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A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Aventureiro 3 foi entregue pela Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria da Saúde, na manhã do dia 27 de junho. Com 495,874 m², a edificação foi 
construída em terreno de 3.614,98 m², na rua Santa Luzia, no bairro Aventureiro, com investimento 
de R$ 1.225.803,51. A UBSF conta com 6 consultórios médicos, um consultório odontológico, 
recepção, dispensário de medicamentos, salas de prontuário, injetáveis, triagem, curativo e de 
reuniões, além de banheiro público. Conta, ainda, com área de convivência dos funcionários. 

A construção recebeu alvará sanitário por atender 
determinações de acessibilidade, promovendo conforto e 
autonomia no acesso do munícipe. Os serviços prestados 

incluem consulta médica, 
enfermagem, atendimento 
odontológico, escuta qualificada e 
visitas domiciliares. 

ROGERIO DA SILVA

Prefeitura entrega  
UBSF AVENTUREIRO 3

O investimento foi de 

R$ 1.225.803,51



Abertas inscrições 
para representantes 
do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente
De 2 a 20 de julho estão abertas as inscrições para 
os candidatos que desejam participar da eleição 
para conselheiros membros da sociedade civil, 
representantes de entidades não governamentais, 
que irão compor o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, durante a 
gestão 2018-2020. Para participar, os candidatos 
devem representar entidades que atuem na defesa 
dos direitos da criança e adolescente ou outros 
grupos da sociedade, entre outras exigências, 
conforme descrito no edital do processo.

No lugar dos efeitos de luzes e brilhos, um espetáculo 
musical realizado totalmente no escuro. No palco, 
os movimentos dos músicos sendo audiodescritos 
por um locutor. Na plateia, o público formado por 
pessoas cegas e videntes, com todos vivenciando 
a experiência da mesma forma. Assim será o show 
“Livre Mente”, apresentado pelo Duo A Corda 
em Si, que acontecerá neste sábado (30/6), às 18 
horas, no Centro de Convenções Alfredo Salfer, no 
Centreventos Cau Hansen. O show “Livre Mente” tem 
apoio da Prefeitura de Joinville. Os ingressos são 
gratuitos e podem ser retirados diretamente no local. 

Show musical leva cegos e videntes  
a experiência sensorial e emotiva

Museu de Arte de Joinville 
estreia feira Jardim Criativo
A partir do próximo domingo (1o/7), o Museu de 
Arte de Joinville (MAJ) estreia uma nova atração, 
a feira Jardim Criativo. O evento será das 9 às 17 
horas, nos jardins do MAJ, sempre nos primeiros 
domingos do mês, e vai reunir cerca de vinte 
expositores que comercializarão produtos como 
artesanato, gastronomia, decoração, acessórios, 
moda, colecionáveis, plantas. Também haverá 
apresentações musicais e entretenimento. A feira 
é realizada pelo grupo Fábrica Criativa, formado 
por artistas, artesãos e criativos.

ROGERIO DA SILVA



Joinville 
estabelece 
parceria com 
universidadesMoradores de rua 

recebem vacina contra 
a gripe em Joinville

A Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável  
(Sepud), estabeleceu parceria 
do Smart Mobility com a 
Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), e com 
a Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC). Isso 
significa que as universidades 
poderão consultar a base 
de dados do Smart Mobility 
para elaboração de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 
Trata-se de importante 
exemplo de cocriação de 
cidade, de cada segmento 
fazendo a sua parte.

Prefeitura  
realiza cursos 
gratuitos para 
produtores rurais

Durante o mês de julho, 
a Prefeitura de Joinville, 
por meio da Unidade de 
Desenvolvimento Rural 
(UDR), da Secretaria 
de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA), vai 
oferecer diversos cursos 
direcionados aos produtores 
rurais. As capacitações são 
gratuitas e realizadas em 
parceria com o Sindicato 
dos Produtores Rurais de 
Joinville e com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural de Santa Catarina – 
SENAR/SC. Os interessados 
devem fazer suas inscrições 
diretamente na UDR, pelo 
telefone (47) 3424-1188, das 
7 às 12h30, ou no Sindicato 
dos Produtores Rurais, pelo 
telefone (47) 3424-1177, no 
período vespertino.

As secretarias de Assistência Social e da Saúde de 
Joinville realizou ação de prevenção à gripe aos 
moradores de rua, a partir da aplicação da vacina da 
influenza. Na terça-feira (26/6) foram feitos os primeiros 
atendimentos no Centro de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua (Centro POP).

 PHELIPPE JOSE
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Dia do Desafio em joinville incentiva 
conscientização sobre atividade física  

Moradores do Jardim Paraíso, na zona Norte de Joinville, 
têm a oportunidade neste sábado (30/6) de participar 
do Programa Mexa-se Mais, que será realizado na Escola 
Municipal Professor Sylvio Sniecikovski (avenida Júpiter, 
1753), das 14 às 17 horas. Haverá atividades esportivas, 
dança, lazer, sessões de massagem, avaliação, orientações 
e aconselhamentos. E as Unidades Básicas de Saúde da 
Família 5 e 6, no Jardim Paraíso, estarão abertas para 
aplicação de vacinas, testes rápidos e orientações.

Programa Mexa-se Mais vai  
ao Jardim Paraíso no sábado

Um aulão de ginástica, 
alongamento e dança 
abriu oficialmente a 24a 
edição do Dia do Desafio, 
no Ginásio do Sesc, às 
8h30 de quarta-feira 
(27/6), em Joinville. A 
atividade foi conduzida 
por profissionais do Sesc, 
entidade que coordena 
o evento, em parceria 
com a Secretaria de 
Esportes (Sesporte). De 
nível mundial, o objetivo 
do Dia do Desafio é o de 
incentivar as pessoas a 
praticarem pelo menos 
15 minutos de atividade 
física, na data, a fim de 
inspirar que o novo hábito 
seja adotado, pelo bem da 
saúde. A programação se 
estendeu até 21 horas. 

 PHELIPPE JOSE


