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Hospital são José destacado  
pelo serviço de doação de órgãos

Foto RoGERIo DA SILVA

o Hospital Municipal São José foi o hospital de Santa Catarina que obteve o maior número 
de doadores efetivos de órgãos em Santa Catarina, em 2017. Por esse motivo, a unidade 
receberá uma homenagem durante Sessão Especial da Assembleia Legislativa que destacará 
o Sistema Estadual de transplantes de Santa Catarina. A sessão ocorrerá na próxima quarta-
feira, dia 11.  A captação de órgãos no Hospital São José é feita pela Comissão Hospitalar de 
transplante (CHt), composta por cinco enfermeiros e uma médica. o grupo trabalha 24 horas 
por dia para levar a oportunidade do transplante aos pacientes em lista de espera. 

só em 2017 mais de 
140 pessoas foram 
beneficiadas com 
o transplante de 
órgãos captados  
no são José.

140  beneficiados



asfalto no 
paranaguamirim
a prefeitura de Joinville asfaltou essa semana a rua 
paranaguamirim, na região sul. os trabalhos foram 
realizados no programa de requalificação de vias que vai 
beneficiar outras ruas da cidade. o trecho beneficiado foi 
de aproximadamente 300 metros.
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os moradores dos bairros Comasa, Boa Vista, 
Espinheiros, Jardim Iririú e Zona Industrial 
tupy participaram das atividades especiais 
realizadas pelo Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS) Comasa, em 
comemoração ao aniversário de seis anos 
da Unidade. Um dos serviços oferecidos 
foi o atendimento jurídico gratuito, com 
a participação de professores e alunos do 
Núcleo de Práticas Jurídicas da Unisociesc. 
o Museu de Arte de Joinville também levou 
arte e cultura ao CRAS Comasa, com o projeto 
“Museu Indo ao Bairro”.

pessoas físicas ou jurídicas que têm 
imposto de Renda a pagar ou a restituir 
podem destinar uma parte ao fundo 
da infância e adolescência (fia). ao 
escolher esta possibilidade, no lugar 
do imposto devido ser todo recolhido 
à fazenda pública, um percentual 
será destinado diretamente ao fundo 
local que vai cumprir sua função de 
desenvolver programas que beneficiem 
crianças e adolescentes no município, 
conforme o Estatuto da Criança e do 
adolescente. ou seja, a contribuição 
não implica em desembolso adicional.

CRas Comasa oferece atendimento 
jurídico e ações especiais na  
semana de aniversário

Valores do imposto de 
Renda podem ajudar



profissionais da saúde 
recebem capacitação sobre 
vacina contra a gripe 

A Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria da Saúde de Joinville (SES), iniciou 
a capacitação dos profissionais de saúde do 
município e de clínicas particulares, com 
orientações sobre a Campanha Nacional 
de Vacinação contra o Influenza, que será 
realizada de 23 de abril a 1o de junho, 
sendo dia 12 de maio a data da mobilização 
nacional. Foram repassadas informações 
importantes como a nova versão da vacina 
trivalente lançada neste ano, os públicos-alvo 
da campanha, eventuais reações decorrentes 
da vacina e como proceder, estatísticas da 
vacinação de 2017 e orientações sobre o 
registro das doses aplicadas.
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Recolhimento de 
pneus para prevenir 
a dEnguE
o serviço de Vigilância Ambiental, em parceria com 
as subprefeituras de Joinville, dedicará a próxima 
semana, de 9 a 13 de abril, para receber os pneus 
que estejam guardados nas moradias. Somente 
neste período, as subprefeituras do município 
servirão como pontos de descarte, e todos que 
tiverem pneus inutilizados em casa devem levá-los 
até a subprefeitura mais próxima. A Subprefeitura 
Sul não vai receber os pneus porque o local está em 
obras, mas os moradores desta abrangência devem 
descartar os pneus na Subprefeitura Sudeste. 
todos os pneus entregues nas subprefeituras serão 
encaminhados para o destino adequado, após o 
encerramento da coleta.



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

Crianças autistas têm aulas de judô 
o Programa de Iniciação Desportiva (PID), desenvolvido pela 
Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte), iniciou neste mês 
um núcleo da modalidade de judô para crianças autistas. As aulas, 
sempre aos sábados, são realizadas na Academia de Judô Up City, 
que funciona no Complexo Esportivo oda, parceiros da Sesporte 
neste novo trabalho. o responsável pelo núcleo é o professor e 
ex-atleta de judô Paulo Sérgio da Silva. o núcleo conta com 30 
alunos, com idade entre 4 e 12 anos, todos encaminhados pela 
Associação Amigos Autistas (AMA) de Joinville.
 

Vigilância sanitária realiza capacitação 
A Vigilância Sanitária de Joinville, em parceira com o 
VivaBem – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Joinville e Região -, realizou nesta semana 
o curso “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”. A 
capacitação, com um total de 20 horas/aula, ocorreu na sala 
João Martinelli, na Associação Empresarial de Joinville (ACIJ). 
Participaram cerca de 40 profissionais de Joinville e região.
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Centro de Bem-Estar 
animal reaberto
o Centro de Bem-Estar Animal – 
CBEA, da Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Joinville, reabriu 
no dia 2 de abril, após período de 
interdição, desde novembro de 
2017, em decorrência de um surto 
de Cinomose, doença que infectou 
21 cães. Com a reabertura, a unidade 
volta a autorizar adoção dos animais 
e a atender no local animais feridos, 
atropelados ou doentes e que não 
possuam tutor. o CBEA também 
realiza castração e microchipagem 
(identificação por microchip) de 
animais de famílias com renda até 
três salários mínimos, por meio do 
Programa de Controle Populacional 
de Cães e Gatos.


