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CEASA DE JOINVILLE ATENDE 
TAMBÉM O CONSUMIDOR FINAL

Além de atender diariamente supermercados, 
verdureiras, feirantes, empresas e entidades, a Central 
de Abastecimento de Joinville (Ceasa) também 
é excelente opção para consumidores finais que 
buscam diversidade, qualidade e economia em 
suas compras. A variedade de alimentos é garantida 
pela rotatividade de produtores que, diariamente, 
abastecem a Ceasa com todos os tipos de frutas, 
verduras, legumes, hortaliças, grãos, cereais, além de 
produtos típicos de cada estação e delícias artesanais 
como geleias, melado e mel. 

Cada vez mais procurados pelo público que busca 
alimentação saudável e segura, os alimentos 
orgânicos também têm espaço garantido na Ceasa 
de Joinville. Cultivados por produtores de Joinville 
e região, e trazidos também de outros municípios 
de Santa Catarina e Paraná. Todos os orgânicos 
possuem certificação dos órgãos reguladores. 
A Ceasa de Joinville fica na rua Bororós, 2415, 
Distrito Industrial. O horário de atendimento é de 
segunda-feira a sábado, das 3 às 11 horas. 
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Audiência pública sobre Outorga Onerosa
A Prefeitura de Joinville realiza no dia 26 de junho (terça-feria), às 19 horas, audiência 
pública sobre Outorga Onerosa, um dos temas dos Instrumentos de Promoção e 
Desenvolvimento Sustentável, que integra a Lei do Ordenamento Territorial – LOT. A 
audiência será realizada no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville. A Outorga 
Onerosa do Direito de Construir (OODC) refere-se à concessão emitida pelo município para 
que o proprietário de um imóvel edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de 
aproveitamento básico, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário. 
Em Joinville, poderá aumentar em 50% o coeficiente de aproveitamento do lote.

O Hospital Municipal São José está adotando 
nova modelagem de uniformes para os 
servidores. Na quarta-feira (20/6), começou 
a distribuição das peças na Rouparia 
Central. Considerado um Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), o uniforme deve 
ser retirado e devolvido, diariamente, para 
ser feita a higienização e desinfecção 
adequadas. A troca dos uniformes conclui 
a mudança inciada, no ano passado, com 
a distribuição de novos enxovais para os 
pacientes, incluindo lençol, sobre lençol, 
fronhas, manta, cobertor, kit banho e 
compressas de higienização.

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria da Saúde, 
reforçou seu engajamento no combate à epidemia de AIDS 
em Santa Catarina e assinou em 2018 a Declaração de Paris, 
documento que firma o compromisso entre o município, Estado, 
Ministério da Saúde e Unaids (Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/Aids). Lançada no Dia Mundial de Luta Contra 
a Aids, em 2014, a Declaração de Paris é uma iniciativa da Unaids 
que convocou prefeitos de todos os países com o objetivo de 
acelerar a resposta para o fim da epidemia da doença em suas 
cidades. Entre os compromissos do acordo está o alcance, até 
2020, das metas 90-90-90, ou seja, que 90% dos portadores de 
HIV estejam diagnosticados; que 90% estejam em tratamento; e 
que 90% deste grupo tenham carga viral indetectável.
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Prefeitura de Joinville apresenta Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2019
Em audiência pública realizada no plenário da Câmara de Vereadores na quinta-
feira (21), a Prefeitura de Joinville apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o próximo ano. A LDO está propondo para o próximo ano um 
orçamento de R$ 3,04 bilhões, que representa um crescimento de 6,66% com 
relação ao deste ano, que é de R$ 2,850 bilhões. Segundo a proposta da LDO, 
as áreas que serão contempladas com mais recursos são a Saúde (24,42%), 
Educação (21,93%) e Urbanismo (14,32%), que somam 60,67% do orçamento. 

NOVO SEMÁFORO EM 
CRUZAMENTO NO  
BAIRRO AMÉRICA
O Departamento de Trânsito 
de Joinville ativa neste 
sábado, dia 23 de junho, o 
semáforo no cruzamento das 
ruas Dr. João Colin e Almirante 
Barroso, no bairro América. 
A estrutura está no momento 
em modo piscante para alertar os motoristas. Esse equipamento vai 
proporcionar mais segurança aos usuários.  

FOTOS ROGERIO DA SILVA

GUARDA MUNICIPAL 
realização  
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Crianças e adolescentes do Serviços 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e integrantes de grupos 
atendidos pelo Programa de 
Acompanhamento Integral à Família 
(PAIF), do CRAS Paranaguamirim, 
puderam conhecer melhor o trabalho 
da Guarda Municipal. O guarda 
municipal Alexandre de Oliveira 
Arzum explicou sobre a estrutura e 
atuação da unidade operacional, que 
trabalha com o objetivo de proteger 
a população e promover a cidadania, 
atuando especialmente nas escolas. 
“ Nossa prioridade é a prevenção, 
antes da ocorrência ou do dano 
ocorrerem, oferecendo proteção 
à comunidade”, destacou ele na 
conversa com os presentes.
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Copão Kurt 
Meinert inicia 
neste sábado 
O 41º Copão Kurt Meinert será 
aberto oficialmente neste sábado 
(23). O desfile das equipes 
e primeiro confronto serão 
realizados a partir das 14h30, no 
Estádio Olímpico Sadalla Amin 
Ghanem, campo do América, no 
bairro América. O evento estava 
previsto para ser realizado no dia 
16, mas foi cancelado por causa 
da chuva. O homenageado deste 
ano é o jornalista Joel Ferreira do 
Nascimento, o Maceió, que atuou 
por mais de 40 anos na crônica 
esportiva de Joinville.
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DIVULGAÇÃO

Equipe de ginástica rítmica de Joinville participa do Campeonato Estadual 
Adulto de Ginástica Rítmica, que acontece em Florianópolis. A equipe, liderada 
pela técnica Leticia Visbeck, está presente com as atletas Ana Luiza Campos, 
Bruna Fidlerski, Julia Prödohl, Kauany Otto e Luana de Souza. As ginastas 
participarão das disputas nos aparelhos, arco, bola, maças e fita.

Joinville participa do Campeonato de Ginástica Rítmica  


