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Durante discurso,  o ministro 
anunciou a liberação de recursos 

para o Hospital São José no valor de 
R$ 13 milhões para aquisição de 
dois aceleradores lineares, usados 

no tratamento de câncer, entre 
outros equipamentos. Mandetta 

também conheceu o Centrinho Luiz 
Gomes e o Hospital São José.

 RECURSOS DE 13 MILHÕES  
PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ 

UBSF BOEHMERWALD é inaugurada 
com conceito ESPAÇO SAÚDE

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
da Saúde (SES), inaugurou a nova Unidade Básica 
de Saúde da Família (UBSF) Boehmerwald nesta 
sexta-feira (19). A cerimônia contou com a presença 
do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. 
A unidade fica na rua Universidade, 355, com 
atendimento das 7h às 21h. O investimento na 
construção de 744,80 m² foi de R$ 2.058.565,00, 
sendo R$ 1.650.565,00 recursos do município e 
R$ 408 mil do governo federal. É o primeira no 
município com o conceito de “Espaço Saúde” com 
espaço multiuso para práticas integrativas de saúde, 
incluindo uma pista de corrida e caminhada.



Balcão unificado para atendimento de setores de trânsito 
Um acordo de cooperação mútua entre a Prefeitura de Joinville, por meio do Departamento de Trânsito 

(Detrans), e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), cria um balcão unificado para atender demandas 
relacionadas a multas de trânsito, indicação de condutor e solicitação de credencial de idosos e pessoas com 
deficiência.. O documento foi assinado nesta quarta-feira (17) pelo prefeito Udo Döhler e a delegada Regional 
de Polícia Civil Tânia Harada. A partir de 1º de agosto, o balcão ficará no Detran/Ciretran, situado na rua 
Blumenau, 2103, das 8h às 17h.

PONTE JOINVILLE 
A Prefeitura de Joinville 

conseguiu, esta semana, a 
aprovação do relatório de 
impacto ambiental (Rima) da 
Ponte Joinville, que irá ligar 
os bairros Adhemar Garcia e 
Boa Vista. O documento foi 
disponibilizado no site do 
Instituto do Meio Ambiente. 
O próximo passo é a 
realização audiência pública 
pelo município prevista para setembro. Para a obra da Ponte Joinville, já está 
garantido o financiamento de U$ 40 milhões pelo Fundo Financeiro para o 
Desenvolvimento da Bacia do Prata. A estrutura terá aproximadamente 800 
metros de comprimento e 27,8 metros de largura.

Obras de 
drenagem e 
pavimentação 

Com o objetivo de 
garantir o escoamento 
das águas das chuvas e 
evitar alagamentos, a 
Prefeitura de Joinville, por 
meio da Subprefeitura 
Sul, realiza obras de 
drenagem nas ruas Porto 
Rico, no Floresta, e rua da 
União, no Boehmerwald. 
O investimento é de 
R$ 334.600,00, além 
da economia gerada 
pela diminuição das 
manutenções. Ainda 
nesta semana, recebem 
requalificação asfáltica, 
as ruas Guilherme Kock 
e Marcílio Dias, no Santo 
Antônio; rua Pará, no 
América; e rua Capinzal, 
no Saguaçu. 
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Início das escavações no 
Sambaqui Morro do Ouro

As escavações no Sambaqui Morro do Ouro, bairro Guanabara, iniciaram 
nesta quinta-feira (18). Os trabalhos envolvem profissionais do Museu de 
Sambaqui de Joinville, Univille, USP, Universidade de Exeter (Inglaterra) 
e Museu Nacional do Rio de Janeiro. A pesquisa quer entender melhor o 
processo de formação do sítio, se o sistema dos moradores era de caça 
e coleta ou se, de alguma forma, envolvia o cultivo. A partir do dia 2277, 
interessados em acompanhar as escavações no horário entre 10h e 16h. O 
Sambaqui Morro do Ouro possui 5 mil anos.

Joinville participa de evento nacional de matemática

Um projeto que envolve a educação financeira e matemática levou 
Joinville a participar do Encontro Nacional de Educação Matemática, 
na cidade de Cuiabá no estado do Mato Grosso. Os representantes 
foram a professora Carlas Pawluk e o aluno Alexsander Fidelis 
Moreira, 12 anos, da Escola Municipal Professora Eladir Skibinski.  A 
atividade “A matemática do Meu Dinheiro”, aplicada com alunos do 
5º ano, foi o único de Santa Catarina selecionado na área do  Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais. O projeto incentiva os estudantes a fazer 
um planejamento financeiro e controle de gastos. 

Inscrições para novos 
conselheiros tutelares 

A criação do terceiro conselho 
levou a Prefeitura de Joinville, 
por meio do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), a abrir 
novo período de inscrições 
às pessoas interessadas em 
se tornar conselheiro tutelar. 
O período de registro de 
candidatura segue dia 29/7. 
Os documentos exigidos no 
edital - joinville.sc.gov.br devem 
ser entregues em um envelope 
lacrado na sede do CMDCA, das 
8h às 14h, rua Presidente Afonso 
Pena, 840, no bairro Bucarein.
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Bairros  
recebem  
palco do 
Festival  
de Dança 

FOTO DIVULGAÇÃO

Parque 
Zoobotânico 
abrirá às 
segundas   
em julho

Em função do grande 
afluxo de visitantes durante 
as férias escolares, o Parque 
Zoobotânico de Joinville abre 
excepcionalmente os portões às 
segundas-feiras finais do mês de 
julho, dias 22 e 29. 

Outro fato que está levando 
muitos visitantes ao Zoobotânico 
é o Festival de Dança, que 
começou que se estende até o dia 
27. Segundo a direção do parque, 
o número normal diário de 250 
visitantes chega até a triplicar 
nessas duas semanas finais de 
julho. O horário de atendimento é 
das 9h às 17h.

Moradores dos bairro Aventureiro, Floresta 
e América têm a oportunidade de  assistir 
apresentações de dança de vários grupos que estão 
participando do 37º Festival de Dança de Joinville. 
No sábado (20) e domingo (21), das 15 às 16h30, 
os bailarinos estarão no Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU) do Aventureiro. Ainda no sábado, 
a atração ocorre na praça Tiradentes, no Floresta, 
das 12 às 14 horas, e no Museu de Arte de Joinville, 
América, das 10h30 às 17h30. São mais de 20 grupos 
de todos os gêneros que foram pré-selecionados 
pela curadoria do Festival de Dança.

Contação  
de histórias 
nas férias 

A Biblioteca 
Pública Municipal 
Prefeito Rolf Colin 
abre espaço para  
contações de 
histórias durante 
as férias de julho. 
A programação 
acontece na 3ª e 
5ª feira, 10h às 
11h e  15h às 16h e 
pode ser conferida 
ainda dias 23 e 
25 de julho. Os 
participantes 
vão embarcar 
em viagens pelas 
diversas histórias 
contadas por Carol, 
na parte da manhã, 
e a tia Márcia, à 
tarde, funcionárias 
da biblioteca.


