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HOSPITAL SÃO JOSÉ  
moderniza alta complexidade

A Prefeitura de Joinville inaugurou na quinta-feira (9) as novas instalações da Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) e Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) no Hospital São José, num investimento de R$ 2,8 milhões. A 
nova UTI contará com 30 novos leitos de UTI, 16 a mais que a anterior e na UTQ serão seis novos leitos. Os recursos 
financeiros são provenientes do governo municipal e da Secretaria de Estado da Saúde. Novos equipamentos 
também serão instalados. As obras de reforma, ampliação e adequação das novas unidades passam a atender 
no Complexo Emergencial Deputado Ulysses Guimarães (Cedug), ao lado do prédio central do Hospital São José. 
Essas melhorias fazem parte de investimentos realizados no complexo hospitalar, que somam cerca de R$ 17 
milhões, repassados pelo Governo do Estado, através de convênio com o Município.
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Programa de 
Aquisição de 
Alimentos faz  
ponte entre 
produtor rural e rede 
socioassistencial

Defesa Civil participa de blitz na Serra Dona Francisca 
A Defesa Civil de Joinville participou na terça-feira (7/8) de mais uma operação conjunta para fiscalizar veículos de carga que trafegam 

pela Rodovia Dona Francisca, a SC-418, que liga Joinville ao planalto norte catarinense em direção ao estado do Paraná. Além do caráter 
educativo e preventivo, o objetivo da operação foi detectar falhas de procedimento no transporte de cargas perigosas. Os trabalhos 
começaram às 9 horas e foram encerrados às 16 horas. Foram realizadas cerca de 70 vistorias e emitidas mais de 30 autuações. Uma 
das maiores preocupações locais é a hipótese de acidente com produtos químicos, agrotóxicos ou combustíveis, que podem atingir as 
águas do rio Cubatão, onde está a Estação de Tratamento responsável por 70% do abastecimento de Joinville.

Secretaria da Saúde destaca importância  
da amamentação em evento 
 
Para marcar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a Secretaria da Saúde de Joinville 
realizou na segunda-feira (6/8) a 5ª edição do “Mamaço”, que reuniu no Centreventos Cau Hansen, 
além de mães e seus bebês, profissionais da área da saúde, que realizaram palestras dentro da 
programação do 1º Dia da Comunidade. Organizado em parceria com a Maternidade Darcy Vargas, 
o evento também envolveu a 10ª Jornada de Perinatologia, onde foram abordados assuntos como 
aleitamento materno, alimentação do prematuro, parto normal e cesariano e depressão pós-parto. 
Participaram 185 inscritos na parte da manhã, e 185 a tarde. O convite às mães e seus bebês foi 
feito por meio das Unidades Básicas de Saúde espalhadas por todos os bairros. O “Mamaço” é uma 
manifestação que acontece em cidades de todo mundo e tem o objetivo de mostrar a importância 
da amamentação e acabar com o preconceito contra mães que amamentam em lugares públicos.
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Todas as terças-feiras, bem cedo, 
uma equipe formada por servidores 
da equipe da Área de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Secretaria 
de Assistência Social, Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 
e Subprefeitura Oeste trabalha na 
Central de Abastecimento de Joinville 
(Ceasa) para receber alimentos de 
produtores rurais cadastrados no 
Programa de Aquisição de Alimentos, 
efetuar a separação e conferir o peso 
para a distribuição às entidades 
beneficiadas. O programa faz uma 
ponte entre o produtor rural, que 
recebe os recursos repassados 
pelo Governo Federal por meio do 
Ministério do Desenvolvimento 
Social, e as entidades cadastradas 
e avaliadas pela SAS. Em 2018, 
estão cadastrados 103 beneficiários 
fornecedores, ou seja, agricultores 
que vão entregar frutas, verduras, 
legumes, peixe e itens da 
agroindústria e de panificação. Do 
outro lado estão 37 beneficiários 
formados por entidades da rede 
socioassistencial e de equipamentos 
públicos de Segurança Alimentar e 
Nutricional.



