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Joinville atinge número 
recorde de empregos  
via Cepat

ROGERIO DA SILVA

O Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores de 
Joinville (Cepat), órgão da Prefeitura de Joinville, fechou o mês 
de julho com um número recorde de colocação ou recolocação 
de trabalhadores no mercado. Foram 151 encaminhamentos de 
pedidos de trabalho bem-sucedidos, dos quais 11 para pessoas 
com deficiência. Na média, as recolocações giram em torno de 
50. Em julho do ano passado esse número foi de apenas 22. No 
balanço de 2018 até julho, foram 489 garantias de emprego, 
sendo 430 para trabalhadores em geral, 32 para pessoas com 
deficiência e 27 para jovens aprendizes. 



Palmeiras recebem cuidados 

Museu Nacional sedia curso 
de português para haitianos

FOTO ROGERIO DA SILVA

A Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente 
de Joinville realizou na terça-feira (31/7) ação 
preventiva nas palmeiras imperiais, localizadas 
na Alameda Brustlein (Rua das Palmeiras). 
Foram retirados pregos e arames que estavam 
nas plantas e também injetado sulfato de 
cobre e passado cal (calda Bordalesa) nas 
feridas, para evitar a propagação de fungos, 
insetos e brocas. Nos próximos dias, será 
feita a adubação para a correção do solo. 
O adubo é formado por um composto de 
hidrogênio, potássio e fósforo. A Secretaria 
da Agricultura e do Meio Ambiente pretende 
realizar no decorrer do mês de agosto a 
retirada das quatro palmeiras que estão sem 
vida. Esses resultados são ações definidas pela 
comissão permanente formada na Sama para a 
manutenção das palmeiras.

A partir deste sábado, 4 de agosto, o Museu Nacional de Imigração e 
Colonização de Joinville (MNIC) vai abrir espaço para a realização do curso 
de língua portuguesa para haitianos. Durante as aulas, que acontecerão 
sempre aos sábados, das 17 às 19 horas, os alunos aprenderão vocabulário, 
gramática e vão praticar conversação. O curso de português para haitianos 
é gratuito e não é necessária inscrição antecipada. Para participar das aulas, 
basta o aluno se dirigir ao auditório do Museu Nacional de Imigração e 
Colonização, que fica na rua Rio Branco, 229, próximo à rua das Palmeiras.



Saúde implanta Consultório 
Informatizado no PA Norte 

Já está em funcionamento 
no Pronto-Atendimento 24 
Horas Norte – PA Norte, o 
novo sistema Consultório 
Informatizado, principal 
ferramenta da segunda versão 
do sistema informatizado 
de gestão desenvolvido 
pela Secretaria da Saúde de 
Joinville. A partir de agora, 
todos os profissionais da 
Unidade terão acesso ao 
mesmo sistema e registrarão 
todos os passos dos 
atendimentos realizados ao 
paciente, desde a recepção, 
classificação, evolução, ficha 
de atendimento, medicações 
administradas, medicamentos 
prescritos, exames de 
Raio X e laboratoriais, 
acompanhamento até a 
alta do médico, etapa que 
vai concluir o processo de 
atendimento.

 Secretaria da Saúde realiza mamaço

Vacinação contra Sarampo 
e Polio inicia em Joinville

“Aleitamento materno: 
a base da vida” é o tema 
da Semana Mundial de 
Aleitamento Materno de 
2018 que será marcada 
em Joinville por um 
mamaço que acontece 
na próxima segunda-
feira, dia 6 de agosto, 
no estacionamento 
do Centreventos Cau 
Hansen, das 15h50 as 
16h20. A realização é da 
Estratégia Amamenta 
Alimenta da Secretaria 
da Saúde de Joinville. 
Este é o quinto mamaço que acontece em Joinville e integra a Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, no período de 1º a 5 de agosto. A mobilização das mães e seus bebês 
está sendo feita por meio de convite pelas Unidades Básicas de Saúde espalhadas em todos 
os bairros. A estimativa é da participação de 100 a 150 mães.

A partir da próxima segunda-feira, dia 6, até o dia 31 de agosto, a Secretaria da Saúde 
de Joinville participa da organização da Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Poliomielite e o Sarampo. A ação acontece em todas as unidades de saúde do município. 
A imunização é destinada a crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos de idade que 
já tenham ou não recebido as doses anteriores da vacina. Mesmo as crianças que já foram 
vacinadas devem fazer a dose adicional. No dia 18 de agosto (sábado), acontece o Dia D 
da imunização. Nesta data, as unidades estarão abertas das 8h às 17h. 
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Feira do Príncipe homenageia os pais
A edição de agosto da Feira do Príncipe acontecerá neste domingo (5/8) 
e vai homenagear o Dia dos Pais, com atrações para toda a família, de 
diferentes estilos. O evento acontece das 10 às 16 horas, na rua do Príncipe. 
Na área de expositores, o público vai encontrar produtos como roupinhas 
pet e para bonecas, artigos em couro, acessórios, peças em madeira e 
EVA, tricô, crochê, pinturas, aromatizadores de ambiente, tiaras e laços. 
Haverá, ainda, brechó, livros, videogames e jogos antigos, além de flores, 
temperos, cactus, mudas de plantas e verduras. O setor de gastronomia 
estará diversificado, com opções de hambúrgueres, pastel, pizza gourmet, 
espetinhos, pipoca, comida chinesa, crepe francês, tapioca, açaí, bolos, 
brownies, pão de mel, cucas, bolachas, brigadeiros, café gourmet, caldo de cana, produtos coloniais e derivados da 
banana, além de opções sem glúten e sem lactose. A Feira do Príncipe também vai dedicar espaço especial aos cuidados 
pessoais. Em parceria com a empresa DOM Efetividade Comercial, o público poderá participar do Circuito de Bem-estar & 
Saúde, que vai oferecer serviços como spa das mãos, massagem relaxante, depilação de buço e nariz, testes de glicemia e 
aferição de pressão, acuidade visual e aconselhamento auditivo

Joinville é hepta dos Joguinhos
Joinville conquistou o sétimo título seguido dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Os atletas da 
cidade somaram 117 pontos em todas as 29 modalidades disputadas, contra 103 de Blumenau, que 
ficou em segundo. Joinville é destaque na formação de atletas de base. Um dos principais programas 
de incentivo é o PID, que abrange seis mil jovens.

Museu de Arte de 
Joinville recebe feira 
Jardim Criativo

Sucesso de público em sua edição 
de estreia, no mês de julho, a 
Feira Jardim Criativo voltará a 
movimentar os jardins do Museu 
de Arte de Joinville (MAJ), neste 
domingo (5), das 9 às 17 horas. O 
evento vai reunir cerca de vinte 
expositores que comercialização 
produtos como discos de vinil 
novos e usados, bolsas, brinquedos 
artesanais, joias em madeira, 
utensílios decorativos feitos em 
concreto, cadernos, blocos e 
álbuns, peças em cerâmica, bolsas, 
artigos pet, almofadas em crochê, 
colecionáveis, quadros e espelhos 
em mosaico, saias, acessórios, 
cactos e suculentas, minijardins 
criados em recipientes abertos e 
fechados. Para degustar ao ar livre 
ou levar para saborear em casa, 
delícias como bolo e salgados 
no pote, pizza, cachorro quente, 
hambúrguer artesanal, brigadeiros, 
doces e produtos coloniais como 
queijos, pães, biscoitos e cucas.
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