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A Unidade Básica Saúde da Família (UBSF) Moinho dos Ventos, no bairro Espinheiros, foi revitalizada 
pela Prefeitura de Joinville e a entregue para a população. Na sexta-feira (27/09), a unidade voltou a 

atender o público de cerca de 7,5 mil pessoas, com duas equipes de saúde da família. O investimento nas 
obras foi de cerca de R$ 390 mil. Com esta entrega, Joinville passa a contar com 39 unidades com alvarás 

sanitários, atendendo aos requisitos da Vigilância Sanitária. Deste total, nove novas unidades foram 
construídas nos últimos sete anos. A UBSF Moinho dos Ventos fica na rua Sebastião S. de Borba, bairro 

Espinheiros, num terreno de 510 m2. A área construída soma 250 m2. São dois consultórios de atendimento 
de ginecologia e enfermagem, dois consultórios para atendimentos indiferenciados e um consultório de 

odontologia. Conta com salas de procedimentos, lavação, esterilização, triagem, vacinas e curativos. 



Vigilância Ambiental faz  
vistorias contra a dengue

Cepat orienta sobre  
CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL  

Joinville realiza 
Feirão de 
Oportunidades 
para Inclusão

O Centro de Atendimento aos Trabalhadores (Cepat) não vai mais emitir 
Carteira de Trabalho física. As pessoas que precisam fazer o documento 
serão orientadas a ter acesso através do meio digital. A medida segue 
uma nova regulamentação do Ministério da Economia, a partir da 
Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. Para ter acesso à Carteira de 
Trabalho digital, o cidadão deverá acessar a página acesso.gov.br ou pelo 
aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, disponibilizado gratuitamente 
para dispositivos móveis.

Saúde reorganiza filas para agilizar atendimentos
A Secretaria da Saúde de Joinville está reorganizando as filas para 

consultas especializadas, exames, cirurgias e demais atendimentos. Com a 
implantação do sistema informatizado na rede pública, os procedimentos 
estão sendo unificados para garantir melhor agilidade, economia e 
segurança aos processos. 

Com as novas definições, as prioridades clínicas foram organizadas 
em setores, conforme a urgência, definidos como: Prioridade 1 (P1), 
Prioridade 2 (P2) e Prioridade 3 (P3).  Entre todas as solicitações 
pendentes inseridas em uma mesma fila de espera, será atendida com 
prioridade a solicitação que apresentar maior urgência, assim definida a 
partir de avaliação realizada por profissional de saúde regulador. 

Neste sábado (28/09), acontece 
o Dia D da Inclusão, com a Feira 
das Oportunidades. O evento 
é realizado das 10h às 16h, no 
Ginásio da Univille, no Campus 
Bom Retiro. Empresas de Joinville 
e região receberão currículos 
e farão o agendamento de 
entrevistas com candidatos para 
a contratação de pessoas com 
deficiência. 

Os interessados não precisam 
se inscrever. Basta levar 
identidade, carteira de trabalho e 
ter o currículo em mãos. 

A feira também é destinada 
aos reabilitados do INSS. 
Paralelo ao Dia D, também 
serão oferecidas atividades de 
orientação profissional, direitos 
da pessoa com deficiência, 
trocas de experiências com 
profissionais com deficiência 
que já estão no mercado de 
trabalho e outras atividades 
gratuitas para os visita

Agentes de endemias do 
Serviço de Vigilância Ambiental, 
vinculado à Secretaria da Saúde 
de Joinville, realizam neste 
sábado (28/9), das 8h às 12h, ação 
de vistoria em residências, para 
combate aos focos do mosquito 
Aedes Aegypti.

As visitas acontecerão nos 
bairros Boa Vista, Guanabara, 
Jarivatuba e Bucarein, 
considerados áreas infestadas 
pelo mosquito. De acordo com 
a coordenadora do Serviço de 
Vigilância Ambiental, Nicoli dos 
Anjos, o alvo das visitas serão os 
imóveis que não puderam ser 
vistoriados nas ações rotineiras 
realizadas pelos agentes durante 
a semana. Em caso de chuva, a 
ação de vistoria marcada para 
este sábado será cancelada.
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Alunos conhecem estação hidrometeorológica
A Defesa Civil de Joinville levou 33 

alunos do 6º ano A da Escola Municipal 
Professora Virgínia Soares, do bairro 
Floresta, para conhecerem a estação 
hidrometeorológica e maregráfica no 
Joinville Iate Clube (JIC), na manhã de 
terça-feira (24). 

