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O bairro Vila Nova, na região Oeste de Joinville, ganhou mais uma Unidade Básica de 
Saúde da Família (UBSF), com capacidade para atender 14 mil usuários de sua área de 
abrangência. Foram investidos R$ 1.201.941,31. A UBSF, que recebeu alvará sanitário, 
fica na rua Arthur Hille, esquina com rua Alberto Vinci. Com 495,874 m², a nova unidade 
é a 59ª da rede de atenção básica de Joinville e conta com três equipes de Saúde 
da Família, cada uma com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde, além de dentista. 

Prefeitura inaugura nova 
unidade de saúde no Vila Nova 

FORAM INVESTIDOS  
 R$ 1.201.941,31



Mudança na rua Ottokar 
Doerfell iniciam dia 21
O Departamento 
de Trânsito de 
Joinville (Detrans) 
confirmou para as 
primeiras horas 
do próximo dia 21 
de julho, sábado, 
a implantação 
do novo 
sistema viário 
no cruzamento 
entre as ruas 
Ottokar Doerfell 
e Marquês de 
Olinda, no bairro 
Atiradores. A 
principal alteração 
é o desvio do 
trânsito da rua 
Ottokar Doerfell, 
no sentido da 
BR 101, pela rua 
Marajó, ao lado 
do Cemitério 
Municipal. Essa via 
passará a contar 
com duas pistas 
em mão única. 
Já os veículos 
que entram em 
Joinville vindos da 
BR-101 em direção 
ao centro seguirão 
normalmente 
pela rua Ottokar 
Doerfell. Os que 
vão acessar a 
rua Marquês 
de Olinda farão 
conversão à 
esquerda na rua 
Marajó.

Senado Federal aprova financiamento para  
ponte entre bairros Adhemar Garcia e Boa Vista
O Senado Federal aprovou no dia 10 de julho a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até US$ 40 milhões, entre o Município de Joinville e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Os recursos 
destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Linha Verde Eixo Ecológico Leste de Joinville”, tendo como a principal obra a construção da 
ponte ligando os bairros Adhemar Garcia e Boa Vista. A partir desta aprovação, a Prefeitura de Joinville aguarda últimas análises da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional para realizar assinatura do contrato de financiamento com o Fonplata.

Rua M
arajó



Professora é finalista em prêmio de educação 
A professora Edla Rosa 
de Oliveira é finalista do 
Prêmio Educador Nota 10, 
edição 2018, promovido 
pela Fundação Victor 
Civita. São 50 pessoas 
que concorrem ao título 
nacional. A professora Edla 
atua no CEI Marilene dos 
Passos Santos, no bairro 
Paranaguamirim. O projeto 
Inspirações da Natureza, 
desenvolvido junto com a 
auxiliar de educador Suzilaine Costa Rocha Couzen, foi aplicado na turma de 
maternal 2 com crianças de 3 anos.

Usuários do CAPS II fazem atividades educativas
Com objetivo de apresentar oportunidades, locais e serviços oferecidos pelo 
município, o Centro de Atenção Psicossocial “Nossa Casa” - CAPS II, está realizando 
com seus usuários as oficinas “Conhecendo o Território”. Na primeira edição do 
trabalho, um grupo de seis pessoas atendidas pela unidade da Secretaria da Saúde, 
participou de quatro encontros onde foram realizadas diferentes atividades. Os 
circuitos incluíram visitas ao Centro de Atendimento aos Trabalhadores (CEPAT), 
Expoville e Restaurante Popular II Zilda Arns, no bairro Adhemar Garcia, onde o 
grupo ajudou a revitalizar a horta do local.
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Escola de 
Joinville bate 
recorde de 
medalhas em 
competição  
de matemática
Alunos da Escola Municipal 
Governador Pedro Ivo Campos, no 
bairro Costa e Silva, em Joinville, foram 
destaque na Olimpíada Canguru de 
Matemática. O resultado da edição de 
2018 apontou que a escola conquistou 
89 medalhas, sendo 25 de ouro, 15 de 
prata, 27 de bronze e 22 de honra ao 
mérito. Foi o melhor resultado desde 
que os estudantes começaram a 
participar da olimpíada. Em 2017, 
o total foi de 25 medalhas, sendo 
4 de ouro. Além da escola Pedro 
Ivo, na rede municipal também 
foram premiados os alunos da 
Escola Municipal João Costa, com 
duas medalhas de bronze e três de 
honra ao mérito.
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Joinville busca o hepta dos Joguinhos Abertos 

Natação é tricampeã  

Uma delegação de 320 pessoas entre treinadores, atletas e dirigentes vinculados à Secretaria 
de Esportes de Joinville viaja para a cidade de Curitibanos (SC) na próxima segunda-feira (16/7) 
com o objetivo de conquistar o heptacampeonato dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina 
2018. As competições devem reunir mais de 3 mil atletas com idades entre 15 e 18 anos. A 31ª 
edição dos Joguinhos acontece de 16 a 28 de julho. As modalidades em que Joinville figura 
como favorita são atletismo feminino, futsal masculino, futebol feminino, karatê masculino, 
tênis masculino, tênis de mesa feminino e ginástica rítmica feminina. Um dos fatores a favor 
de Joinville é o trabalho de base desenvolvido pelo Programa de Iniciação Desportiva – PID 
da Sesporte, voltado para estudantes da rede pública e privada. Atualmente, o PID tem a 
participação de 6 mil estudantes de 40 bairros praticando 20 modalidades esportivas.

PHELIPPE JOSÉ

Jogos 
Escolares
Também no último fim de 
semana, aconteceram as 
provas dos Jogos Escolares 
de Santa Catarina (Jesc), 
na piscina da Unisul, nas 
categorias de 12 a 14 anos 
e de 15 a 17 anos. Os Jesc 
serviram de seletiva para a 
etapa nacional dos jogos. Ao 
final, sete atletas joinvilenses 
foram convocados 
para integrar a equipe 
catarinense na fase nacional. 
Os convocados são: Letícia 
Romão, Gustavo Schneider, 
Joanna Rossi e Lucca Tonin 
(12 a 14 anos) e Giulia Tonin, 
Pedro Borin, Diego Navarro 
(15 a 17 anos).

A natação masculina de Joinville 
conquistou no fim de semana (7 e 8 de 
julho) o tricampeonato dos 31º Joguinhos 
Abertos de Santa Catarina. As provas foram 
realizadas na piscina olímpica da Unisul 
na cidade de Palhoça. A natação abriu a 
edição dos Joguinhos. A equipe masculina 
de natação conquistou o tri liderando o 
quadro com 16 medalhas, sendo 6 de ouro, 
4 de prata e 6 de bronze. Em segundo 
lugar ficou Florianópolis e, em terceiro, 
Tubarão. A natação de Joinville tem apoio 
da Secretaria de Esportes.

NADADORES DE DESTAQUE
n Pedro Borin: ouro nos 100m e 50m borboleta,  
         prata nos 100m costas e bronze nos 50m costas
n Diego Navarro: ouro nos 50m livre e bronze 
         nos 100m livre
n Giulia Tonin: ouro nos 50m peito e bronze  
         nos 100m peito
n Eduardo Lubawski: prata nos 100m peito e bronze 
         nos 50m peito, 200m medley e 200m livre


