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MAIS MÉDICOS 
No dia 18 de dezembro, os onze profissionais participantes 

do Programa Mais Médicos, que já estão atuando nas Unidades 
Básicas de Saúde de Joinville, participaram do acolhimento 
realizado pela Secretaria da Saúde.

Vindos dos Estados do Pará, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e também da Argentina, os médicos 
ocupam as vagas deixadas pelos profissionais cubanos, no último 
mês de novembro. Eles serão responsáveis pela realização de 
2,4 mil consultas médicas mensais, ou seja, 10% do total de 
atendimentos do município.

Os médicos já estão alocados nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) Jardim Iririú, Edla Jordan, Estevão de Matos, Jardim Edilene, 
Jarivatuba, Itaum, e nas Unidades Básicas de Saúde Familiar (UBSF) 
Paranaguamirim, Dom Gregório e Parque Guarani.

Novos 
profissionais  
são acolhidos
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Lotes regularizados na Vila Canela
No dia 18, a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 

Habitação (SEHAB), entregou as certidões de imóveis referentes ao 
processo de regularização fundiária de 205 lotes da Vila Canela, no 
Distrito de Pirabeiraba. O evento foi realizado na Escola Municipal 
Emílio Paulo Roberto Hardt.

A Vila Canela foi a primeira demarcação urbanística do município, 
através da Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre 
o Programa Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de 
assentamentos localizados em áreas urbanas. A publicação do edital 
comunicando que a área foi aprovada foi publicada em 26 de junho 
de 2017.

Dos 205 beneficiados, pelo menos 40 que não entregaram a 
documentação poderão comparecer, a partir do início de 2019, na 
SEHAB (Avenida Coronel Procópio Gomes, 749 – Bucarein), para que 
encaminhem a documentação. Quem tiver dúvidas a respeito da 
localização do seu imóvel, poderá comparecer na Coordenação de 
Regularização Fundiária para definição e indicação da quadra e lote 
que se situam.

A frota do transporte coletivo urbano 
de Joinville passa a contar com 23 novos 
ônibus. A apresentação dos veículos 
foi feita pela Prefeitura de Joinville e as 
concessionárias do serviço de transporte 
público Gidion e Transtusa, na manhã de 
terça-feira (18/12), no estacionamento 
Centreventos Cau Hansen. Todos 
os ônibus estão equipados com ar-
condicionado e carregador de celular USB 
para bateria de celular.

Com os outros seis ônibus adquiridos 
durante o ano e mais um programado para 
o dia 20 de dezembro, soma-se 30 novos 
ônibus entregues em 2018. Considerando-se 
os 16 ônibus comprados em 2017, a frota do 
transporte coletivo de Joinville passa a ter 
46 ônibus equipados com ar-condicionado. 
No total, 27 são da marca Caio, empresa 
paulista que assumiu o controle da fábrica 
joinvilense Busscar, em 2017.

Joinville recebe novos ônibus
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parada programada para dia 28 de dezembro
A Companhia Águas de Joinville informa que, 

no dia 28 de dezembro, sexta-feira, a partir das 4 
horas, haverá paralisação temporária da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) do Cubatão, unidade que 
abastece 65% de Joinville. A previsão é que a ETA 
seja religada às 16 horas do mesmo dia.

O motivo será a realização de obras de manutenção 
e melhoria no sistema de abastecimento de água. 
Além da realização de manutenções preventivas, 
serão substituídas válvulas e instalados registros em 
adutoras, que possibilitarão futuras manobras.

BAIRROS AFETADOS  - Adhemar Garcia, 
América, Anita Garibaldi, Atiradores, Aventureiro, 
Boa Vista, Bom Retiro, Bucarein, Centro, Costa e 
Silva, Distrito Industrial Norte, Espinheiros, Fátima, 
Guanabara, Glória, Iririú, Jardim Iririú, Jardim 
Paraíso, Jardim Sofia, Jarivatuba, João Costa, 
Paranaguamirim, Parque Guarani, Petrópolis, 
Pirabeiraba, Rio Bonito, Saguaçu, Santo Antônio, 
Ulysses Guimarães e Vila Cubatão.

TESTE DO PEZINHO DURANTE O RECESSO 
DE FINAL DE ANO ACONTECE NA UPA SUL

Durante o período de recesso de final de ano, nos dias 21, 24, 26, 27, 28 
e 31 de dezembro, o exame de Triagem Neonatal, conhecido como Teste 
do Pezinho, nos recém-nascidos de mães residentes de Joinville será 
realizado na Unidade de Pronto Atendimento Sul – UPA Sul, localizada 
na rua Monsenhor Gercino, esquina rua João da Costa Júnior, s/n, no 
Bairro João Costa. O Teste do Pezinho é um exame gratuito e obrigatório, 
realizado nos recém-nascidos, no momento da alta hospitalar. Feito a partir 
de uma mostra de sangue coletada do calcanhar do bebê, tem por objetivo 
diagnosticar e tratar precocemente doenças que podem causar deficiência 
intelectual, entre outros danos à saúde, se não forem tratadas desde os 
seus primeiros dias de vida.

ETA CUBATÃO
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Guarda Municipal Joinville participa 
de treinamento de combate veicular

Os 38 integrantes da Guarda Municipal de Joinville participam de treinamento de 
combate veicular, incluindo teoria, práticas de tiro e primeiros socorros, no estande 
do 62o Batalhão de Infantaria. O efetivo foi divido em duas turmas, com metade na 
quarta-feira (19/12) e a outra na quinta-feira (20/12), durante todo o dia.

A atualização de conhecimentos foi coordenada pelo instrutor Marcelo Esperandio, 
policial civil de carreira, que também possui uma empresa que realiza cursos baseados 
em experiência extra nos Estados Unidos. Desse modo, a Guarda Municipal cumpre as 
80 horas de cursos anual, requisito necessário para renovação do porte de arma pela 
polícia federal, além de estarem melhores qualificados no cumprimento da função. 

A Associação União Independente conquistou o título do 41º Copão Kurt Meinert. A equipe 
venceu o Palmeiras FC/Bola 10 por 2 a 1, em partida realizada na tarde de sábado (15/12), 
na Arena Joinville. O terceiro lugar ficou com a equipe do Clube 31 de Julho, que venceu o 
Mastervilla FC por 3 a 0.

O Copão é considerado o mais importante torneio de futebol amador de Santa Catarina 
e um dos principais do Sul do Brasil. Foi disputado por um número recorde de 88 clubes de 
vários bairros, envolvendo 2,5 mil atletas e dirigentes. As partidas foram realizadas em campos 
de 15 clubes. 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.

UNIÃO 
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