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UPA Sul é reaberta com área 
ampliada e modernizada 

FOTOS ROGERIO DA SILVA

A nova estrutura de saúde de Joinville para atender casos de 
urgência e emergência foi reaberta na quinta-feira (13/9/2018). 
A Unidade de Pronto Atendimento Sul – UPA SUL, que é a nova 
denominação do antigo PA Sul, foi entregue para a comunidade 
com os ambientes modernizados e ampliados. As obras iniciaram 
em 2016. Foram investidos R$ 4 milhões, com re-
cursos da Prefeitura de Joinville (R$ 998.438,49), 
Governo do Estado (R$ 2 milhões) e Governo Fe-
deral (R$ 1.009.516).

Com a ampliação, a área da nova UPA passou 
de 1.173,43 metros quadrados para 2.112,05 me-
tros quadrados. A unidade aumentou de um para 
três os leitos de emergência, de um para dois os 
leitos de isolamento e de seis para 17 os de ob-

servação. A estrutura conta com raio-X digital. Também foi tripli-
cada a sala de medicação e reidratação e dobrado o tamanho 
da farmácia. A nova Unidade de Pronto Atendimento Sul conta 
com uma Central de Materiais Esterilizados reformulada dentro 
das normas do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Conta 

também com dois novos postos de enfermagem 
e preparação de medicamentos. Foi ampliado o 
atendimento de urgência e emergência por meio 
de uma maior equipe técnica em saúde, formada 
por 26 médicos plantonistas clínicos, 6 cirúrgicos, 
12 enfermeiros, 41 técnicos de enfermagem, 10 
técnicos de raio-X e um farmacêutico, além do 
apoio de 21 agentes administrativos e quatro mo-
toristas.

R$ 4 milhões  
Foram investidos  

R$ 4 milhões, com recursos 
da Prefeitura de Joinville 
(R$ 998.438,49), Governo 
do Estado (R$ 2 milhões) e 

Governo Federal  
(R$ 1.009.516).



Professores de Joinville vencem etapa 
do Prêmio Professores do Brasil 2018

Professores da rede municipal de Joinville venceram em três categorias na etapa estadual do 11º 
Prêmio Professores do Brasil, que tem objetivo de premiar diversas experiências bem-sucedidas, criativas 
e inovadoras desenvolvidas por professores da educação básica pública. O resultado foi divulgado na 
terça-feira (11/9/2018) pelo Ministério da Educação. Na categoria Creche, ganhou Luciana Bossá Demetrio, 
do CEI Professora Alzelir Terezinha Gonçalves Pacheco; na Pré-escola, venceu Jocelaine Silveira, do CEI 
Professora Juliana de Carvalho Vieira; e na categoria Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º ano do Ensino 
Fundamental) a campeã foi Jucemara Aparecida Pereira, da Escola Municipal Padre Valente Simioni.

 

Teatro com música, contação de história e palestra foram 
levados aos alunos da Escola Municipal Eladir Skibinski, na 
quarta-feira (12/9/2018), pela Escola Pública de Trânsito 
– Eptran. A Eptran é um órgão da Prefeitura de Joinville e 
realiza ações educativas com crianças e adolescentes a fim 
de incentivar o desenvolvimento de valores de cidadania 
e atitudes conscientes, para que o trânsito se torne mais 
humano e seguro.

Neste sábado, 15 de setembro, das 8 às 16 horas, 
acontece a Feira da Primavera, na sede da Unidade 
de Desenvolvimento Rural (UDR) da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente (Sama), localizada na 
SC 418, no 271, em Pirabeiraba. A feira tem entrada 
gratuita e vai reunir produtores de Joinville e região, 
que comercializarão mudas de árvores frutíferas (cerca 
de 150 variedades) e nativas, hortaliças e produtos 
orgânicos, além de plantas ornamentais e flores de corte, 
como orquídeas e antúrios.

