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R$ 3 MILHÕES
O governo do Estado de Santa Catarina confirmou esta 

semana o repasse de R$ 3 milhões para o custeio do 
Hospital Municipal São José. Com a ajuda, serão destinados 
investimentos na melhoria do serviço da unidade. O 
anúncio do acordo foi feito na quinta-feira (7/6), em 
encontro entre o governador Eduardo Pinho Moreira com o 
prefeito Udo Döhler. Com a confirmação do aporte, agora o 
município vai iniciar o trâmite para o repasse do recurso do 
Estado. O Hospital Municipal São José é referência na área 
de trauma e AVC e desempenha um atendimento além de 
Joinville, abrangendo a região Norte de Santa Catarina.
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Prefeitura de Joinville define 
expediente para jogos  na Copa 
A Prefeitura de Joinville comunica que o horário de expediente nas repartições 
públicas municipais, em virtude dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na 
primeira fase da Copa do Mundo 2018, iniciará ao meio-dia, em 22 de junho, e 
encerrará às 14 horas no dia 27 de junho. Serviços de urgência e emergência 
da Secretaria da Saúde e serviços 24h da Secretaria da Saúde e da Secretaria 
de Assistência Social atenderão em horário normal. Alunos de escolas e CEIs 
municipais estarão dispensados de aula na manhã de 22 de junho e na tarde de 27.

Avenida Getúlio Vargas será 
interditada para remoção de trilhos
O trânsito de veículos pela avenida Getúlio Vargas, na altura da Estação Ferroviária, 
estará totalmente fechado no domingo, desde 7 horas da manhã, para obras de 
manutenção da linha férrea e remoção de trilhos antigos. A previsão é de que a 
interdição se prolongue até as 17 horas. Nesse período, os veículos que seguirem 
pela avenida Getúlio Vargas em direção sul terão como desvio as ruas Leite Ribeiro, 
Rio Grande do Norte e Anita Garibaldi.
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O Parque Natural Municipal da 
Caieira foi a sala de aula para 
um grupo de estudantes do 
curso de Engenharia Ambiental 
da Universidade da Região de 
Joinville (Univille), na manhã 
de 5 de junho. Como parte da 
Semana do Meio Ambiente 
2018, eles participaram de 
atividades promovidas pela 
Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente.
O tema deste ano é “Unidade 
de Conservação é Vida! Mitos e 
Verdades”, envolvendo palestras 
interativas no Parque Municipal 
Natural da Caieira. Em sua 
apresentação, a engenheira 
florestal da Sama, Flávia Luiza 
Colla, esclareceu mitos e 
verdades sobre as Unidades 
de Conservação, destacando 
a importância da preservação 
do meio ambiente e como 
é possível promover este 
cuidado, em paralelo com o 
desenvolvimento da cidade. Os 
participantes levaram para casa 
um kit de educação ambiental.

Universitários conhecem 
Parque da Caieira na Semana 
do Meio Ambiente 2018



Projeto Recriar completa um ano 
 Em vez de ir para o lixo, carteiras e 

cadeiras descartadas pela Secretaria de 
Educação estão se transformando em 
novos utensílios como bancos e nichos 
que equipam escolas municipais. Em 
maio, completou um ano do Projeto 
Recriar, desenvolvido pela equipe de 
manutenção da Unidade de Obras, da 
Secretaria de Infraestrutura Urbana. 
Nesse período, já foram entregues 500 
utensílios para cerca de 100 escolas do 
município. O material liberado como 
sucata pelo setor de Patrimônio é 
transformado em novas peças na área 
de marcenaria da Unidade de Obras, 
com técnicas de marcenaria e pintura. 
O projeto leva em consideração os 
três erres da sustentabilidade: reduzir, 
reutilizar e reciclar.

Oficina sobre edital  
de Culturas Populares

Neste sábado (9/6), às 9 horas, na Casa da Cultura de Joinville (rua 
Dona Francisca, 800, Saguaçu), ocorre a oficina para apresentação 
do Edital de Culturas Populares – Edição Selma do Coco, do 
Ministério da Cultura (MinC). A capacitação será ministrada por 
um técnico do órgão federal e vai orientar os proponentes sobre 
processo de inscrição no edital, qualificação e adequação das 
propostas apresentadas. Cada vencedor receberá R$ 20 mil, o dobro 
do valor pago em 2017. As inscrições para o edital podem ser feitas 
até 17 horas, do dia 13 de junho, no link a http://sistemas.cultura.
gov.br/propostaweb, ou via postal.
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Prefeitura inicia audiências de diagnóstico do  
 PLANO DIRETOR 
A Prefeitura de Joinville 
realiza, a partir da próxima 
semana, a primeira 
etapa do processo de 
revisão do Plano Diretor 
do Município 2018. 
O objetivo é avaliar 
resultados dos últimos 
dez anos do plano e 
propor mudanças. O 
processo é realizado 
por meio de consultas 
públicas que fazem parte 
da avaliação temática 
participativa.
A participação é livre para 
todo cidadão ou entidade. 
Basta ler a documentação 
disponibilizada no site 
da Prefeitura. Serão oito 
audiências que começam 
na próxima segunda-feira, 
dia 11, e terminam no dia 
21.
Para contemplar todo o 
território do Município, 
as audiências serão 
realizadas nas áreas de 
abrangências das oito 
subprefeituras à noite, 
das 19 às 22 horas. 
A primeira oficina 
acontece no Distrito 
de Pirabeiraba. O local 
é a Escola Municipal 
Carlos Heins Funke, 
Rodovia SC 418, km 0,5, 
Pirabeiraba.
O Plano Diretor 
é o instrumento 
básico da política de 
desenvolvimento 
e expansão urbana 
das cidades. É parte 
integrante do processo de 
planejamento municipal.
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CALENDÁRIO 
DAS OFICINAS
REGIÃO DA SUBPREFEITURA DE 
PIRABEIRABA
11/6/2018 – 19 às 22 h
Local: Escola A. M. Carlos Heins Funke
Rod. SC 418, km 0,5 – Pirabeiraba

REGIÃO DA  
SUBPREFEITURA SUL
12/6/2018 - 19 às 22 h
Escola M. P. Orestes Guimarães
R. Boehmerwald, 1830 – 
Boehmerwald

REGIÃO DA  
SUBPREFEITURA LESTE
13/6/2018 - 19 às 22 h
Escola M. D. José Antônio Navarro 
Lins
R. Imbuia, 55 – Comasa

REGIÃO DA  
SUBPREFEITURA NORDESTE
14/6/2018 - 19 às 22 h
Escola M. V. Curt Alvino Monich
R. Harold Maul, 250 – Aventureiro

REGIÃO DA  
SUBPREFEITURA OESTE
18/6/2018 - 19 às 22 h
Escola M. P. Karin Barkemeyer
R. Marcio Luckow, 450 – Vila Nova

REGIÃO DA  
SUBPREFEITURA SUDESTE
19/6/2018 - 19 às 22 h
Escola M. João Costa
R. Monsenhor Gercino, 3900 –  
João Costa

REGIÃO DA  
SUBPREFEITURA SUDOESTE
20/6/2018 - 19 às 22 h
Escola M Elizabeth Von Dreifuss
R. Minas Gerais, 5876 –  
Morro do Meio

REGIÃO DA SUBPREFEITURA 
CENTRO-NORTE
21/6/2018 - 19 às 22 h
Centro de Convenções Alfredo Salfer
Av. José Vieira, 315 – América


