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A Secretaria da Saúde de Joinville está implantado uma nova ferramenta para comunicação 
direta com o usuário. Trata-se do aplicativo e-Cidadão Saúde Joinville. A ferramenta integra 
o Sistema Integrado de Gestão (SIG), implantado desde 2017, e desenvolvido pela Olostech, 
empresa especializada em software para saúde pública. Já em sua primeira versão – que vai 
reunir informações referentes aos serviços da atenção primária do município – o aplicativo 
e-Cidadão Saúde Joinville vai trazer benefícios como redução de absenteísmo de consultas e 
exames e, consequentemente, melhor aproveitamento de vagas; redução de ligações telefônicas 
às Unidades Básicas de Saúde (UBS); mais transparência; mais autonomia para o cidadão. 

Uma das principais funcionalidades do app será a informação sobre as datas e horários 
de consultas e exames agendados. Além de acompanhar os seus agendamentos, o usuário 
receberá notificações periódicas lembrando seus atendimentos programados. Se necessário, 
ele poderá, inclusive, cancelar a sua consulta ou exame, dentro de um período máximo 
estabelecido pela ferramenta.  Os usuários da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) 
Jardim Paraíso I e II, são os primeiros a testar o app, em versão piloto que deve ser colocada 
em funcionamento durante o mês de outubro. 
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Aplicativo facilita acesso à saúde



Prefeitura regulariza  
conjunto de imóveis

Os moradores do Jardim Patrícia, localizado no bairro Boehmerwald, zona Sul de 
Joinville, receberam seus títulos de propriedade. A entrega foi realizada na noite de 
quarta-feira (9), na Escola Municipal Professor Orestes Guimarães.

Foram beneficiadas 18 famílias do Jardim Patrícia enquadradas no Programa 
Lar Legal, instituído pela Lei Municipal nº 8.111/2015, que aderiu ao regramento 
previsto na Resolução nº 8/2014 - Conselho de Magistratura Catarinense. Esta 
regularização tramitou através de um processo judicial, iniciado em 2000. Os 18 
lotes do denominado Jardim Patrícia  estão localizados na rua Waldemar Antonio de 
Araujo, lateral da rua Boehmerwald.

Professores são capacitados 
no Mês da Consciência Negra

No próximo mês de novembro, o “Mês da Consciência Negra”, ocorrerão seis 
formações gratuitas do Projeto Educação e Diversidade Étnico-Racial voltadas aos 
professores das redes municipal e estadual de ensino de Joinville sobre a educação 
das relações étnico-raciais com ênfase na história e cultura africana e afro-brasileira 
em sala de aula. As formações serão oferecidas pela Prefeitura de Joinville, através da 
Coordenadoria da Juventude e Promoção da Igualdade Racial, em convênio firmado 
com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos/Secretaria Nacional 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).

As atividades serão ministradas por professores e pesquisadores de Santa 
Catarina e Paraná. Ocorrerão cinco aulas presenciais no período noturno, incluindo 
a aula magna, e atividades complementares. Haverá certificação de 30 horas para 
os participantes que tiverem 75% de frequência e apresentarem trabalho final. As 
inscrições seguem até o próximo dia 31/10 neste link: http://bit.ly/capacitajoinville.

A Prefeitura Municipal 
de Joinville, por meio 
da Secretaria de 
Agricultura e Meio 
Ambiente (Sama), abre 
as inscrições para a 
atividade comercial 
nos cemitérios públicos 
para o período de 
Finados de 2019, do 
dia 1º ao dia 3 de 
novembro. Interessados 
em ocupar um dos 72 
espaços disponíveis 
para a atividade 
comercial defronte 
aos cemitérios podem 
realizar a inscrição até 
o dia 11 de outubro, 
das 8 às 14 horas, no 
balcão de atendimento 
da Sama, localizado 
na avenida Hermann 
August Lepper, nº 10, 
no prédio sede da 
Prefeitura de Joinville. 

Inscrições para o 
comércio durante Finados
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Guarda Municipal leva 
cidadania às escolas

Entre suas diversas atribuições, a 
Guarda Municipal de Joinville tem a 
função de contribuir com a segurança 
escolar. Mas essa tarefa não se restringe 
apenas à área externa e entorno das 
escolas. Com o projeto educativo 
Farda Azul, a corporação está atuando 
dentro das salas de aula, envolvendo 
professores, diretores, funcionários, pais 
e alunos em ações de conscientização 
sobre cidadania, bullying e drogas. 
Neste ano, o projeto Farda Azul 
está sendo realizado em 18 escolas 
municipais e, até o final do ano, oito mil 
crianças devem ser envolvidas na ação. 

O conteúdo é elaborado com base 
em diretrizes como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e o 
regimento de trabalho da Guarda 
Municipal e, a cada trimestre do ano 
letivo, um dos temas é discutido. O 
primeiro deles é Cidadania. Nesta 
abordagem, além de falar sobre o 
Regimento Único Escola da Secretaria 
de Educação de Joinville (SED), os 
guardas municipais reforçam que 
as regras da escola também estão 
previstas em lei. De intensa repercussão 
no ambiente escolar, o Bullying o e 
Cyberbullying representam o segundo 
tema abordado pelo projeto Farda Azul.

