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Prefeitura de Joinville entrega novas 
estruturas no Hospital São José

A Prefeitura de Joinville entregou 
na terça-feira (30), no Hospital São 
José, as obras de modernização e 
reestruturação da Central de Materiais 
Esterilizados (CME), da Agência 
Transfusional e do Departamento de 
Ensino no Complexo Ulysses Guimarães. 
Na Central de Materiais Esterilizados 
foram aplicados R$ 415,7 mil em obras 
físicas e equipamentos. Neste local são 
acondicionados materiais, esterilizados 
instrumental e equipamentos usados 
nos procedimentos cirúrgicos, com 
garantia de qualidade e segurança dos procedimentos. A Agência Transfusional, que atua com procedimentos 
de captação e armazenamento de sangue doado, recebeu investimento de R$ 85 mil. A Agência deixou 
o espaço num prédio anexo e passa a funcionar dentro do prédio principal do hospital, garantindo maior 
conforto e agilidade nos procedimentos relacionados a dispensação de sangue. O Departamento de Ensino 
no Complexo Ulysses Guimarães foi implantado com investimento de R$ 600 mil, viabilizado com um 
convênio entre o Hospital São José e a Universidade da Região de Joinville (Univille). O espaço será utilizado 
para palestras, eventos e, principalmente, as aulas e estágios no sistema hospital-escola.
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Alunos representarão Joinville em 
evento nacional de Matemática

Dia de Finados deve levar 200 mil 
pessoas nos cemitérios públicos 

Abertas inscrições 
para eleição de 
representantes não 
governamentais  
do Conselho 
Segurança 
Alimentar

Nesta sexta-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, é esperado um público de 
aproximadamente 200 mil pessoas nos dez Cemitérios Municipais de Joinville. Nos 
cemitérios Municipal (Atiradores), Nossa Senhora de Fátima (João Costa), São Sebastião 
(Iririú) e Dona Francisca (Santo Antônio), onde deverá ocorrer maior fluxo, haverá o apoio 
de agentes do Departamento de Trânsito (Detrans). A entrada de veículos será liberada 
apenas para o acesso de pessoas com problema de mobilidade. Os 74 vendedores 
ambulantes contemplados conforme definido em sorteio atenderão divididos nas 
categorias flores e velas, e alimentação. Esses pontos de vendas estarão localizados no 
entorno dos cemitérios. O dia 2 de novembro será dedicado à visitação, das 7h30 às 
17h30. Portanto, neste dia não será autorizada ação de limpeza, sendo que o último dia 
permitido antes do feriado foi na terça (30/10).

Até o dia 6 de novembro, às 
13h30, estão abertas as inscrições 
para a escolha de representantes 
não governamentais do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, COMSEAN, de Joinville.

A inscrição é gratuita e deve ser 
feita na sede do COMSEAN, que 
fica na Casa dos Conselhos, na rua 
Afonso Pena, 840, bairro Bucarein. 
Pode participar qualquer pessoa 
com idade mínima de 21 anos, desde 
que participe de alguma entidade 
ou instituição ligada à segurança 
alimentar e nutricional.

A eleição dos novos membros, 
gestão 2019 a 2021, será realizada no 
fórum, que será promovido no dia 7 
de novembro, a partir das 9 horas, na 
Casa dos Conselhos.
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Duas escolas municipais de 
Joinville ganharam destaque na Feira 
Catarinense de Matemática, realizada 
em Massaranduba, de 24 a 26 de 
outubro.

Os vencedores foram os projetos 
“A Matemática do Meu Dinheiro”, da 
Escola Municipal Professora Eladir 
Skibinski, na categoria Anos Iniciais, 
e “Escravos de Jó - Brincadeira e 
Matemática”, da Escola Municipal 
Governador Pedro Ivo Campos, nos 
Anos Finais.

Os dois projetos vão representar 
o município na Feira Nacional de 
Matemática, em 2019, e outras 
competições nacionais. Outros 
três projetos da rede municipal 
receberam troféu e medalhas com 
o título de destaque. Uma escola 
ganhou menção honrosa.



Rua das Palmeiras 
recebe novas mudas

Novas mudas de Palmeiras Imperiais da espécie Roystonea oleracea 
estão sendo plantadas na alameda Brüstlein, conhecida como rua das 
Palmeiras, ponto turístico de Joinville. O plantio de uma delas, com 
cerca de 5 metros, ocorreu nesta quarta-feira (31/10), pela manhã.

A ação faz parte de um conjunto de cuidados que estão sendo 
tomados pela Comissão Técnica Multidisciplinar da Prefeitura de 
Joinville, formada por técnicos efetivos da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente (Sama), Secretaria de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável (Sepud) e Secretaria de Cultura e 
Turismo (Secult).

Na próxima fase, serão suprimidas quatro palmeiras que estão 
condenadas, uma por ter sido atingida por um raio. Na etapa 
seguinte, elas serão substituídas por novas palmeiras. As mudas foram 
produzidas no viveiro de mudas da Unidade de Desenvolvimento 
Rural (UDR), da Sama.

German Ayla, engenheiro agrônomo da UDR, especialista em 
palmáceas, explica que entre a colheita da semente e a produção 
da muda foi necessário um ano, e mais três anos e meio para o 
desenvolvimento da mesma.

Geólogos fazem 
mapeamento de áreas 
de risco em Joinville

Uma equipe de geólogos do Serviço 
Geológico do Brasil esteve em Joinville 
fazendo o mapeamento e revisita de 
locais sujeitos a acidentes naturais, 
como deslizamentos ou inundações. Os 
trabalhos iniciaram no dia 22 de outubro 
e terminam nesta quinta-feira, dia 1º de 
novembro.

O levantamento foi contratado pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina 
para atualizar as áreas de risco de vários 
municípios catarinenses. Os geólogos 
integram a Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM), vinculada ao 
Ministério das Minas e Energia.

Em Joinville, as visitas são feitas em 
20 localidades prioritárias sujeitas a 
deslizamentos ou inundações, que já 
integram mapeamento realizado entre os 
anos de 2012 e 2013, sob a coordenação 
da Defesa Civil de Joinville. O relatório 
final conterá a descrição de cada caso, 
quantidade de imóveis e pessoas em risco 
e sugestões de intervenção.
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Festa das Flores de Joinville apresenta 
candidatas do concurso da rainha

O concurso da Rainha 
da Festa das Flores de 
Joinville do ano que 
vem será disputado 
por 13 candidatas. 
No evento, que será 
realizado no dia 
18 de novembro, 
às 19 horas, na 
Expoville, as jovens 
serão avaliadas 
pelos critérios 
de harmonia, 
beleza, elegância, 
desembaraço, 
simpatia, 
comunicação e 
articulação.
A 80ª Festa das 
Flores de Joinville 
acontece de 13 a 19 
de novembro, no 
Complexo Expoville. 
A programação 
completa está no 
www.festadasflores.com.br.
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13 
Candidatas 

concorrem a 
Rainha da Festa 

das Flores de 
Joinville.