A ação faz parte do Projeto Primavera 
da Defesa Civil, realizada pela Secretaria 
de Proteção Civil e Segurança Pública 
de Joinville (Seprot), e está dentro das 
atividades do projeto Defesa Civil na 
Escola, em parceria com a Secretaria de 
Educação (SED).  

Antes de visitar a estação, o grupo 
de alunos participou de aula rápida 
em uma das salas da Escola de Vela do 
clube. Com a apresentação de um a um 
dos equipamentos utilizados na estação 
hidrometeorológica e maregráfica 
disponível no local, cada estudante 
pôde tocar os objetos e tirar suas 
dúvidas sobre o funcionamento deles.

Processo seletivo para cargos temporários
A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, abriu as inscrições 

para o Processo Seletivo (Edital no 003-2019-SGP), para contratação de cargos, em caráter 
temporário, para a administração direta e indireta e do Hospital Municipal São José. Os 
interessados devem ler o edital e efetuar a inscrição até o dia 14 de outubro, às 23h59. 
Com exigência de nível superior, há vagas para farmacêutico, professor de 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental (Ciências Agrícolas), professor de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
(Ciências da Religião), professor do Ensino Fundamental (Inglês). Com exigência de Ensino 
Médio, há vagas para auxiliar de educador (formação: Magistério), e auxiliar de saúde bucal. 
E há vaga para tratador de animais, que pede Ensino Fundamental.

Inscrições para a Conferência da Juventude seguem até segunda
 Termina na próxima segunda-feira (30/09) o período de inscrições para a 5ª Conferência 

Municipal da Juventude de Joinville. Os interessados devem se inscrever no site da 
Prefeitura de Joinville. A conferência, que terá como tema “Juventude Joinvilense: 
Demandas e Expectativas”, é aberta para qualquer pessoa interessada, com o foco na 
reunião de jovens (pessoas dos 15 aos 29 anos) e pessoas que trabalham ou desenvolvem 
alguma atividade ligada diretamente a eles. O objetivo é unir as vozes da juventude da 
cidade e subsidiar a construção do Plano Municipal da Juventude. 

FOTO PHELIPPE JOSÉ



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  

4

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

Museu da Imigração divulga história nas escolas
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Como parte da programação da 13a Primavera de 
Museus – evento nacional realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Museus (IBRAM) o Museu Nacional da 
Imigração e Colonização de Joinville (MNIC) realiza 
nas escolas o projeto “Mala dos Viajantes”.  Na oficina, 
a equipe de educadores e monitores do MNIC leva 
às escolas uma mala antiga contendo cerca de vinte 
objetos diversos – muitos deles já obsoletos e em 
desuso – incluindo utensílios de cozinha, louças, 
artigos de uso pessoal, equipamentos de som e 
imagem, entre outros. 

Após uma dinâmica sensorial, os alunos e professores 
identificam os objetos e passam a relacioná-los com 
memórias familiares, com o cotidiano e com a própria 
história do museu. De acordo com a educadora do 
Museu Nacional da Imigração e Colonização, Elaine 
Cristina Machado, a inclusão da “Mala dos Viajantes” na 
13a Primavera dos Museus, vem ao encontro do tema 
do evento deste ano, que é “Museu por dentro, por 
dentro dos museus”. 

Um dos locais visitados pela “Mala dos Viajantes” 
foi a Escola Municipal Enfermeira Hilda Anna Krisch, 
no bairro Jardim Iririú. Na turma de 3o ano do Ensino 
Fundamental, as crianças tiraram da mala objetos 
inusitados e muitas vezes desconhecidos por elas.

Joinville faz ação nas 
FAIXAS DE PEDESTRES

“No trânsito, a gentileza sempre tem preferência”. 
Esta é a mensagem impressa no banner exposto pela 
equipe de 11 pessoas durante a realização de pequenas 
intervenções nas faixas de pedestres da região central 
de Joinville, ocorrida na segunda-feira (23/9). Parte da 
programação da Semana Nacional do Trânsito na cidade, 
a ação de conscientização foi realizada pela Escola 
Pública de Trânsito (Eptran), do Departamento de Trânsito 
de Joinville (Detrans), com a parceria da Unimed, da 
Comissão de Ações para Humanização e Segurança no 
trânsito em Joinville (Cotran) e do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comde).  

Agentes de trânsito, membros do Cotran, funcionários 
da Unimed e o presidente do Comde se reuniram para 
expor o banner em faixas de pedestres em pontos de 
grande circulação da cidade.


