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A Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria da Saúde de 
Joinville iniciou, no dia 9 de janeiro, a fase de implantação do Sistema 
Integrado de Gestão da Secretaria da Saúde, o SIG Olostech. O 
processo ocorrerá em duas etapas.

A primeira etapa será concluída até o dia 1º de abril, com a inclusão 
das consultas especializadas e exames laboratoriais. A segunda etapa vai 
abranger os exames de média e alta complexidades, que serão integrados 
ao novo sistema a partir do dia 1º de julho.

O Sistema Integrado de Gestão da Secretaria da Saúde, já em 
funcionamento das unidades básicas de saúde e PA´s, tem como 
função integrar a rede municipal de saúde, melhorando a prestação 
dos serviços de saúde ao cidadão e facilitando o trabalho de 
funcionários, equipes e gestores.

Com o sistema, será possível enxergar melhor o caminho e o caso clínico 
do usuário, pois vai disponibilizar dados desde o atendimento prestado na 
atenção primária, o prontuário eletrônico e os exames solicitados.

SISTEMA 
INTEGRADO 
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facilita os  
agendamentos 
nas consultas 
especializadas

250
2 A 13 DE JANEIRO DE 2019

FOTO PHELIPPE JOSÉ



Companhia Águas de Joinville 
amplia oferta de serviços pelo site

A partir de janeiro de 2019, mais quatro serviços foram 
disponibilizados no site da Companhia Águas de Joinville (www.
aguasdejoinville.com.br): reclamação de serviço, contestação de 
fatura, solicitação de nova ligação de água e liberação de vistoria de 
caixa-padrão. Outros serão liberados nos próximos dias: padronização 
de ligação de água, ressarcimento de danos a terceiros e transferência 
de titularidade.

Além disso, serão disponibilizados, em breve, agendamento de 
atendimento, simulação de parcelamento, desligamento temporário 
de ligação de água, viabilidade técnica e aprovação de projeto. Hoje, 
72% do total de serviços ofertados pela Companhia já podem ser 
solicitados via site ou central telefônica 115. Até o final de janeiro 
serão 90%.

Desde que o novo site da Águas de Joinville foi lançado, em junho 
de 2018, 4,7 mil ordens de serviço já foram abertas por esse canal e 
8,2 mil usuários se cadastraram.

A Prefeitura de 

Joinville finalizou essa 

semana a pavimentação 

na rua Hermínia Penski, 

no Vila Nova. A obra 

atendeu 382 metros 

de extensão, num 

investimento de  

R$ 525 mil, incluindo 

drenagem, infraestrutura 

e capa asfáltica.

NOVO ASFALTO NO VILA NOVA
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Recorde de atendimentos no Cepat
A Prefeitura de Joinville 

contabilizou um recorde no número 
de atendimentos ao cidadão 
realizado pelo Centro Público de 
Atendimento aos Trabalhadores, 
Cepat, em 2018. Foram registrados 
46.008 procedimentos. A maior 
marca anterior a esta foi em 2015, 
com 42.349 atendimentos. Em 2017, 
o total alcançado foi de 37.221.

A quantidade total da 
produtividade engloba as áreas 
de empregabilidade, cidadania, 
habilitações ao seguro-desemprego, 
inclusão de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, captações 
de vagas e encaminhamentos à 
vagas de emprego.

O Cepat é uma unidade vinculada 
à Prefeitura de Joinville e fica na 
rua Abdon Batista, 342, Centro. 
Funciona das 8 às 14 horas.

INSCRIÇÕES PARA CURSOS 
GRATUITOS DE ARTESANATO

Até o dia 7 de fevereiro estão abertas as inscrições abertas para os cursos 
gratuitos de artesanato, oferecidos pelo Centro Público de Atendimento 
aos Trabalhadores, CEPAT, por meio do Serviço de Preparação e Formação 
Profissional (SPFP), da Secretaria de Assistência Social.

Serão disponibilizadas 150 vagas, com prioridade para pessoas com 
registro do Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico. Os 
interessados devem comparecer no CEPAT, que fica na rua Abdon Batista, 
342, Centro, das 8 às 13h30. No momento da inscrição, a pessoa escolhe 
um dos cursos, entre os 11 disponíveis.

É necessário apresentar comprovantes de renda, de endereço e do 
CadÚnico, para quem possuir, além de RG e CPF. A duração do curso é de 
um semestre. 

CURSOS DISPONIBILIZADOS: bolsa, pintura em tecido, macramê, 
patchwork iniciante, bordado, bordado Hardanger, guirlanda, decorações e 
utilidades, bonecas, pintura de tecido iniciante e feltro
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Abertas inscrições 
para seleção de 
exposições na 
Galeria Municipal 
de Arte Victor 
Kursancew

Blitz do PROJETO PIAVA alerta banhistas que procuram rios

A Prefeitura de Joinville abriu as inscrições para a seleção de 
exposições temporárias na Galeria Municipal de Arte Victor Kursancew, 
na Casa da Cultura. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas 
por e-mail, no endereço gmavk@joinville.sc.gov.br, até 23h59, do dia 31 
de janeiro.

As inscrições devem ser feitas mediante o envio pelo proponente do 
material de inscrição, contendo os seguintes anexos em pdf: ficha de 
inscrição preenchida e assinada, portfólio dos proponentes e projeto 
detalhado da exposição. A documentação está disponível no site da 
Prefeitura de Joinville.

A primeira blitz do ano do Projeto 
Piava – Prevenção a Incidentes e 
Afogamento no Verão em Água Doce 
– será realizada no sábado, 12 de 
janeiro, das 9 às 12 horas, no portal de 
acesso à Estrada Quiriri.

Integrantes da Defesa Civil 
de Joinville, Departamento 
de Trânsito (Detrans), Guarda 
Municipal e membros do corpo 
de bombeiros voluntários, 
responsável pelas rondas, estarão 
no local para alertar os banhistas 
sobre os riscos de afogamento e 
acidentes em banhos de rio.

Os que buscam a região rural e 
os rios da região para se refrescarem 
nesta época de calor intenso, 
serão orientados também sobre 
a preservação do meio ambiente: 
recolher o lixo produzido, evitar 
sujeira nos locais de banho. Será 
distribuída uma cartilha educativa 
e saco de lixo para carro, fornecidos 
pela Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (Sama).
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