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AÇÕES DE  
PREVENÇÃO  
AO CÂNCER

A Secretaria da Saúde realiza diversas ações nas 
Unidades Básicas de Saúde e Hospital São José 
referente ao mês de prevenção ao câncer de mama, 
o Outubro Rosa. Para transmitir uma mensagem de 
conscientização um grupo de ceramistas da Casa da 
Cultura decorou o cercado da fachada do Hospital 
Municipal São José. Além das flores decorativas, a 
iluminação da fachada do Hospital São José ganhou 
tons rosa para destacar o mês de prevenção à doença.
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UBSF DOM GREGÓRIO
05/10/2019 – 8h às 17h
Palestra 9h e às 14h 
Preventivos feito pelos 
enfermeiros, mesa de café da 
manhã, frutas, bolo, cachorro 
quente, sorteios de brindes 
por participação.

UBSF NOVA BRASÍLIA
05/10/2019 8h às 14h
Preventivos e atendimentos 
diversos

UBSF PARQUE JOINVILLE
05/10/2019 – 8h às 17h
Coleta do Preventivo e  
livre demanda.

UBSF JARIVATUBA
05/10/2019 – 8h às 12h.
Mutirão de preventivo, 
consultas e palestras.

UBS SAÚDE PRISIONAL
Nas quartas-feiras palestras 
sobre o autocuidado.

UBSF JARDIM IRIRIÚ
22/10/2019 – 19h –  
Auditório da Igreja Católica 
São João Batista.
Roda de conversa com o 
ginecologista 

UBSF JARDIM PARAÍSO III
23/10/2019 - 13h30 às 17h
Palestra sobre o assunto e 
após será realizado um sorteio 
de brindes.

UBSF JARDIM PARAÍSO IV
30/10/2019 - 13h30 às 17h
Palestras orientativas 

UBSF JARDIM PARAÍSO V E VI
05/10/2019 – 8h às 13h
Atendimento com médicos  
e enfermeiras

UBSF PARANAGUAMIRIM
19/10/2019 
7h30 – Corrida e caminhada 
organizada pela equipe.

UBSF BOEHMERWALD
19/10/2019 – 8h às 17h
Realização de preventivos 
30/10/2019 - 7h às 14h testes 
rápidos e preventivos

UBSF MORRO DO MEIO 
19/10/2019 – 8h às 17h
Consulta médica  
para usuárias.

UBSF LAGOINHA
21/10/2019 – 13h30
Local: Igreja Comunidade 
Batista Esperança
Endereço: Rua Osni Câmara da 
Silva, 291 - Bairro Morro do Meio.
Palestra, testes rápidos,  
café, sorteio de brindes.

UBSF FLORESTA
19/10/2019 – 8h às 17h
Atividades e orientações

UBSF EDLA JORDAN
05/10/2019 - 8h às 16h
Atendimento médico, 
odontológico e preventivo.

HOSPITAL SÃO JOSÉ
Período de 21 a 25 de outubro 
Durantes esta semana teremos 
haverá ações de ginástica, 
cultura, exposição e palestras.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES:
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE



Edital do Mecenato 2019 é publicado

Uma Audiência Pública, 
no dia 16 de outubro, vai 
apresentar o Estudo de Impacto 
Ambiental e o Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 
da implantação e operação da 
Ponte de Joinville. A audiência 
será realizada na Câmara de 
Vereadores de Joinville, com 
início às 19 horas. O evento 
é realizado pelo Instituto 
do Meio Ambiente de Santa 
Catarina (IMA/SC). A ponte 
fará a ligação entre os bairros 
Adhemar Garcia e Boa Vista. O 
contrato de financiamento de 
US$ 40 milhões foi assinado 
pela Prefeitura de Joinville 
com o Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do 
Prata (Fonplata).

Bem-Estar Animal incentiva adoção
O Centro de Bem-Estar Animal (CBEA) está incentivando a adoção de animais. 

