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Campanha orienta atenção 
ao MORADOR DE RUA
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“Não dê Esmolas! Ajude de Verdade”. Este é o mote da campanha que a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Joinville (CDL) e a Secretaria de Assistência Social (SAS) começaram a colocar em 45 ruas na região central, 
Anita Garibaldi, Bucarein e América.

As placas informam o telefone do Centro Pop (3433-3341) e chamam a atenção da população para “ajudar 
de verdade”, encaminhando os pedintes para este espaço. O Centro Pop funciona na rua Paraíba, 923, no bairro 
Atiradores (perto da rodoviária), sendo um dos destaques da rede de assistência social de Joinville.

No Centro Pop, a equipe atua de forma articulada com outras secretarias. Os moradores em situação de rua têm 
acesso a banheiros com chuveiros, lavanderia, salas multiuso (para atendimentos e atividades coletivas, como 
oficinas), cozinha, armários com chaves para guardar os pertences, refeitório e espaço de recepção/abordagem.



Por meio de uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social 
(SAS) e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Sama), a 
Prefeitura de Joinville realizou o cadastramento de produtores rurais 
no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na manhã de quinta-
feira (5/9). Com 78 inscrições já finalizadas, a estimativa é de que mais 
de 100 produtores participem do programa neste ano.

No segundo ano consecutivo em Joinville, o PAA acontece na 
modalidade de Compra com Doação Simultânea e cadastra produtores 
dos ramos de hortifrutigranjeiro para o fornecimento semanal de 
alimentos a entidades cadastradas na SAS. É uma ação de Inclusão 
Produtiva do Governo Federal, com recursos do Ministério da 
Cidadania, e é executado por estados e municípios e pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), com o objetivo de promover o 
acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

A Prefeitura de Joinville renovou 
a frota de ambulâncias Esta semana 
foram entregues quatro ambulâncias 
novas para o serviço de atendimento 
móvel de urgência, o Samu, e duas para 
o Hospital São José.

Além disso foram entregues as 
melhorias na área externa do Hospital 
São José. As obras de modernização 
incluíram a demarcação de vagas, 
renovação e ampliação da iluminação 
do estacionamento, adequação de 
acessibilidade, passagem coberta e 
reforma da rampa para acesso de veículos 
ao Pronto Socorro, ajardinamento e 
pintura da fachada com nova sinalização.

Adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos

Novas ambulâncias para a Saúde
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Edital para atendimento de usuários em situação de vulnerabilidade 

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), lançou o edital 
do Chamamento Público para o atendimento de até 212 usuários e suas famílias em situação 
de vulnerabilidade e risco social. A contratação será realizada por meio do Fundo Municipal 
de Assistência Social. As instituições interessadas em participar, devem seguir as instruções 
constantes no Edital.

A abertura dos envelopes será no dia 2 de outubro, na sala de licitações da SAP, na sede 
da Prefeitura. As serão executadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para Crianças e Adolescentes, de seis a 15 anos e 15 a 17 anos, para Idosos e no Programa 
Sócioassistencial de Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência e suas famílias.

Joinville realiza workshops para pessoas com deficiência

Troca de experiências, dicas práticas e ética profissional serão os temas centrais do workhop 
“Orientações profissionais para pessoa com deficiência e reabilitados da Previdência Social”. O 
evento é gratuito e acontecerá em duas edições. As inscrições devem ser feitas pela internet.

A primeira, será no dia 11/9 (quarta-feira), das 13h às 16h; e, a segunda, no dia 14/9 (sábado), 
das 8h30 às 12h. Ambas serão realizadas na Universidade da Região de Joinville – Univille, no 
campus Bom Retiro (rua Paulo Malschitzki, 10, Bloco E1, sala 101).De acordo com o coordenador 
de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da SAS, Paulo Suldovski, o workshop é um 
preparatório para o Feirão de Oportunidades que será realizado no próximo dia 28. 

Escola é homenageada nacionalmente 
Joinville foi o único 

município de Santa 
Catarina destacado 
pelo Ministério da 
Edução em evento que 
celebrou as escolas 
com as melhores 
notas no Índice de 
Desenvolvimento de 
Educação Básica (Ideb).

A Escola Municipal 
Adolpho Bartsch, 
pertencente à 
rede municipal de 
ensino, recebeu 
uma homenagem 
na quarta-feira 
(4/09), em Brasília. O 
motivo é a posição de 
destaque da unidade 
no último Índice de 
Desenvolvimento de 
Educação Básica (Ideb) 
com nota 9,2 - a melhor 
do Sul do país.

O diretor da escola 
Fabio de Almeida Doin 
conta como foi receber a 
notícia da homenagem. 
“Esse destaque é um 
reconhecimento da 
nossa comunidade 
escolar e serve de 
motivação para 
melhorar sempre. 
A equipe escolar 
sente-se grata pelo 
reconhecimento do 
trabalho de excelência 
desenvolvido e todos 
os envolvidos ficam 
ainda mais motivados”, 
comemora Doin. 
A Escola Municipal 
Adolpho Bartsch, em 
Pirabeiraba, atente 443 
alunos.
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Feira do Príncipe de setembro terá 
programação voltada à INCLUSÃO

Neste domingo 
(8/9), a Feira 
do Príncipe vai 
homenagear o Dia 
Nacional de Luta 
da Pessoa com 
Deficiência, 21 de 
setembro, com 
atrações especiais 
de arte inclusiva. 
Das 11h às 15h30, 
o palco cultural do 
evento receberá 
diferentes grupos 
com apresentações 
e oficinas de dança 
e de teatro.

Além das atrações 
temáticas, na área 
de expositores 
o público vai 
encontrar diversos 
produtos. Haverá, 
ainda, brechó, 
livros, videogames 
e jogos antigos, 
além de flores, 
temperos, cactus, 
mudas de plantas e 
verduras. O setor de 
gastronomia estará 
diversificado.

A Feira do 
Príncipe acontece 
das 10 às 16 horas, 
nas ruas Rio Branco 
e das Palmeiras, 
região central de 
Joinville.

Neste sábado, 7 de setembro, a partir das 9 horas, a população de 
Joinville está convidada a prestigiar o desfile cívico militar que encerra as 
comemorações da Semana da Pátria e celebra o Dia da Independência do 
Brasil. Cerca de 40 entidades, representadas por, aproximadamente, dois 
mil integrantes, participarão da parada, incluindo as forças de segurança, 
escolas públicas e particulares de Joinville. O desfile cívico militar percorrerá 
a extensão da avenida José Vieira (Beira Rio), no trecho entre as ruas Itaiópolis 
e Max Colin. O palanque das autoridades estará localizado em frente ao 
Centreventos Cau Hansen.

Em caso de chuva, o desfile poderá ser cancelado e todas as entidades 
serão comunicadas em tempo hábil para desmobilização. A informação 
também será divulgada junto aos órgãos de imprensa e redes sociais da 
Prefeitura de Joinville 
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Joinville celebra 7 de Setembro com desfile


