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Neste sábado (6/7), das 8 às 16 horas, a Secretaria da Saúde de 
Joinville realiza um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti. A 
ação será coordenada pela Vigilância Ambiental. Com mais de 
100 pessoas envolvidas, o mutirão vai percorrer ruas dos bairros 
Boa Vista, Bucarein, Fátima, Floresta, Guanabara, Itaum, Jardim 
Sofia e Jarivatuba, eliminando possíveis criadouros do mosquito 
e orientando os moradores sobre os cuidados para evitar a 
proliferação do vetor.

Joinville chega ao número recorde de 2.000 focos do mosquito 
Aedes aegypti neste ano, mais do que o dobro de todo o ano 
de 2018, quando foram registrados 806 focos. O mutirão vai 
visitar as casas que estiverem abertas e os comércios, e vai levar 
orientação sobre os cuidados necessários. Em casos críticos, os 
moradores podem ser notificados.
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Inscrições abertas para o concurso que elege  
rei e rainha das 28ª Olimpíadas da Terceira Idade 

Representantes de grupos de idosos de Joinville vão brilhar em seus trajes de gala 
no concurso que vai eleger rei e rainha das 28ªs Olimpíadas da Terceira Idade, no dia 
11 de julho. A Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) está com as inscrições 
abertas para candidatos até o dia 5 de julho.

O cerimonial de lançamento, com a escolha da realeza, acontecerá no salão nobre 
da Sociedade Glória, na rua 15 de Novembro, 2254, no dia 11 de julho, às 14h30, 
com o tema Tarde de Gala. Os critérios para análise e seleção da realeza são beleza, 
simpatia, postura, elegância e desenvoltura.

Joinville recebe atividades que promovem os  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Joinville é uma das três cidades brasileiras a receber um circuito de atividades com 
temáticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. As ações somam 
à passagem do Caminhão Conhecendo os ODS pela cidade, no dia 6 de julho, sábado. O 
evento será das 10 às 18 horas, na praça do Mercado Público Municipal.

Os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030 no contexto mundial 
serão apresentados à comunidade em 17 tendas. Os 17 Objetivos e suas 169 metas para 
melhorar os indicadores em várias áreas foram definidos em 2015, por 193 países, durante 
a Assembleia Geral da ONU, tendo como foco um mundo melhor para todos. O Brasil foi 
um desses países a assinar compromisso de melhorar seus indicadores até o ano de 2030.
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A Prefeitura de Joinville 
inicia, na próxima segunda-
feira (8/7), o período de 
matrícula para cursos e 
oficinas de qualificação 
profissional. São 60 
atividades, todas gratuitas, 
em sete Centros de Educação 
Profissional mantidos pela 
Secretaria de Educação.

Os cursos têm duração 
de seis meses. As oficinas 
têm duração menor. O 
preenchimento das vagas 
é por ordem de chegada. 
O dia de matrícula de cada 
atividade é conforme o curso 
e local de realização.

Para a efetivação da 
matrícula é necessária 
apresentação de documento 
pessoal, comprovante de 
residência e, em alguns casos, 
comprovante de escolaridade. 
A lista com todos os cursos 
e locais está no site da 
Prefeitura de Joinville.

Abertas matrículas para cursos e 
oficinas de qualificação profissional



Dia D de imunização contra a febre amarela
A Secretaria da 

Saúde de Joinville 
(SES) realiza o dia D 
de imunização contra 
a febre amarela no 
próximo sábado, dia 6 
de julho. A cidade terá 
14 Unidades Básicas 
de Saúde abertas, das 
8 às 16 horas, e 68 mil 
doses disponíveis da 
vacina contra a febre 
amarela.

O objetivo é 
aumentar o número 
de imunizações e se 
aproximar da meta 
de 95%. Atualmente, 
Joinville tem 62,52% 
da meta, com 295.855 
vacinados, quando 
o objetivo é vacinar 
473.262 pessoas.

Foi registrada uma 
morte pela doença, 
em março deste ano.

