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A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Saúde, entregou 
nesta quarta-feira (15/5), a revitalização da Unidade Básica de Saúde da 
Família (UBSF) Leonardo Schlickmann, no bairro Iririú. Com recursos do 
município, a Unidade passou por reformas e recebeu melhorias em suas 
áreas internas e externa. Os investimentos foram de R$ 476.435,00 nas 
obras estruturais, e R$ 107.000,00 em móveis e equipamentos.  

A UBSF Leonardo Schlickmann possui onze consultórios, sendo quatro 
com sanitários e um para serviços de odontologia. Além de amplo 
espaço de recepção, a Unidade também conta com farmácia, salas de 
procedimentos, de triagem, curativos, lavação, esterilização, vacinas, 
duas salas multiuso, salas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 
da coordenação, copa, vestiários, guarda de prontuários e almoxarifado, 
sanitários e depósito de resíduos. 

Unidade de Saúde do 
Iririú é REVITALIZADA
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CREAS Bucarein realiza dia 
de beleza para mulheres 
Usuárias do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) Bucarein receberam  
atendimento gratuito de cabeleireira, manicure 
e maquiagem. A ação, realizada na manhã 
de segunda-feira (13/5), faz parte do projeto 
Grupo de Mulheres em Situação de Violência, 
desenvolvido pelo CREAS Bucarein. O evento 
teve apoio da Coordenação de Políticas Públicas 
para as Mulheres, vinculada à Secretaria de 
Assistência Social de Joinville (SAS), do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e dos 
salões de beleza Entre Elas e Studio 21 Hair. 

A Comunidade Beco do Caminho Curto, 
localizada no Distrito de Pirabeiraba, 
foi certificada como quilombola pela 
Fundação Cultural Palmares, do Governo 
Federal. A portaria que reconhece essa 
comunidade de Joinville foi publicada no 
dia 10/5, no Diário Oficial da União (DOU). 
Esta certificação garantirá os direitos, 
programas e políticas públicas voltadas aos 
quilombolas. O Coordenador da Juventude 
e Promoção da Igualdade Racial, Paulo 
Junior, da Prefeitura de Joinville, afirma que 
a Coordenadoria e o Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) 
vem acompanhando a comunidade e estão 
cientes das demandas. 

Comunidade de Joinville é 
certificada como quilombola
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Caminhada para marcar a 
Semana da Saúde Mental 
A Secretaria da Saúde de Joinville realizou 
na sexta-feira (17/5) a caminhada alusiva à 
Semana de Orientação e Conscientização 
sobre Saúde Mental (13 a 17/5) e ao Dia 
da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 
de maio. O roteiro foi nas ruas centrais da 
cidade. Em Joinville, os usuários da rede 
de saúde mental recebem atendimento 
de acordo com a sua necessidade. Para 
os casos leves, o atendimento é realizado 
junto à Atenção Primária.  As internações 
hospitalares podem ocorrer em fases agudas, 
mas o objetivo é reconduzir o usuário aos 
serviços especializados e à Atenção Primária, 
logo que possível. 

A Companhia Águas de Joinville iniciou a instalação 
de uma nova adutora na avenida Santos Dumont, 
no trecho entre as ruas Arno Dohler e Rio do Braço 
(próximo à Milium). A obra, cuja extensão é de 
1,5 km, tem investimento de aproximadamente 
R$ 2,65 milhões e deve ser finalizada em seis 
meses. A tubulação será instalada na calçada, 
com interdições parciais no trânsito para 
estacionamento de caminhão e maquinário no 
trecho em que a obra estiver sendo executada.

ÁGUAS DE JOINVILLE inicia 
instalação de NOVA ADUTORA
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OBRAS DE 
PREVENÇÃO  
no Vila Nova e 
Nova Brasília

Governo Federal 
reconhece situação 
de EMERGÊNCIA  
de Joinville

Subprefeitura da 
Região Sul muda 
de endereço para 
atendimento público

A Prefeitura de Joinville, por meio das Subprefeituras Oeste, 
Sudoeste e Secretaria de Infraestrutura, realizou obras de 
prevenção de alagamentos nos bairros Vila Nova e Nova Brasília. 
Equipes trabalham na limpeza de valas que desaguam no rio 
Águas Vermelhas. No bairro Vila Nova, uma extensão de cerca de 
1.600 metros de valas nas laterais das ruas Heintz Zientz, Dr. Mauro 
Moura, Rudolf Baumer e Jacobus Feltaus .

A limpeza de valas no bairro Nova Brasília acontece ao fim 
da rua Willy Tilp, nas ruas Nadir Martins Morães e Amandus 
Kamradt. Ao todo, quatro valas com mais de dois quilômetros 
de extensão serão limpas. 

O Governo Federal, através da 
Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, reconheceu 
a situação de emergência, 
decretada pela Prefeitura de 
Joinville no dia 27 de março, por 
causa das chuvas que atingiram 
a cidade, nos dias 14 e 15 de 
março deste ano. A partir deste 
reconhecimento, o Município 
aguarda a liberação de recursos 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) para as 
famílias afetadas pelas chuvas. 
Esse procedimento será feito 
pela Caixa Econômica Federal. 
Todas as informações sobre o 
encaminhamento da liberação 
do FGTS aos atingidos, como 
local de atendimento, datas, 
documentações e lista de 
beneficiados, serão divulgadas 

 
A partir de segunda-feira, 
20/5, o atendimento público 
da Subprefeitura da Região 
Sul será transferido para o 
imóvel da Unidade Básica 
da Saúde da Família UBSF 
Boehmerwald I, localizado na 
rua Boehmerwald, s/nº, das 
8 às 14 horas.  A alteração é 
necessária porque a atual sede 
da subprefeitura será demolida 
para a implantação de um 
espaço anexo à nova UBSF 
Boehmerwald. A estrutura está 
prevista para ser inaugurada 
em julho. 
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FEIRA DE OUTONO terá mudas 
frutíferas e produtos coloniais 

Neste sábado (18/5), das 9 às 17 horas, na Casa da Cultura (rua 
Dona Francisca, 800 – Saguaçu), acontece o 6o Fórum Municipal de 
Museus e Espaços de Memória de Joinville.  O evento é gratuito e 
aberto à comunidade, especialmente aos trabalhadores de museus 
públicos e privados, colecionadores e cidadãos interessados no 
setor. A edição deste ano traz como temas centrais a comemoração 
pelo Dia Internacional de Museus, celebrado no próprio 18 de 
maio, e a aprovação do Plano Municipal de Museus de Joinville.

Fórum vai discutir e aprovar 
Plano Municipal de Museus 

Neste sábado, 18/5, das 
8 às 16 horas, acontece 
a primeira edição da 
Feira de Outono, na 
sede da Unidade de 
Desenvolvimento Rural 
(UDR) da Secretaria 
de Agricultura e Meio 
Ambiente – SAMA (SC 
418, no 271 – antiga 
sede da Fundação 25 de 
Julho, em Pirabeiraba). 
A feira vai reunir 
produtores de Joinville 
e região, que irão 
comercializar mudas 
de árvores frutíferas 
e nativas, hortaliças e 
produtos orgânicos, 
além de plantas 
ornamentais e flores de 
corte, como orquídeas e 
antúrios.


