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Hospital Municipal São José realiza
CAPTAÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS

 

O Hospital Municipal São José de Joinville realizou na quinta-
feira (10/5) uma captação de múltiplos órgãos para doação. A 
doadora, de 21 anos, foi vítima de afogamento em São Francisco 
do Sul, no dia 5 de maio. Com a confirmação da morte encefálica, a 
família autorizou a doação. Imediatamente, a equipe da Comissão 
de Transplantes do Hospital Municipal São José iniciou os 
procedimentos para agilizar a adoção. O coração foi encaminhado 
ao Instituto do Coração de São Paulo (Incor). Fígado e rins foram 
captados pela Central Estadual de Transplantes (SC) e o Banco de 
Olhos de Joinville fez a captação das córneas. Os órgãos foram 
encaminhados para pacientes que estão nas filas de espera.



Audiência debate IPTU PROGRESSIVO 
A implantação de alíquotas progressivas no Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) em imóveis sem edificação, subutilizados ou abandonados é o tema central 
da audiência pública que acontece em Joinville, no dia 23 de maio, sob a coordenação da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Sepud). A audiência é aberta 
ao público e vai acontecer das 19 às 21 horas no plenarinho da Câmara de Vereadores 
(avenida Hermann August Lepper, 1100 – Saguaçu).

A rua Itajaí estará interditada ao tráfego 
de veículos para a realização das obras de 
implantação da galeria de macrodrenagem do 
rio Mathias. A interdição abrange o trecho da 
rua Nove de Março até a rua Sete de Setembro. 
A orientação dos motoristas que precisam se 
deslocar para o bairro Boa Vista é que usem 
a rua Dr. Paulo Medeiros e depois acessem a 
rua Sete de Setembro. Com boas condições 
climáticas, a interdição tem previsão de durar 
dez dias para a realização das obras.

Rua Itajaí interditada 
para obras do rio Mathias

ROGERIO DA SILVA

RUA 9 DE MARÇO

RUA JERÔNIMO COELHO

RUA 3 DE MAIO
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AV. JUSCELINO KUBITSCHECK

TRECHOS INTERDITADOS

ATENÇÃO  Ruas Itajaí e  
Jerônimo Coelho interditadas 
nos dias 30/11, 1/12 e 2/12
Interdição acontece por causa das obras 
de contenção de cheias do Rio Mathias

N

RUA AUBÉ

RUA PEDRO LOBO TRECHO INTERDITADO

ROTA DE DESVIO

ROTA DE DESVIO

INTERDIÇÃO TRÂNSITO     
Local: Rua Itajaí - a partir do dia: 11/05  



Estrutura de saúde do 
Bucarein revitalizada
A Prefeitura de Joinville entrega neste sábado (12/5) a UBSF 
Bucarein (antigo PAM do Bucarein) totalmente reformada. 
O valor total de investimento na obra foi de R$1.772.980. O 
prédio possui 1.169,94 m², sendo o primeiro piso com 791,63 
m² e o segundo com 378,31 m². As obras envolveram reforma 
completa, com troca do piso, troca de toda a cobertura, além 
de substituição total da parte elétrica e de grande parte da 
instalação hidráulica. Além disso, as portas e janelas foram 
substituídas e os banheiros e estacionamento reformados. 
Todos os ambientes receberam nova pintura, com massa 
corrida na parte interna e massa com textura na externa. 
Outro diferencial foi a instalação de elevador, adequando a 
acessibilidade, e o sistema preventivo de incêndio.

ROGERIO DA SILVA

Sábado é dia de se 
vacinar contra a gripe 
Como ação integrante da Campanha 
Nacional de Vacinação contra o 
Influenza, acontece neste sábado, 
12 de maio, das 8 às 17 horas, o “Dia 
D” com mobilização nacional. Em 
Joinville, 28 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), incluindo um ponto 
estratégico de atendimento no 
Centreventos Cau Hansen, estarão 
abertas exclusivamente para vacinação 
do público-alvo da campanha.

LOCAIS DE VACINAÇÃO  
UBSF Pirabeiraba, UBS Bucarein (PAM 
Bucarein), UBSF Jardim Paraíso I/II, 
UBS Bom Retiro, UBS Vila Nova sede, 
UBSF São Marcos, UBSF Morro do Meio, 
UBS Glória, UBS Costa e Silva, UBS 
Leonardo Schlickmann, UBS Comasa, 
UBS Aventureiro I, UBSF Cubatão, 
UBS Bakita, UBSF Itaum, UBSF Parque 
Joinville, UBSF Moinho, UBS Saguaçú, 
UBSF Floresta, UBSF Edla Jordan, UBSF 
Jarivatuba, UBSF Paranaguamirim, 
UBSF Fátima, UBSF Adhemar Garcia, 
UBSF Itinga Continental, UBSF BMW I, 
UBSF Jardim Edilene, Centreventos Cau 
Hansen (ponto alternativo).
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tem aulas de taekwondo
A introdução do taekwondo no programa Mexa-se da Secretaria 
de Esportes começou em abril de 2018 e reúne semanalmente 
os alunos no espaço aberto da Arena Joinville. O taekwondo 
é uma luta de contato que exige equilíbrio e vigor físico de 
média intensidade, por isso pode ser praticado por pessoas 
com mais idade, com o físico comprometido por longos anos 
de sedentarismo. A prática de taekwondo para as pessoas da 
terceira idade (adulto sênior) e adultos sedentários previne ou 
restaura gradativamente as perdas físicas decorrentes do passar 
dos anos ou falta de exercícios como flexibilidade, equilíbrio, 
reflexos cognitivos e osteoporose. 

PHELIPPE JOSÉ 

Biblioteca inicia 
projeto de literatura 
para vestibular 
Em maio, a Biblioteca Pública Municipal 
Rolf Colin inicia encontros de literatura 
para ajudar os estudantes que 
prestarão vestibular em 2018. O Projeto 
Vestibulandos na Biblioteca Rolf Colin 
será oferecido toda segunda-feira, das 
14 às 16 horas, voltado principalmente 
para alunos das escolas públicas.  A 
intenção é explorar os livros que serão 
cobrados nas provas dos principais 
vestibulares de Santa Catarina, como 
Udesc, UFSC e Acafe. A participação 
é gratuita. Os interessados devem 
procurar a Biblioteca Pública 
Municipal Prefeito Rolf Colin, na rua 
Comandante Eugênio Lepper, nº 60, 
no Centro de Joinville.


