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Joinville é pioneira na ação de enfrentamento à
 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Representantes de aproximadamente 35 entidades 
governamentais e não governamentais de Joinville e 
região, participaram da primeira reunião Intersetorial 
da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, 
realizada na quarta-feira (29/5). 

A iniciativa inédita em Santa Catarina é resultado da 
adesão do município ao Pacto Estadual Maria da Penha 
e ao Termo de Compromisso de Adesão à Rede, assinado 
pelo prefeito Udo Döhler, no mês de março. 

Com a participação de setores como poder público, 
poder judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Universidades, Polícia Civil e Militar, Associação 
Empresarial, entidades das áreas da saúde, educação e 
Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina 
(Amunesc), a Rede compreende entidades e instituições 
que realizam algum tipo de atendimento ou serviço de 
proteção à mulher. 
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 REUNIÕES DA REDE
As reuniões da Rede acontecerão mensalmente e, 

nos encontros, as instituições poderão falar sobre 
os serviços que oferecem. Também serão discutidas 
ações e estratégias para alinhar as diretrizes de 
trabalho do grupo.

Em 2018, a Delegacia da Mulher de Joinville 
registrou 3024 boletins de ocorrência com casos 
de violência moral, física, psicológica, sexual e 
patrimonial. Neste ano, Santa Catarina já bateu 
recorde no número de feminicídios, com 27 casos 
registrados. 



Melhorias no trecho entre as ruas 
Ottokar Doerffel e Independência

A Prefeitura de Joinville inicia obras mudanças no cruzamento das ruas 
Ottokar Doerffel e da Independência, a partir deste sábado, dia 10/6. As 
mudanças não envolvem alteração de direção do tráfego, mas a adição de 
faixas de rodagem e de sinalização. As alterações serão efetivas em 15 de 
junho.  Na rua Ottokar Doerffel, haverá um prolongamento da 2ª faixa para 
quem segue sentido Centro, no trecho entre as ruas de Independência e a 
Gothard Kaesemodel. 

A rua Independência terá duas faixas de acesso à Ottokar Doerffel, uma 
para quem segue sentido Centro e outra para quem segue sentido BR 101. 
As alterações acontecem a partir de um estudo de tráfego, realizada pela 
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (Sepud).

Realocação de redes de água da região central
A Companhia Águas de Joinville começa, na próxima terça-feira (4), a mudança 

das redes de água e esgoto para a calçada na rua Visconde de Taunay, esquina com 
a rua Henrique Meyer (Centro). As interdições no trânsito serão parciais. 

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.

Conscientização 
sobre uso de 
antibióticos

A Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Saúde realizou a atualização 
multidisciplinar em Farmacologia, com 
foco no uso racional de medicamentos 
antimicrobianos, ou seja, os antibióticos. 

Embora a comercialização 
de antibióticos seja permitida 
apenas mediante apresentação da 
receita médica, a indicação desses 
medicamentos em larga escala pode 
gerar danos à saúde individual, coletiva 
e ao meio ambiente. De acordo com a 
gerente de Assistência Farmacêutica 
e Laboratório Municipal, Louise 
Delatorre, existe uma movimentação 
mundial acerca da redução do uso de 
antimicrobianos. No final de 2018, o 
Ministério da Saúde lançou o Plano de 
Ação Nacional para Prevenção e Controle 
da Resistência aos Antimicrobianos do 
Brasil (PAN-BR).



Assistência Social 
organiza ação no 
Paranaguarmirim

Uma semana de mobilização com 
atividades educativas, de conscientização 
e ações de limpeza no bairro. Esta é a 
programação promovida pelo Centro 
de Referência de Assistência Social 
(Cras) do Paranaguamirim, por meio 
da Rede de Articulação, para o projeto 
Nosso Bairro Limpo. O dia D de limpeza 
e conscientização do projeto acontece 
neste sábado (1/06), das 8 às 12 horas. 

No sábado, a equipe da Rede de 
Articulação, composta por lideranças do 
bairro e usuários do Cras, acompanhada 
por uma equipe da empresa de limpeza 
urbana Ambiental, farão um trabalho de 
conscientização, através da distribuição de 
folhetos informativos sobre a destinação 
correta do lixo, e de recolha de resíduos 
depositados em locais impróprios. 

Joinville realiza 
Festivais PID de  
Karatê e de Judô

Um dia para colocar em prática o aprendizado e se 
confraternizar. Esta é a proposta da Secretaria de Esportes de 
Joinville (Sesporte) com os Festivais do Programa de Iniciação 
Desportiva (PID) das modalidades de karatê e judô, que 
acontecem no próximo sábado (1/06). O festival será realizado no 
Ginásio de Esportes Mário Timm, que fica na rua José Elias Giuliari, 
316, no bairro Boa Vista, é gratuito e aberto ao público. 

Com 400 jovens lutadores convidados, de 6 a 16 anos, o 
Festival PID de Karatê inicia às 8 horas, com a cerimônia de 
abertura, e segue até ao meio-dia. Os participantes são alunos 
das 42 turmas que se reúnem em 35 pontos diferentes de 
Joinville. Ao todo, 1260 crianças praticam o karatê por meio do 
programa em toda Joinville. 

O Festival PID de Judô acorre das 13h30 às 18h e também vai 
reunir 400 jovens judocas dos 6 aos 16 anos. O PID atende cerca 
de 500 alunos da modalidade, em 33 turmas dispostas em 15 
locais diferentes. A cerimônia de abertura acontece às 16 horas. 
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Joinville participa do DIA DO DESAFIO

Com muita música, animação e 
movimento, a Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria de Esportes 
(Sesporte), em parceria com o Sesc, 
realizou o Dia do Desafio 2019, 
na quarta-feira (29). Cerca de 600 
pessoas acompanharam a cerimônia 
e as atividades de abertura do evento 
que seguiu até as 21 horas.

Ginástica artística, funcional, pilates, 
caminhada e corrida com subida do 
morro do Mirante fizeram parte da 
programação. Para encerrar o dia de 
atividades, houve um Aulão Show. 
Neste ano, Joinville participou do 
desafio contra a cidade de La Plata, 
na Argentina, capital da província de 
Buenos Aires, com aproximadamente 
850 mil habitantes. 
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MEXA-SE RUN reúne  
150 pessoas em sua aula inaugural 

Na última segunda-feira (27), a Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) 
realizou a primeira aula do Mexa-se Run. Com início às 19h30, a aula inaugural 
reuniu 150 pessoas para a prática de corridas e caminhadas.

A aula semanal acontecerá todas as segundas-feiras, com concentração 
na Arena Joinville. O trajeto percorrido é em via pública. O grupo sai da 
Arena Joinville, passa pela ponte Mauro Moura, passa pelas ruas Graciosa e 
Florianópolis e retorna pela Inácio Bastos, num trajeto de aproximadamente 
3.400 metros. Durante as reuniões, é oferecido auxílio técnico por meio dos 
profissionais da Sesporte e estagiários do programa de bolsas de estudo, em 
parceria com a Univille e Bom Jesus Ielusc, para que as atividades físicas sejam 
realizadas de maneira correta, promovendo a saúde.

Para informações de datas, locais e horários das atividades, basta entrar em 
contato com a Sesporte pelo telefone 3433-1160.


