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A soltura de mil alevinos (filhotes de peixes) de 
lambaris no rio Piraí marcou a primeira etapa do Projeto 
Ictiofauna, no dia 12 de dezembro. A ação foi realizada 
próximo à ponte do Piraí, na estrada Comprida, região 
do bairro Vila Nova, em Joinville.

Desenvolvido pela Unidade de Desenvolvimento Rural 
(UDR) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
(SAMA), o projeto Ictiofauna prevê o repovoamento 
de rios com lambaris. Tem como objetivos principais 
promover o equilíbrio ecossistêmico de rios que 
cortam a área rural de Joinville, com o aumento da 
população de lambaris (espécie nativa da região) 
e, consequentemente, controlar a proliferação dos 
mosquitos Simulídeos – popularmente conhecidos 
como borrachudos – que afeta as comunidades locais. 

Mil 
ALEVINOS  
de lambaris  
no rio Piraí
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Rua das Palmeiras 
recebe armadilhas 
para besouros que 
atacam as árvores

A Prefeitura de Joinville, por meio 
da Unidade de Desenvolvimento Rural 
(UDR) da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA), fez a instalação de 
armadilhas na Rua das Palmeiras para 
monitorar e controlar a proliferação de 
besouros, praga que compromete a saúde 
das palmeiras.

Compatíveis para uso em ambientes 
urbanos por não utilizarem produtos 
nocivos à saúde humana, as duas 
armadilhas serão monitoradas a cada 15 
dias. Os produtores rurais que tiverem 
interesse em conhecer mais sobre a 
técnica, podem buscar orientações junto à 
UDR, pelo telefone (47) 3424-1188.

A Secretaria da Saúde de Joinville iniciou a entrega dos certificados 
às Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) que atenderam aos 
requisitos do programa Melhor Acolher, que tem o objetivo de abrir 
e humanizar a entrada nas Unidades Básicas da Saúde. No dia 10 de 
dezembro, foram prestigiadas as unidades UBSF Km4, UBSF Itinga, UBSF 
Itinga Continental e UBSF Fátima, aprovados nas auditorias.

Criado com os principais objetivos de acabar com as filas da 
madrugada e abrir a porta de acesso da atenção primária para atender 
aos pacientes que não apresentam quadro de urgência e emergência, o 
Programa Melhor Acolher está presente em todas as Unidades de Saúde 
do município e será expandido para as Unidades de Pronto Atendimento 
(PAs) e para o Hospital Municipal São José.

Capacitação de profissionais da saúde para  
nova etapa do Sistema Integrado de Gestão

Médicos e enfermeiros da Secretaria da Saúde de Joinville participaram 
do evento de apresentação da nova etapa do Sistema Integrado de 
Gestão (SIG), que entrará em operação no início de janeiro de 2019, com 
a implantação da primeira fase do processo regulatório. Com a nova 
ferramenta o próprio médico, durante a consulta, fará o agendamento dos 
exames de raio-X e fisioterapia recomendados ao paciente.

Unidades Básicas de Saúde de Joinville recebem 
certificação pelo Programa Melhor Acolher
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Prefeitura entrega 
materiais esportivos e 
laboratórios para escolas

Professora vence 
prêmio literário 
do Ministério 
da Cultura

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, entregou 
na quinta-feira (13/12) novos equipamentos para uso as escolas da rede 
municipal. O investimento foi de R$ 5 milhões.

Foram repassados 949 computadores e 100 monitores, 160 gabinetes de 
recarga de tablets, 27 plataformas elevatórias para facilitar a mobilidade, 
116 livros, além de 3 Laboratórios de Ciências e de 1 Laboratório Maker. 
Os materiais esportivos incluem 23 mil bolas de vôlei, basquete, futsal, 
handebol, e mais 153 mesas de tênis de mesa, que serão distribuídas em 
163 unidades escolares.

A professora Laís 
de Goís Becher Costa, 
da Escola Municipal 
Professora Eladir 
Skibinski de Joinville, 
venceu o Prêmio de 
Incentivo à Publicação 
Literária, 200 Anos de 
Independência, realizado 
pelo Ministério da 
Cultura. Laís foi a única 

de Santa Catarina a ganhar o 
prêmio, que contou com 25 
premiados de todo Brasil em 
vários gêneros literários.

Ela receberá o valor de R$ 40 
mil para publicação do livro de 
poesias Autonomia em Brado. A 
comissão julgadora do prêmio 
foi composta um grupo de 
estudiosos em literatura que 
atuam universidades federais e 
escritores. O livro terá 44 poesias 
com os temas com escravidão, 
dizimação dos povos indígenas, 
violência contra a mulher, 
café, cana-de-açúcar, política e 
miscigenação de povos.

Transporte 
coletivo 
terá horário 
diferenciado 

No período de 17 de dezembro 
de 2018 a 25 de janeiro de 2019 
haverá mudanças na grade de 
horário de algumas linhas do 
transporte coletivo de Joinville. A 
adequação dos horários foi feita 
com base na análise detalhada de 
utilização das linhas neste período. 
As informações sobre os horários 
do transporte coletivo podem 
ser obtidas pelo SAC – Serviço 
de Atendimento ao Cliente – no 
telefone 0800 47 5001 (a ligação é 
gratuita), no https://onibus.info no 
navegador do computador, tablet 
ou smartphone ou nos terminais/
estações com os supervisores.
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Guarda Municipal de Joinville promove 
ação de Natal em escola municipal

As partidas decisivas do 41º Copão Kurt 
Meinert ocorre neste sábado (15/12), na Arena 
Joinville, com entrada gratuita. A partir das 
14h30 será realizado o jogo do 3º e 4º lugares. 
Neste ano, o Copão Kurt Meinert homenageou 
o jornalista Joel Ferreira do Nascimento, o 
Maceió, que atuou por mais de 40 anos na 
crônica esportiva de Joinville.

O confronto será entre o time Master 
Villa FC contra a equipe do Clube 31 de 
Julho. Depois, as 16h30, acontece a grande 
final, entre o Palmeiras FC/Bola 10, que é o 
atual campeão do torneio, e a Associação 
União Independente, que também já 
conquistou o título.

Unidade de saúde apresenta 
peça teatral para a comunidade

Na terça-feira (11/12), usuários e integrantes dos grupos 
acompanhados pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Joinville, 
no bairro Aventureiro, assistiram a peça teatral “Um conto moderno”, 
preparada pelos agentes comunitários que atuam na região.

Na encenação, as agentes comunitárias transformaram-se em princesas 
da Disney para contar, de forma irreverente, que cada pessoa tem o poder 
de criar a sua própria história a partir da mudança de hábitos. 

Decisão do Copão Kurt 
Meinert ocorre neste 
sábado na Arena Joinville 

A semana começou de forma 
muito especial e em clima 
natalino na Escola Municipal 
Prefeito Joaquim Félix Moreira, 
no bairro Paranaguamirim, 
região Sul de Joinville. Cerca 
de 230 alunos do 2º ao 4º ano 
participaram de brincadeiras, 
atividades esportivas e 
distribuição de presentes, doces 
e pipoca com a presença do 
Papai e da Mamãe Noel. 

A iniciativa é uma parceria 
da escola com a Guarda 
Municipal, que contou também 
com a participação da Gauss 
Preparatório e Imobiliária 
Camargo. Os presentes 
arrecadados foram doados pelos 
próprios agentes da corporação 
e por padrinhos voluntários da 
comunidade que receberam 
cartinhas dos alunos.
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