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Prefeitura  inaugura  
CEI NO COSTA E SILVA 

FOTO ROGERIO DA SILVA

Localizado no bairro Costa e Silva, na região conhecida como Loteamento Cattoni, a 
unidade tem estrutura para atender 310 crianças de quatro meses a cinco anos. São 
10 salas de aulas, playgrounds, solário, lactário, anfiteatro ao ar livre, além de estrutura 
administrativa, entre outros. O CEI atenderá famílias de bairros da região norte da cidade, 
como Costa e Silva, Glória e parte do Vila Nova.  Foram investidos R$ 2.728.270,44. 
Desde 2013, a prefeitura já entregou 12 CEIs, além da construção de 32 salas de aula em 
unidades já existentes para atender diretamente a crianças entre quatro meses a cinco 
anos de idade. Na área de educação infantil em 2018, a Prefeitura de Joinville teve um 
aumento de 7,5% no número de vagas

A Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria 
de Educação, entregou 
à comunidade o Centro 
de Educação Infantil 
(CEI) Professora Felícia 
Cardoso Vieira. 



FOTO PHELIPPE JOSE

A Secretaria da Saúde de Joinville, por meio do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) de Pirabeiraba, realiza o Programa de 
Cuidado Domiciliar e oferece atendimento a pessoas com limitações 
físicas e funcionais, com cuidados extensivos aos seus cuidadores.
Com auxílio das equipes de Saúde da Família, foram mapeadas 
105 famílias de Pirabeiraba e região do Cubatão com perfil para 
atendimento. Fazem parte do público-alvo pacientes acamados ou 
com limitações físicas e funcionais decorrentes de acidente vascular 
cerebral (AVC), traumas, amputações, acidentes de trabalho ou de 
trânsito. Desse grupo, 52 já receberam as equipes multidisciplinares 
do NASF, formadas por terapeuta ocupacional, profissional de 
educação física e agente comunitário. Dicas de adequações no 
ambiente para garantir mais segurança e mobilidade, postura, 
manuseio da cadeira de rodas, transferência do paciente de um local 
para outro também fazem parte do roteiro do atendimento. 
O Programa de Cuidado Domiciliar foi premiado no 68º Congresso 
de Secretarias Municipais de Santa Catarina (COSEMS-SC) e será 
apresentado no 34º Congresso Nacional de Secretarias Municipais 
(CONASEMS), que acontece em julho, em Belém (PA).

Em Joinville, o balanço da 
Secretaria da Saúde sobre a 
Campanha de Vacinação contra 
a Gripe indica que foi cumprido 
81,33% da meta de vacinar 
137.007 pessoas, sendo que 
foram vacinadas 111.423 pessoas 
integrantes do público-alvo. 
Mesmo com o encerramento da 
campanha, as 54 unidades de 
saúde e a Sala de Imunização 
Central, na rua Abdon Batista, 
continuarão atendendo o 
público-alvo, enquanto houver 
doses disponíveis. Secretaria da 

SAÚDE REALIZA 
VACINAÇÃO CONTRA 
A FEBRE AMARELA NA 
ÁREA RURAL 

Este sábado, dia 16, acontece 
o dia D da Vacinação contra a 
Febre Amarela, na área rural 
de Joinville. Das 8 horas ao 
meio-dia, 20 unidades de saúde 
estarão abertas para atender o 
grupo prioritário da área rural, 
que é formado por bebês de 9 
meses a adultos até 59 anos, 
somando 14 mil pessoas.

LOCAIS DA VACINAÇÃO 

UBS Vila Nova, UBSF Adalberto 
Larsen, UBSF Canela, UBSF 
Cubatão, UBSF Estevao de Matos, 
UBSF Estrada Anaburgo, UBSF 
Itinga, UBSF Jardim Paraíso III, 
UBSF Jardim Paraíso IV, UBSF 
Jardim Sofia, UBSF Jativoca, UBSF 
Km4, UBSF Morro do Amaral, 
UBSF Morro do Meio, UBSF Osmar 
Dalonso, UBSF Paranaguamirim, 
UBSF Profipo, UBSF Rio Bonito, 
UBSF Adalberto Larsen, UBSF Vila 
Nova Rural (Km 18).