Escola Pública de Trânsito leva 
conscientização a alunos

Feira da Primavera terá mudas 
frutíferas e produtos coloniais  
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Inscrições para 
discutir uso do 
prédio histórico da 
rua das Palmeiras

A Prefeitura de Joinville 
realizará um encontro para 
definir um plano de ação para 
o uso do prédio histórico anexo 
à rua das Palmeiras. O edifício 
na rua 3 de maio, 151, será 
usado para fins educativos e 
já tem nome: Centro Vivo – 
Educação, Cultura e Inovação. 
O planejamento do uso terá a 
participação da comunidade 
por meio de um hackathon 
(expressão em inglês de evento 
para compartilhamento de 
ideias). Será nos dias 21 e 22 
de setembro na Sociedade 
Harmonia Lyra. A inscrição para 
participar do evento já iniciaram 
e pode ser feitas no site da 
Prefeitura.

PHELIPPE JOSE

Secretaria da Saúde 
realiza auditorias de 
normas nas unidades 

Durante esta semana, todas as unidades 
de saúde de responsabilidade da Prefeitura 
de Joinville, com destaque para as mais 
de 60 unidades básicas de saúde e Pronto 
Atendimentos (PAs), estiveram integradas à 
Semana da Auditoria. O objetivo é realizar uma 
avaliação do cumprimento dos protocolos 
estabelecidos pela Secretaria da Saúde, assim 
como das políticas e diretrizes do Ministério 
da Saúde. O trabalho é desenvolvido pela 
Gerência de Auditoria, Controle e Avaliação, 
formada por 27 servidores que formam equipes 
multidisciplinares incluindo médicos, dentistas, 
enfermeiros, bioquímicos, administradores, 
contadores e agentes administrativos.

SETEMBRO 
AMARELO 
UBS Leonardo 
Schilickmann  
realiza ação 

A semana iniciou em clima 
de conscientização na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Leonardo 
Schilickmann, no bairro Iririú. 
No Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio (10/9/2018), a equipe 
da UBS realizou o “Dia D pela 
Valorização da Vida”, com ações 
especiais em alusão ao Setembro 
Amarelo, campanha nacional 
de prevenção ao suicídio. A 
programação teve a participação 
dos profissionais da UBS Leonardo 
Schilickmann e dos grupos de 
mães, ginástica e dança sênior 
formados por pacientes atendidos 
no local. Também na unidade, 
durante todo o mês de setembro 
profissionais da saúde ministrarão 
palestras abertas ao público, que 
abordarão a prevenção ao suicídio.
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Prefeitura de Joinville e Governo do Estado assinam 
protocolo para implantar Complexo Cultural

Concurso de Jardins da 80ª Festa  
das Flores com inscrições abertas

A Prefeitura de Joinville está com as inscrições 
abertas para o Concurso de Jardins da 80a 
Festa das Flores de Joinville. Os interessados 
devem se inscrever até o dia 28 de setembro. 
O regulamento e a ficha de inscrição estão 
disponíveis no site da Prefeitura de Joinville e 
no www.festadasflores.com.br.

A Prefeitura de Joinville e o Governo do 
Estado de Santa Catarina assinaram, na 
quarta-feira (12/9/2018), um protocolo 
de intenções para a implantação 
de um Centro de Cultura, Dança e 
Inovação no Município em terreno de 
propriedade do Governo do Estado. 
O terreno está localizado no centro 
da cidade, na rua Nove de Março, 
anexo à Agência de Desenvolvimento 
Regional (ADR). A proposta inicial é 
de construção de três torres de 22 
andares, sendo duas residenciais e 
comerciais, com cessão da terceira para 

o Município e Estado, como forma de 
contrapartida do investidor privado 
para usar o terreno. Nessa terceira torre, 
o térreo vai abrigar um teatro com 
mais de mil lugares, além de espaço 
para desenvolvimento de ações de 
inovação e escritórios para receber 
órgãos do Município e do Estado. O 
conjunto prevê mais de 60 mil metros 
quadrados de área construída. Os 
investimentos são na ordem de R$ 180 
milhões por empresa privada que será 
escolhida por meio de Procedimento 
de Manifestação de Interesse (PMI).
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