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A Prefeitura de Joinville abre neste sábado (25) dez unidades básicas de saúde para que as 
famílias levem as crianças maiores de um ano e menores de cinco anos de idade se vacinar contra 
a poliomielite e o sarampo.  Também no sábado, haverá vacinação para os alunos dos Centros 
de Educação Infantil (CEIs) Amandos Finder, Morro do Meio, Pedro Paulo Hings Colin e Peter Pan, 
durante a realização da Festa da Família. Na sexta-feira (24/8), a equipe de vacinação estará no CEI 

Paraíso da Criança, também atendendo 
exclusivamente os alunos da instituição.  O 
atendimento em horário especial nas UBSF 
e nos CEIs, fazem parte da ação estratégica 
da Secretaria da Saúde de Joinville, para 
intensificar a adesão à Campanha Nacional 
da Vacinação contra a Poliomielite e o 
Sarampo, que segue até o dia 31 de agosto. 

PHELIPPE JOSE

Joinville faz ação estratégica 
para vacinação neste sábado

Unidades de Saúde abertas 
Das 8 às 17 horas: UBSF Edla Jordan (Petrópolis), Bucarein, 
Bakitas (Boa Vista), Parque Joinville (Aventureiro), Comasa, 
Vila Nova,  Jarivatuba, Parque Douat (Costa e Silva) e 
Jardim Paraíso V.  Das 14 às 17 horas:  Aventureiro II e III 



Profissionais da 
saúde capacitados 
na língua de sinais 

A Secretaria da Saúde de Joinville, em parceria com a 
Secretaria de Educação, por meio da Escola Municipal 
de Saúde Maria Carola Keller, iniciou a capacitação na 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) exclusivamente para 
profissionais de saúde da rede municipal.

A meta é dar cobertura em todas as portas de 
atendimento, trabalhando desde a atenção básica, PA´s, 
média e alta complexidade, por isso há participantes de 
todas estas áreas. 

Com caráter de consulta pública, as oficinas de 
validação para revisão do Plano Diretor do Município 
de Joinville vão começar na próxima segunda-
feira, 27 de agosto, das 19 às 22 horas, na região 
da Subprefeitura de Pirabeiraba. A oficina será 
promovida na Escola Agrícola Municipal Carlos Heins 
Funke (anexa à antiga Fundação Municipal 25 de 
Julho), na Rodovia SC 418, km 0,5, em Pirabeiraba. 
A sugestão é que os interessados em participar da 
oficina leia a documentação disponibilizada.

Pirabeiraba recebe oficina  
do Plano Diretor 

Joinville conta com “Ecoponto” 
para descarte de pneus

A partir do dia 27, a Prefeitura de Joinville vai 
instalar um “Ecoponto” de descarte de pneus na 
Subprefeitura Leste, que abrange o bairro Boa 
Vista, considerado infestado pelo mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre 
chikungunya. Desse modo, quem tiver pneus sem 
utilizar em casa, principalmente armazenados em 
local que receba água da chuva, é convidado a levá-lo 
até o local, de preferência, limpo. Posteriormente, os 
pneus serão recolhidas por empresas autorizadas.

O Ecoponto na Subprefeitura Leste será o primeiro 
do município, mas o cidadão de qualquer ponto da 
cidade pode fazer o descarte no local. O atendimento 
será feito no período da manhã, das 7 às 12 horas. 

ROGERIO DA SILVA



Produtores rurais de 
Joinville participam de 

curso de capacitação

Jovem 
Aprendiz 
com vagas 
para 
deficientes

A Companhia 
Águas de Joinville 
também abre 
oportunidade de 
emprego para 
deficientes físicos. 
No programa 
Jovem Aprendiz, 
são reservadas 
duas vagas para 
tais candidatos, 
respeitada a 
compatibilidade 
entre a função 
de assistente 
administrativo e a 
deficiência de que 
são portadores. As 
inscrições para o 
programa Jovem 
Aprendiz da Águas 
de Joinville seguem 
até 31 de agosto e 
devem ser feitas no 
Serviço de Formação 
e Preparação 
Profissional de 
Assistência Social 
(Rua Abdon Batista, 
342, Centro, 
Joinville-SC), com 
a documentação 
exigida em edital, 
das 8h às 13h.  São 
20 vagas, além 
de formação de 
cadastro de reserva. 
Para participar, o 
jovem deve ter entre 
16 anos completos e 
18 anos incompletos 
e estar incluído no 
cadastro único para 
programas sociais.

Nesta semana teve início os cursos gratuitos para produtores 
rurais oferecidos pela Prefeitura de Joinville, por meio da Unidade de 
Desenvolvimento Rural (UDR), da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA). A primeira capacitação, intitulada ‘Segurança e saúde 
no trabalho com uso de agrotóxicos’. Os produtores rurais receberam 
orientações e informações de legislações sobre o uso seguro os produtos 
químicos e agrotóxicos. “O objetivo é capacitá-los de modo a adotarem os 
procedimentos corretos”, concluiu Beto Amaral, gerente da UDR. Outros 
dois cursos serão realizados até o final desse mês de agosto: ‘Emissão de 
Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural’ e ‘Beneficiamento e conservação de 
pescado’. Estas capacitações são realizadas em parceria com o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Joinville e com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural de Santa Catarina (SENAR/SC).
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Programa Mexa-se Mais  
chega ao Aventureiro 

Um público formado por homens e mulheres 
com mais de 55 anos lotou Liga de Sociedades 
e trocou muitos aplausos e abraços de 
confraternização durante a cerimônia de 
premiação dos que se destacaram e foram 
premiados com medalhas na 27ª Olimpíada 
da Terceira Idade de Joinville, disputada desde 
o dia 10 de agosto e encerradas esta semana. 
O evento foi organizado pela Prefeitura de 
Joinville, através da Secretaria de Esportes.

Premiados os campeões da 
Olimpíada da Terceira Idade

O programa Mexa-se Mais será realizado 
no sábado, dia 25, no Escola Municipal 
Curt Alvino Monich (rua Arold Maul, 297), 
no bairro Aventureiro, a partir das 
14 horas. No evento serão realizadas 
atividades esportivas, dança, lazer, 
sessões de massagem, avaliação, 
orientações, dicas de saúde, vacinação e 
aconselhamentos.

No mesmo período as Unidades Básicas 
de Saúde da Família Aventureiro 2 e 3 
estarão abertas para aplicação de vacinas 
contra a Poliomielite e o Sarampo. O evento 
é organizado pela Prefeitura de Joinville, 
através das secretarias da Saúde e Esportes. 
O objetivo é atuar na prevenção e promover 
hábitos saudáveis, atividades físicas e o 
lazer. A ação também conta com apoio das 
secretarias de Assistência Social, Proteção 
Civil e Segurança Pública, Agricultura e 
Meio Ambiente, Comunicação, Vigilância 
Ambiental e das instituições Unisociesc, 
Univille e Ielusc.
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