Programa de atendimento  
de saúde domiciliar atende 
usuários e cuidadores  

Campanha 
de vacinação 
contra a gripe 
atinge 81,33% 
da meta  



Prefeitura pavimenta  
rua Wenceslau Raboch

Feira de Matemática 2018 
conquista alunos em Joinville

A rua Wenceslau Raboch, via da zona sul de Joinville que 
interliga as ruas Monsenhor Gercino e João Costa Júnior, 
no bairro João Costa, começou a receber a camada de 
asfalto, na primeira quinzena de junho de 2018. Após a 
conclusão, virão instalação dos meios-fios e sinalização 
com pintura e placas. A obra, numa extensão de 480 
metros, faz parte de um pacote de 22 ruas, cujas obras 
foram licitadas em 2017. São dois contratos que somam 
um investimento de R$ 2,4 milhões para pavimentação 
de 10,09 quilômetros de várias ruas em diversos bairros. 
A próxima via a ser contemplada é a rua General Hugo 
de Abreu, no bairro Boehmerwald.

Números, cálculos, operações e equações estão longe 
de ser bicho de sete cabeças para alunos da rede 
municipal de ensino de Joinville, que participaram da 
20ª Feira de Matemática. Na quinta-feira (14/6), a Escola 
Municipal CAIC Professor Desembargador Francisco 
José Rodrigues de Oliveira, no bairro Comasa, sediou 
o evento, no qual foram apresentados 90 trabalhos 
desenvolvidos por alunos da Educação Infantil, 
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ROGERIO DA SILVA

Guarda Municipal  
recicla técnicas de 
defesa pessoal  
A Guarda Municipal de Joinville participa de um mínimo de 80 horas 
de reciclagem de conhecimento, anualmente. Em junho de 2018, 
estão sendo revistas técnicas de defesa pessoal, com fundamentos 
de jiu jitsu, ministradas por instrutores que fazem parte do efetivo da 
corporação. As aulas estão ocorrendo no ginásio da Escola Estadual 
Maestro Francisco Manoel da Silva, no bairro Vila Nova. São 20 horas 
de treinamento, em três dias. De acordo com o gerente da Guarda 
Municipal, Sergio Afonso de Souza, são treinadas situações de risco 
semelhantes às que são acompanhadas em algumas ocorrências. 
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Seletiva regional 
dos Joguinhos 
Abertos de 
Santa Catarina 

ROGERIO DA SILVA

Joinville iniciou na quarta-feira (13/6) a seletiva 
regional dos Joguinhos Abertos de Santa 
Catarina, disputado por atletas com idades entre 
16 e 18 anos. A cidade é sede da 9ª região, onde 
também participarão da seletiva as cidades 
de Canoinhas São Francisco do Sul, São Bento 
do Sul, Monte Castelo, Rio Negrinho e Mafra. 
Por terem sido campeões no ano passado, os 
times de basquete masculino e vôlei feminino 
já garantiram vaga na fase estadual deste ano. 
O mesmo aconteceu com as equipes femininas 
de basquete e o futebol, que garantiram vaga 
por falta de quórum. As outras modalidades em 
disputa são vôlei (masculino), futsal (masculino 
e feminino), handebol (masculino e feminino) 
e futebol (masculino). No total, Joinville vai 
participar com cerca de 65 atletas. As melhores 
equipes por modalidade representarão suas 
cidades na fase estadual. Os jogos em Joinville 
serão realizados de 13 a 16 de junho, em quatro 
locais: Centreventos Cau Hansen, CT Ivo Varella, 
Ginásio Abel Schulz e Sociedade Esportiva Guarani 
(Pirabeiraba). As disputas estaduais serão realizadas 
entre os dias 16 e 28 de julho, em Curitibanos.

13 a 16
Os jogos em Joinville serão realizados 
de 13 a 16 de junho, em quatro locais: 

Centreventos Cau Hansen, CT Ivo 
Varella, Ginásio Abel Schulz e Sociedade 

Esportiva Guarani (Pirabeiraba). 


