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PONTE
A Prefeitura de Joinville assinou, na quinta-feira (27/9), o 

contrato de 40 milhões de dólares com o Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Os recursos serão 
aplicados na construção da Ponte Joinville, que ligará os bairros 
Adhemar Garcia e Boa Vista, na zona leste da cidade.

A cerimônia foi realizada na sede da Prefeitura. O contrato prevê 
a construção, em 48 meses (quatro anos), e o prazo de 15 anos 
para a amortização. O contrato de empréstimo integra o Programa 
Linha Verde Eixo Ecológico Leste Joinville. Em seis meses, deve 
ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo.

Trata-se de uma ponte com aproximadamente 800 metros de 
comprimento e 27,8 metros de largura e duas faixas para bicicleta 
e ciclofaixa, considerada de vital importância para a mobilidade 
urbana de Joinville na ligação entre as zonas Sul e Leste, que 
atualmente é feita apenas pela Ponte do Trabalhador, no bairro 
Guanabara, ou pela região central.

A etapa final para início efetivo da construção da ponte é o 
lançamento pela Prefeitura de Joinville do edital de licitação 
pública internacional.
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Bairro Itaum passa a 
ser atendido na área de 
abrangência do CREAS SUL

 A partir deste mês, todas as pessoas ou famílias 
de Joinville que moram no bairro Itaum e tenham 
necessidade de contar com os serviços oferecidos 
pelo Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) devem entrar em contato 
com a unidade que atende a zona Sul, localizada na 
rua República da China, 92, no bairro Floresta.

Até então, o bairro Itaum estava na área de 
abrangência do CREAS Bucarein, que funciona na 
avenida Procópio Gomes, 830. Os CREAS são unidades 
de serviço social especializado do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), que prestam trabalho 
social, de caráter continuado, a famílias e indivíduos 
em situação de risco pessoal ou social, por violação 
de direitos.

A mudança atende uma estratégia de otimizar 
o atendimento, especialmente os relacionados ao 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 
Famílias e Indivíduos (PAEFI). Trata-se de um serviço 
de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 
com um ou mais de seus membros em situação 
de ameaça ou violação de direitos. Compreende 
ações direcionadas para a promoção de direitos, a 
preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, 
comunitários e sociais e para o fortalecimento da 
função protetiva das famílias.
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Uma grande mobilização está sendo preparada 
para promover a inclusão de pessoas com 
deficiência (PcD) no mercado de trabalho em 
Joinville. Neste sábado, dia 29 de setembro, um 
feirão de emprego abrirá oportunidades de trabalho 
para esse público. Mais de 2300 pessoas com 
deficiência devem ser empregadas na região.

O Dia D, acontece das 10 às 16 horas, no Ginásio 
da Univille. Trata-se de uma grande feira de 
empregabilidade. Empresas de Joinville e região 
que têm de cumprir a cota de contratação de 
pessoas com deficiência receberão currículos para 
agendar entrevistas com candidatos às vagas. Os 
interessados devem levar identidade, carteira de 
trabalho e ter o currículo em mãos.

Dia D para 
inclusão de 
pessoas com 
deficiência no 
mercado de 
trabalho  

A Secretaria de Assistência Social de 
Joinville (SAS), por meio da gerência de 
Proteção Social Básica, deu início, na manhã 
de segunda-feira (24/9), ao mutirão de 
atualização do Cadastro Único de Assistência 
Social (CadÚnico), nos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS).

O CRAS do Comasa foi o primeiro a 
receber a ação. O mutirão vai até o dia 14 
de novembro, das 8 às 13 horas, sendo 
itinerante. Para saber sobre o dia do mutirão 
no CRAS de abrangência do seu território, 
a orientação  é que o morador entre em 
contato com o CRAS da região onde mora 
para fazer o agendamento.

O governo federal determinou que idosos 
acima de 65 anos e pessoas com deficiência 
atualizem as informações, ou perderão o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC).
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Joinville valoriza o mês do 
DOADOR DE ÓRGÃOS

HOSPITAL SÃO JOSÉ

O Brasil é o segundo maior transplantador de rins e fígados 
no mundo e Santa Catarina, por mais de dez anos consecutivos, 
lidera o ranking em doação de órgãos, com o índice de 40,6 
doadores por milhão de pessoas. Esses números estão sendo 
destacados para marcar o Setembro Verde, mês dedicado aos 
doadores de órgãos.