A unidade presta atendimento clínico médico veterinário a animais de rua sem 
tutor, feridos, doentes ou vítimas de maus-tratos. Por isso, tem animais tratados 
disponíveis para adoção. Atualmente, são 14 cachorros de porte médio a grande. 
No sábado (5/10), o CBEA levará seis cães adultos à Feira de Adoção Tardia de 
Cães, promovida no Complexo Expoville. Interessados em incluir um animal de 
estimação na família, ainda podem fazer contato pelo telefone (47) 3433.6157, 
ou visitar a sede do CBEA, que fica na Estrada Blumenau, km 11, no bairro Vila 
Nova. O funcionamento é de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. Interessados 
em cães menores ou gatos também podem ligar para ficar na lista de espera.

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), publicou na terça-feira 
(2/10), o edital de Chamamento Público no 011/2019, destinado à seleção de projetos culturais financiados 
pelo Mecenato Municipal de Incentivo à Cultura (MMIC), referente ao exercício de 2019. O prazo final para 
entrega dos envelopes é dia 31 de outubro (quinta-feira), às 9 horas. 

O edital prevê o valor de R$ 3.574.748,80 que serão disponibilizados por meio de renúncia fiscal 
autorizada pelos contribuintes, junto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU.

Audiência Pública  
da Ponte Joinville
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Melhorias no  
NOVA BRASÍLIA 

A Subprefeitura Sudoeste realiza a construção de calçadas na lateral da 
rua Minas Gerais, no Nova Brasília, com o objetivo de dar mais segurança aos 
moradores. No mesmo bairro acontece o aterramento das ruas Amandus 
Kamradt e Nadir Martins Morães.

Praça de Pirabeiraba é revitalizada

 Em Pirabeiraba, a Prefeitura realiza as obras de melhorias da praça anexa 
ao Terminal de ônibus. O espaço terá reforço na iluminação pública e nos 
espaços usados dos equipamentos

Obras de 
drenagem  
no Vila Nova

A Prefeitura de Joinville, 
por meio da Subprefeitura 
Oeste, realiza a drenagem da 
rua Comandante Karl Busch 
no bairro Vila Nova. A via é 
lateral da rua Bento Torquato 
da Rocha e sua rede de 
drenagem tem ligação 
com diversas outras ruas da 
região, sendo responsável 
por escoar as águas pluviais 
até o rio Águas Vermelhas. 
Serão instalados 700 tubos 
de 1,5 metro. 
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ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
No domingo, dia 6 de 

outubro, serão escolhidos os 
15 conselheiros tutelares que 
vão atuar nos três Conselhos 
Tutelares de Joinville, entre 2020 
e 2024. A votação será realizada 
das 8 às 17 horas, na Escola de 
Ensino Médio Governador Celso 
Ramos, na rua Plácido Olímpio 
de Oliveira, 400, no Bucarein, 
por meio de voto facultativo. Os 
eleitores devem comparecer ao 
local portando um documento 
original com foto e escolher um 
dos 79 candidatos aos cargos.

EDUCAÇÃO abre 
cadastro para vagas

A Prefeitura de Joinville, por 
meio da Secretaria de Educação, 
iniciou o período de cadastro 
para crianças de 0 a 3 anos 
na educação infantil. O prazo 
para quem deseja participar da 
primeira oferta de vagas para 
2020 iniciou na quarta-feira 
(2/10) e vai até 14 outubro. Para 
quem já possui cadastro deve 
realizar novo procedimento e 
gerar nova inscrição. O cadastro 
deve ser feito pela internet, no 
site da Prefeitura, no Sistema 
Eletrônico de Pré-Matrícula da 
Educação Infantil 0 a 3 anos. O 
preenchimento das vagas para 
as crianças de 0 a 3 anos seguem 
os critérios estabelecidos no 
Edital nº 02/2019/PMJ/SE, 
com prioridade para crianças 
vulneráveis socialmente, 
com deficiências e grau 
socioeconômico.
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Com a chegada da primavera, 
as flores ganham destaque nos 
jardins espalhados pelos 501 
espaços públicos administrados 
pela Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente (Sama) de 
Joinville, com ações da Unidade 
de Parques e Praças (UPP). A 
equipe da UPP fez o plantio de três 
espécies de flores nos canteiros na 
rua Saguaçu, no início da subida 
do Mirante. Os canteiros próximos 
ao Terminal de Ônibus Central 
também recebem novas plantas. 
Outra equipe realiza a poda das 
árvores da região limítrofe da 
pista de pouso e decolagem do 
Aeroporto de Joinville.

ESPAÇOS RECEBEM 
PLANTIO DE FLORES