Companhia Águas de Joinville vai instalar 14 
km de rede de abastecimento no Município

A Companhia Águas de Joinville iniciou, nesta terça-feira (7/8), 
uma série de obras de ampliação de rede que vão melhorar o 
abastecimento na cidade. Com um investimento de R$ 3,6 milhões, 
serão instalados 14 quilômetros de tubulação. A previsão é de que o 
trabalho termine em abril de 2019. A obra começa na rua Benjamim 
Constant, no bairro Costa e Silva. Depois, a ampliação da rede 
acontece em ruas de diversas regiões de Joinville.

A Prefeitura de Joinville lançou no começo de agosto o edital de 
concorrência pública para concessão e implantação de novo Sistema 
de Estacionamento Rotativo Público. As empresas interessadas devem 
apresentar suas propostas no dia 4 de setembro, na sede do Departamento 
de Trânsito (Detrans). A vencedora deve implantar o sistema em 90 
dias. O prazo de concessão é de 20 anos. Segundo o edital, a concessão 
compreende a implantação, sinalização, operação, manutenção, controle 
e gestão de vagas de estacionamento de veículos, localizadas em vias, 
logradouros e espaços públicos próprios, mediante a rotatividade.
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Até o dia 15 de agosto, a Prefeitura de Joinville 
está com as inscrições abertas para a palestra de 
divulgação do projeto Apadrinhamento Afetivo 
Aquarela: Colorindo a Vida Com Amor. O evento 
será realizado no dia 16 de agosto, das 19 às 21 
horas, na Casa dos Conselhos. Terá como finalidade 
apresentar o funcionamento e etapas do projeto, e 
serve como oportunidade de constituir a primeira 
etapa do processo para interessados que desejam 
realizar o apadrinhamento. Qualquer pessoa, 
com idade mínima de 30 anos, pode se inscrever 
gratuitamente. Basta preencher o Formulário 
eletrônico, no site da Prefeitura de Joinville, e 
aguardar a confirmação por e-mail.

 Inscrições do projeto de 
Apadrinhamento Afetivo

Joinville lança edital do novo 
Estacionamento Rotativo
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Kits de ciências 
para as escolas 
municipais

FEIRAS NOS BAIRROS 
homenageiam Dia dos Pais

As escolas municipais de Joinville vão receber kits de ciências para aulas práticas. Cada kit terá 
25 lupas de mão, 1 esqueleto humano flexível, 1 torso com 24 partes e 5 microscópios biológicos 
binocular que amplia a imagem 1.600 vezes. As peças são para 53 unidades que oferecem ensino 
fundamental anos finais (6º ao 9º ano). Ao todo, são 1760 peças. Embora os equipamentos sejam 
voltados para uso nos laboratórios de ciências, professores de outras disciplinas poderão fazer uso. 

Antecipando as comemorações do Dia dos Pais, as Feiras nos Bairros terão atrações especiais para 
toda a família, neste sábado, 11 de agosto. Além das opções de artesanato, brechó, antiguidades e 
gastronomia, as feiras vão oferecer diversão para as crianças, com pintura facial, Na Feira do Parque 
Guarani (av. Evangelista Justino Espíndola – Parque Guarani), além da programação normal, haverá 
distribuição de cupcakes ao público, em celebração ao aniversário de um ano do evento. No bairro 
Adhemar Garcia, a Feira do Parque São Francisco (rua Benício Felipe da Silva, 45) terá atrações culturais 
a partir das 13 horas. Na programação, apresentação de música gospel, ginástica laboral e do grupo de 
dança Belezas Escondidas, com as meninas do Grupo Mulheres Virtuosas do Juquiá.

 Ainda no roteiro de feiras nos bairros, a Feira do Floresta (Praça Tiradentes) trará como atrações a 
cantora Letícia e apresentações folclóricas com o Grupo Família Domingos, a partir das 13 horas. E na 
Feira do Vila Nova (anexa ao terminal urbano), destaque para as brincadeiras infantis e distribuição de 
guloseimas. Para animar o público, integrantes do Instituto Cultural Vila Nova (ICVN), farão apresentações 
musicais e aulão de dança. As Feiras nos Bairros acontecem das 10 às 16 horas e são realizadas pela 
Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).
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FEIRA 
RURAL

Também aos sábados, 
acontece a Feira de 

Produtos Rurais, na Casa 
Krüger (Rodovia SC 418 

– Km 0 – Pirabeiraba), 
em Pirabeiraba das  

8 às 17 horas.