Apesar dos números otimistas, os centros hospitalares 
especializados em captação e transplantes enfrentam a barreira 
das famílias que não aceitam doar os órgãos de seu parente em 
morte encefálica. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes 
(RBT), o Brasil possui 32.716 pessoas em lista de espera, 
enquanto 43% das famílias não aceitam doar os órgãos.

Em Joinville, a Comissão Hospitalar de Transplantes do Hospital 
São José marcou o Setembro Verde com várias atividades que 
envolveram a educação em transplantes com os acadêmicos dos 
cursos de saúde, associações da área da saúde, com funcionários 
e missa ao doador na capela do Hospital São José.

Em Santa Catarina, Joinville lidera, ao lado de Blumenau, 
Florianópolis, Jaraguá do Sul e Itajaí, a relação de cidades que 
mais realizam doações múltiplas. No ano passado, foram 28 
captações e no primeiro semestre de 2018, 20.
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DOIS PROGRAMAS DA ÁGUAS 
DE JOINVILLE RECEBEM O 
PRÊMIO SER HUMANO 2018 

A Companhia Águas de Joinville foi, mais uma vez, uma das vencedoras 
do Prêmio Ser Humano-SC 2018, promovido pela ABRH (Associação 
Brasileira de Recursos Humanos) de Santa Catarina. Dois projetos foram 
premiados: o programa Ecoaprendiz, na modalidade sustentabilidade; 
e o programa ELO (Educação para Liderança Orgânica), na modalidade 
desenvolvimento. A cerimônia de premiação ocorrerá em Itajaí, no dia 22 
de novembro.

O programa Ecoaprendiz é destinado a jovens aprendizes que 
trabalham na Companhia, com caráter socioambiental na comunidade. 
Em 2018, os aprendizes promoveram uma ação social no Lar Betânia. Já o 
programa ELO é voltado para gestores, com treinamento em módulos.
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Até domingo (30), Joinville será a capital nacional dos Jogos Escolares da Juventude, quando sedia a 
etapa Regional Sul 3 com participação de jovens atletas de nove Estados – Goiás, Mato Grosso do Sul 
e todos os Estados das regiões Sul e Sudeste. As etapas 1 e 2 já foram realizadas nas cidades de Natal 
e Manaus. Agora, em Joinville, a etapa 3 reunirá atletas nas categorias masculina e feminina, de 12 a 
14 e 15 a 17 anos, nas modalidades de basquetebol, handebol, futsal e voleibol. Estarão participando 
cerca de 1.100 alunos-atletas de instituições de ensino públicas e privadas além de técnicos, dirigentes, 
equipes de arbitragem e jornalistas. As competições serão realizadas em vários ginásios, clubes e 
empresas de Joinville. O basquete será disputado no ginásio Abel Schulz, na Sociedade Ginástica e na 
Unisociesc; o futebol de salão na Whirlpool, no Centreventos Cau Hansen e no Centro de Convenções 
Edmundo Doubrawa; o handebol no ginásio do Sesc, na Escola Internacional e no Centro de 
Convenções Edmundo Doubrawa; e o vôlei no IFSC, Bom Jesus Ielusc e Embraco.

A Rua do Lazer de Joinville, realizada todos os domingos na avenida 
Hermann August Lepper, das 8 às 17h30, será transferida, excepcionalmente 
neste domingo, dia 30 de setembro, para a avenida José Vieira (Beira-rio), 
em frente ao Centreventos Cau Hansen. O motivo é a realização dos Jogos 
Escolares da Juventude. Durante a Rua de Lazer será realizada a premiação 
dos vencedores dos Jogos Escolares. A avenida estará interditada desde 
as 8 horas, entre as ruas Itaiópolis e Max Colin, onde as crianças poderão 
se divertir com os brinquedos disponíveis, como cama elástica, voleibol, 
e pintura de rosto. O espaço fica livre também para a prática de corrida, 
caminhada, uso de bicicletas, patins, skate, etc. 

Por causa da mudança do local do evento, a avenida Hermann Lepper  
estará livre para o deslocamento do tráfego em direção Norte. Já a avenida 

José Viera (Beira-rio) estará fechada até as 17h30. O trânsito no sentido  
centro será desviado pela rua Orestes Guimarães.
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