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Prefeitura lança Programa 
foto PheliPPe Jose

A Prefeitura de Joinville realiza neste sábado (14) a primeira edição do 
Programa  Mexa-se Mais, uma ação das secretarias da saúde (ses) e esportes 
(sesporte) que levará serviços de saúde, opções de lazer e cidadania para 
a população. A programação ocorrerá no Parque são francisco, no bairro 
Adhemar Garcia, das 14 às 17 horas.

o programa Mexa-se Mais, que será realizado uma vez por mês em  
uma comunidade diferente, reúne as atrações dos programas Mexa-se,  
lazer nos Bairros e PiD da secretaria de esportes e mais os serviços da 
secretaria da saúde com o programa Mais saúde. A proposta é estimular 
mudanças de hábitos, melhorar a qualidade de vida das pessoas e levar 
serviços de cidadania.

em caso de chuva, a programação será transferida para a escola de 
educação Básica Paulo Medeiros, localizada ao lado do Parque são francisco.



restaurante PoPular  
comemora 10 anos de atividades
 

incubadora Join.Cubo  
inicia nova turma

VigilânCia 
sanitária 
alerta sobre 
vacinação 
em empresasA Join.Cubo iniciou nesta semana as atividades da terceira turma de 

empreendedores. A incubadora pública de Joinville oferece capacitações a 
quem deseja empreender 
ou que já tenha 
empreendimentos 
estruturados, pelo 
período de dois anos. A 
coordenação é feita pelo 
serviço de incentivo às 
organizações Produtivas 
(sioP), da secretaria de 
Assistência social.

Atualmente são fornecidas diariamente cerca de 600 refeições, 
preparadas com base em cardápio elaborado por uma nutricionista, 
privilegiando uma alimentação saudável e equilibrada. o foco é 
na segurança alimentar, onde são servidos pratos elaborados com 
receitas equilibradas, com pouco sal e pouca fritura. 

A Vigilância sanitária faz um alerta 
às empresas que contratam serviços 
de vacinação, principalmente com 
objetivo de prevenir a gripe. se a 
vacinação for realizada nas instalações 
da empresa, a responsável por prestar 
o serviço tem de apresentar o Alvará 
sanitário para o evento de vacinação 
extramuro, com endereço do local 
onde serão feitos os procedimentos, 
além do Alvará sanitário normal.
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A Prefeitura de Joinville lançou o Programa escola Cidadã. o programa tem como 
diferencial proporcionar novas ferramentas de intervenção: grupo de apoio, grupo 
de mediação (com a participação da Guarda Municipal), e grupo multidisciplinar 
(formado pelos serviços da rede especializada e outros órgãos). Prevê atividades 
esportivas, culturais, recreativas, de lazer, qualificação e inserção profissional, no 
contraturno escolar, com alunos de 6 a 16 anos de idade.

A escola Dr. Rubens Roberto schmidlin é uma das cinco que fazem parte do 
programa piloto. A iniciativa também está em funcionamento nas escolas Professor 
oswaldo Cabral, Prefeito Nilson Wilson Bender, Professor sylvio sniecikovski e 
Professora Rosa Maria Berezoski Demarch.

fotos RoGeRio DA silVA

Projeto de 
saúde mental  
é avaliado  
pelo ministério 
da saúde

Pacientes do Hospital são José têm 
continuidade de tratamento em casa

Projeto desenvolvido em 
Joinville com usuários de 
saúde Mental está próximo de 
se transformar em referência 
em educação Permanente em 
saúde no sistema Único de 
saúde (sUs).

É o projeto “oficina de 
integração Mexendo a Cuca” 
, realizado pelo professor do 
instituto federal de santa 
Catarina (if-sC), Raphael 
henrique travia, com um 
grupo atendido pelo serviços 
organizados de inclusão social 
(sois), uma das unidades 
do serviço de saúde mental. 
Dos 251 trabalhos inscritos, o 
de Joinville ficou entre os 45 
melhores.

toda semana uma equipe 
multiprofissional, com pelo menos um 
médico e um técnico de enfermagem, vai 
até a casa de um paciente para prestar 
os cuidados necessários e atualizar as 
orientações. o ambiente hospitalar é 
substituído pela comodidade do lar e o 
apoio dos familiares.

esta atividade é fornecida por meio 
do serviço de Atenção Domiciliar 
(sAD), do hospital Municipal são 
José, e desenvolvido com recursos do 
Ministério da saúde. Atualmente, o sAD 
tem em média 60 pacientes internados 
diariamente e há lista de espera por 
novas internações.

escola mais cidadã
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Joinville vai participar do 
Dia nacional Paralímpico
Joinville é uma das 40 cidades do Brasil escolhidas 
para participar do Dia Nacional Paralímpico, 
marcado para o dia 22/09/2018. A atividade é 
organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB) e tem como objetivo homenagear, apoiar e 
divulgar todo o trabalho dos atletas paralímpicos, 
além de agir como uma ferramenta de inclusão 
das pessoas com deficiência. 

Promover a saúde, a inclusão social, a autonomia e o lazer. esta foi a proposta do Dia do esporte e lazer 
Adaptado, que reuniu cuidadores, familiares e pacientes atendidos pelo serviço especializado em 
Reabilitação (seR) Joinville. evento aconteceu na terça-feira (10/04) e foi promovida pela secretaria da 
saúde, por meio do seR, em parceria com a secretaria de esportes e o Centro esportivo para Pessoas 
especiais (CePe). Durante a programação, profissionais das Unidades e educadores físicos, acompanharam 
as crianças em atividades como basquete, vôlei sentado, circuito funcional, bocha adaptada e atividades 
sensoriais para bebês. Para os cuidadores e familiares dos pacientes, alunos do curso de enfermagem do 
Bom Jesus/ielusc fizeram aferição de pressão arterial e deram orientações sobre hipertensão.

ser JoinVille reúne famílias Para PromoVer esPorte
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