a usar um guincho elétrico para 
melhor mobilização do paciente. 
Outra iniciativa foi a priorização da 
mudança de decúbito a cada duas 
horas, e os profissionais passaram 
também a hidratar diariamente 
a pele dos pacientes. tudo foi 
documentado e sistematizado. Em 
um ano de projeto, os registros 
de lesões classe 1 caíram de 59 
para 36. Os de classe 4, foram de 
19 para nenhuma ocorrência. O 
projeto foi finalista na II Mostra de 
Experiências Exitosas na Saúde.

Programa de Saúde Bucal desenvolve  
conjunto de ações em saúde

UBSF Ulysses 
Guimarães evita 
filas com novo 
modelo  
de acesso

O Programa de 
Saúde Bucal, da 
Secretaria da Saúde, 
desenvolve um 
conjunto de ações 
em saúde para 
pessoas de todas as 
idades. O programa 
é desenvolvido nas 
Unidades Básicas 
de Saúde, Centro 
de Especialidades 
Odontológicas, PAM 
Bucarein (atualmente 
fechado para obras), 
NAIPE, Centrinho 
Prefeito Luiz Gomes, PA Norte, PA Sul e UPA Leste, hospital Materno Infantil Dr. 
Jeser Amarante faria, hospital Municipal São José, hospital Regional hans Dieter 
Schmidt e no hospital Bethesda. Os locais variam conforme a especialidade e 
complexidade do atendimento.

Na Unidade Básica de Saúde 
da família (UBSf) Ulysses 
Guimarães, em Joinville (SC), 
praticamente não há usuários 
esperando na fila nem senhas 
para marcação de consulta. 
todas as pessoas que procuram 
a unidade são atendidas no 
mesmo dia, após a implantação 
de um modelo de atendimento 
chamado “Acesso Avançado”, 
desde novembro de 2016, dois 
meses após a inauguração 
da unidade. O agendamento 
é realizado diariamente, 
as consultas são marcadas 
para o mesmo dia e todos 
os profissionais das equipes 
de referências participam, 
de técnico administrativo, a 
agente comunitário de saúde, 
enfermeira e médico. é possível 
ao médico/enfermeiro ouvir 
brevemente todas as queixas 
de sua população, agendando 
diretamente o atendimento 
com o profissional correto (seja 
médico, enfermeiro ou outro).
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Programa de turismo rural terá  
ônibus gratuito para CEIs e escolas
A partir de segunda-feira (19/2), Centros de Educação Infantil e turmas do primeiro ao sexto ano das escolas municipais podem 
agendar transporte com ônibus gratuito para visitas às propriedades que integram o Viva Ciranda, programa de turismo rural 
comunitário de Joinville. Dois ônibus atendem exclusivamente as visitas pedagógicas, de terça a sexta-feira, no período matutino. 
Atualmente, participam treze propriedades, localizadas nas cinco regiões da área rural de Joinville: Piraí, Quiriri, Estrada Bonita, 
Estrada Dona francisca e Estrada da Ilha. O agendamento deve ser solicitado pelo e-mail vivaciranda@joinville.sc.gov.br.

MAJ receberá visitas noturnas de 
escolas e levará exposição a bairros

O Museu de Arte de Joinville – MAJ vai apresentar a exposição Agrocultura 
a diferentes públicos, por meio de ações especiais: visitação noturna de 
escolas e encontros com a comunidade. Uma das inciativas é a visitação 
noturna para escolas, que acontecerá em 7 e 21 de março e 4 e 18 de 
abril de 2018, das 19 às 21h30. Em outra ação, o MAJ irá ao encontro da 
comunidade, com o “Museu indo para o bairro”. Nesta atividade, o fotógrafo 
e designer Daniel Machado, autor de Agrocultura, vai apresentar parte 
da sua obra e do seu processo de trabalho, em reuniões realizadas por 
associações ou entidades ligadas aos bairros de Joinville. Para participar das 
atividades, as escolas, associações de bairro ou de moradores devem enviar 
e-mail para educativomaj@gmail.com e solicitar agendamento.

Alunos de Joinville conquistam medalhas 
na Olimpíada Brasileira de Física
Dois alunos de Joinville foram medalhistas da Olimpíada Brasileira 
de física das Escolas Públicas (OBfEP) 2017. Os estudantes foram 
os únicos vencedores do 9º ano em Santa Catarina. Gabriel Otávio 
de Barros, de 15 anos, concorreu pela Escola Municipal Pastor hans 
Müller e ganhou medalha de prata. O outro vencedor foi o aluno 
Guilherme Ricardo Olegario Siedschlag, que levou bronze pela 
Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos. é o quarto ano 
consecutivo que a escola tem alunos medalhistas na OBfEP. Os 
dois alunos também foram medalhistas na Olimpíada Brasileira 
de Matemática 2016 e na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica 2017. A entrega das medalhas está prevista para o mês 
de abril no campus da Udesc em Joinville. 
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