Escola vence prêmio do 
Instituto do Meio Ambiente

Um projeto que ensina a prática da reciclagem do lixo orgânico, aplicado 
na Escola Municipal Plácido Xavier Vieira, foi premiado no 1º Prêmio IMA de 
Educação Ambiental, organizado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa 
Catarina. O projeto Composteira doméstica: transformando lixo em adubo 
orgânico, de autoria da professora Keilla Oliveira Dias, envolveu todas as turmas 
do 6º ao 9º ano em diversas disciplinas da unidade. A cerimônia de premiação 
será dia 20 de novembro em Florianópolis. A escola receberá troféu e R$ 1 mil 
para aprimoramento do projeto. Ao saber da premiação, Keilla afirma estar grata 
em receber o prêmio e que a conquista foi coletiva. “O projeto só foi possível com 
a parceria de todos. Há uma frase que eu sempre digo: ‘sonho que se sonha só  
é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade’. E, hoje, nossa escola 
está colhendo os frutos desse e de outros sonhos que virão”, explica a professora. 

Companhia Águas oferece atendimento via Whatsapp

Além das unidades presenciais, da central telefônica 115 e do site www.
aguasdejoinville.com.br, a Companhia Águas de Joinville agora oferece 
também atendimento pelo WhatsApp. O número é (47) 99771-8115. Basta o 
cliente adicionar o número à lista de contatos do celular. O novo canal está 
disponível 24 horas, todos os dias da semana. 
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Joinville se prepara para os 
Jogos Abertos Paradesportivos

FEIRA DO PRÍNCIPE com 
atrações para o Dia das Crianças

A edição de outubro da Feira do Príncipe acontece neste domingo (13/10), com 
atrações em homenagem ao Dia das Crianças, música, dança, teatro e brincadeiras 
para os pequenos.  Abrindo a programação do palco cultural, participação dos alunos 
e professores da Escola de Música Villa-Lobos (EMVL), integrante da Casa da Cultura de 
Joinville.  Às 11 horas, os grupos da Prática de Banda da EMVL apresentam sucessos 
do rock, pop e MPB. Na sequência, às 12h, o ritmo vibrante dos metais da Big Band 
Villa-Lobos vai contagiar o público com seus saxofones, trompetes, trombone, guitarra, 
contrabaixos elétrico e acústico, bateria, percussão, piano e voz. No repertório, clássicos do 
jazz e sucessos nacionais e internacionais. 

Iniciando programação da tarde, às 13h30, alegria com a peça teatral “Amor de Palhaço”, 
encenada pelos atores Tatiane e Luciano Himmer, do grupo circense Circo Lúdico. 

Já às 14h, é a vez da dança invadir a Feira do Príncipe, com apresentações de balé 
e danças infantis, com a equipe do Studio Arte e Movimento; dança de rua com os 

bailarinos do grupo Kulture Kaos; e o ritmo e a 
performance do grupo de balé Asas Macalossi. 

Encerrando as atrações artísticas da Feira do Príncipe 
deste mês, show de música sertaneja com a dupla 
Laura & Gabriela. Durante a programação cultural, os 
palhaços Tuti e Aline irão interagir com as crianças, 
fazendo esculturas de balões e pintura no rosto. 

Uma delegação com 228 pessoas 
vai representar Joinville nos 15ºs Jogos 
Abertos Paradesportivos de Santa 
Catarina (Parajasc), que acontece 
de 14 a 19 de outubro, na cidade de 
Caçador, no Meio-Oeste do estado. 
O município é o atual campeão e vai 
buscar heptacampeonato.  Neste sábado 
(12), integrantes do Departamento de 
Paradesporto da Secretaria de Esportes 
de Joinville (Sesporte), responsável pela 
coordenação da equipe, se deslocará 
para a cidade-sede dos jogos para 
organizar o alojamento da delegação, 
na Escola Municipal de Educação Básica 
Henrique Júlio Berger, e preparar o local 
para receber os atletas que iniciam o 
deslocamento na segunda-feira (14).  
Joinville disputa as quatro categorias 
dentro da competição. 

Na categoria para deficientes físicos 
(DF), os 44 atletas vão participar das 
modalidades de atletismo, basquete em 
cadeira de rodas, bocha paralímpica, 
tênis de mesa e xadrez. Os atletas com 
deficiência intelectual (DI) terão 47 
representantes no atletismo (com duas 
subdivisões, uma para DI e outra para 
portadores de síndrome de Down), 
basquete, bocha, futsal e tênis de mesa. 

Os 48 atletas com deficiência visual 
(DI) que representam Joinville vão 
disputar atletismo, bocha, ciclismo 
tandem com guia, golbol e xadrez. Na 
categoria de deficiência auditiva (DA), os 
31 atletas vão disputar as modalidades 
de atletismo, bocha, futsal, tênis de mesa 
e xadrez.  

Ao todo, 170 atletas joinvilenses, 
acompanhados por 20 técnicos e guias 
para os portadores de DI, além de seis 
pessoas responsáveis pela coordenação 
e outras seis que farão o preparo das 
refeições, compõem a delegação, que 
lotará quatro ônibus e quatro vans para o 
transporte até Caçador. 