H O R Á R I O S 
A M P L I A D O S E M 
D UA S U N I DA D E S

A Secretaria da Saúde de Joinville vai 
ampliar o horário de duas Unidades Básicas 
de Saúde, num projeto-piloto. O objetivo 
é facilitar o atendimento aos usuários que 
têm dificuldade de acesso do serviço por 
conta do expediente de trabalho.

A partir da próxima segunda-feira, 8 
de julho, a Unidade Básica de Saúde da 
Família (UBSF) Floresta ficará com as portas 
abertas até as 22 horas. A unidade abre 
às 7 horas, sem fechar para o almoço. A 
UBSF Boehmerwald, que será inaugurada 
no dia 17 de julho, também funcionará 
com horário ampliado, das 7 às 21 horas, 
a partir do dia18. Ambas ficam na região 
Sul. A meta da Secretaria da Saúde é 
ter, pelo menos uma unidade de saúde 
funcionando em horário ampliado em cada 
distrito - Sul, Centro e Norte - nesta fase 
inicia do projeto.
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Mudança no acesso à  
rua Visconde de Taunay

 
      A partir de segunda-feira, dia 8 
de julho, o acesso à rua Visconde de 
Taunay, para quem segue pela rua 
Henrique Meyer, estará fechado no 
sentido Centro/Bairro. Ou seja, não 
será permitido virar à direita no trevo 
entre as duas vias. O motivo é a obra 
de realocação das redes de água 
e esgoto, que será realizada pela 
Companhia Águas de Joinville.

A mudança deve durar seis semanas, 
prazo previsto para finalização dos 
trabalhos. Posteriormente, a obra 
avançará em direção à rua Nove de 
Março. A realocação das redes, que 
será executada em razão das obras 
de drenagem do rio Mathias, tem 
investimento de R$ 3,2 milhões e 
deve ser concluída em setembro 
de 2019.
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Disputas da primeira fase dos  
JOGOS ESCOLARES

Desde o dia 10 de junho, 81 escolas e mais de 3 mil alunos participam das 
competições dos 21ºs Jogos Escolares de Joinville. Os jogos coletivos estão 
divididos em três categorias, 8 a 10 anos, 11 a 13 e 14 a 16 anos, devido ao grande 
número de equipes participantes.

Por causa das férias escolares, será realizada uma pausa do dia 15 ao dia 28 de 
julho. Os jogos deste ano classificam os melhores para os Jogos Escolares de Santa 
Catarina de 2020. A previsão é que os 21ºs Jogos Escolares se estendam até fim do 
mês de outubro.

ROGERIO DA SILVA

Prefeitura de 
Joinville lança 
edital do Simdec

A Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo 
(SECULT), publicou na quarta-feira 
(3/7), o edital de Chamamento 
Público Municipal no 005/2019, 
destinado à seleção de projetos 
culturais, para o mecanismo de 
edital de apoio à cultura, o Sistema 
Municipal de Desenvolvimento pela 
Cultura – SIMDEC.

O documento está disponível 
no site da Prefeitura de Joinville. 
Conforme previsto no edital, serão 
destinados R$ 1.276.085,26 a até 37 
projetos, em nove categorias. O prazo 
para entrega dos envelopes pelos 
proponentes é o dia 2 de agosto. É 
importante respeitar os documentos 
solicitados e prazos estabelecidos.

Informações e esclarecimentos 
sobre o edital do SIMDEC poderão 
ser solicitados pelo e-mail  
sap.upl@joinville.sc.gov.br.

 

Museu de Arte 
celebra um ano de 
Feira Jardim Criativo

No próximo domingo (7), das 10 
às 18 horas, os jardins do Museu de 
Arte de Joinville (MAJ) estarão em 
clima de festa ao celebrar um ano de 
atividade da Feira Jardim Criativo.

O evento acontece sempre no 
primeiro domingo de cada mês. Em 
seu primeiro aniversário, a Feira Jardim 
Criativo terá a participação de 40 
expositores e gastronomia. Também 
haverá programação cultural. O Museu 
de Arte de Joinville fica na rua 15 de 
Novembro, 1400 – América.


