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CAFÉ DA MANHÃ NO 
RESTAURANTE POPULAR

Com o objetivo de ampliar as ações 
envolvendo a segurança alimentar e 
nutricional da população do município, 
o Restaurante Popular I - Herbert José de 
Souza, no Bucarein, passa a oferecer, além 
do almoço, o café da manhã, a partir da 
próxima segunda-feira, dia 21 de outubro. 
A refeição será oferecida das 7 às 8 horas, 
de segunda a sexta-feira, com o custo de 
50% do valor cobrado pelo almoço, com 
custo máximo de R$ 2,50.

Café com ou sem leite, pão com um tipo de recheio e uma opção de 
fruta. Este é cardápio básico que será oferecido diariamente.  Para 
moradores de rua cadastrados, que fazem capacitação no Centro Pop, 
e crianças com até seis anos de idade, pertencentes a famílias inseridas 
no CadÚnico, com perfil de Bolsa Família, a refeição é gratuita. Pagam 
R$0,50, pessoas inseridas no CadÚnico que sejam beneficiárias do 
Bolsa-Família, que tenham renda per capita de até meio salário mínimo 
ou que recebem benefício de prestação continuada. 
Com o custo de R$1,00, idosos inseridos no CadÚnico, com renda per 
capita de até um salário mínimo e meio, também tem acesso à refeição. 
Para o público em geral, o custo é de R$2,50. O restaurante continua 
oferecendo o almoço de segunda a sexta-feira, aberto ao público, com 
o custo máximo de R$ 5,00. O Restaurante Popular I - Herbert José de 
Souza fica na rua Urussanga, número 442, bairro Bucarein.

CONFIRA O CARDÁPIO

 ROGERIO DA SILVA



 81ª Festa das Flores é lançada
Autoridades, representantes do 

trade turístico, imprensa e convidados 
participaram do lançamento oficial 
da 81a Festa das Flores de Joinville, 
realizado na terça-feira (15/10), na 
sede da Agremiação Joinvilense dos 
Amadores de Orquídeas – AJAO. Na 
ocasião, foram apresentados o projeto 
cenográfico deste ano, inspirado no 
tema “Natureza e Qualidade de Vida”, 
bem como atrações programadas 

para a festa que acontece de 12 a 17 
de novembro, na Expoville.

Além da exuberante exposição, 
a 81ª Festa das Flores terá atrações 
para todos os públicos. Nas áreas de 
compras, o Mercado de Plantas, vai 
reunir mais de 50 expositores que 
comercializarão orquídeas, flores, 
plantas ornamentais, insumos, 
adubos, acessórios e utensílios para 
cultivo e jardinagem. Já a Feira 

Multissetorial, será formada por mais 
de 130 estandes com produtos.

A programação da 81ª Festa das 
Flores inclui, ainda, oficinas de cultivo; 
atrações de entretenimento, como 
os concursos da rainha e princesas 
e da Flor da Melhor Idade, palco 
cultural e praça gastronômica, além 
de atrações inéditas como a Exposição 
de Frota dos Bombeiros Voluntários 
de Joinville.

Estão abertas as inscrições para 
o 3º Fórum Municipal do Conselho 
Municipal de Políticas sobre Drogas 
(Comad). O evento será realizado no 
dia 5 de novembro, às 17 horas, no 
auditório do Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville, na Rua 
Jaguaruna, 13, bairro Centro. O 
fórum tem o objetivo de eleger os 
representantes das entidades não 
governamentais para preencher as 
vagas no Comad, mandato 2020-2021.

A Central de Atendimento do Serviço Funerário (Caserf ), responsável 
pela administração dos Cemitérios Municipais de Joinville, definiu 
as datas para a realização dos trabalhos de limpeza, manutenção 
e benfeitorias das sepulturas na fase de preparação para o dia de 
finados, comemorado dia 2 de novembro. A manutenção e limpeza das 
sepulturas serão permitidas até o dia 29 de outubro (terça-feira). 

Do dia 30/10 ao dia 3/11, os cemitérios estarão abertos somente para 
visitação e ornamentação de túmulos. Os cemitérios municipais funcionam 
diariamente das 7 às 18 horas. No dia de finados, 2 de novembro, será 
permitida apenas a visitação e atos ecumênicos, sendo que o acesso de 
veículos ao interior dos cemitérios só será autorizado para idosos, pessoas 
portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida.

Inscrições para o  
3º Fórum de Políticas 
sobre Drogas  
estão abertas

Período para 
limpeza de sepulturas

PHELIPPE JOSÉ



UNIDADES 
ABERTAS   

Desafio Mexa-se Mais 
leva atividades físicas 

UPA Sul volta 
a oferecer 
atendimento 
odontológico

DISTRITO NORTE: UBSF Bom Retiro, 
UBSF Costa e Silva, UBSF Glória, UBSF 
Jardim Sofia, UBSF Jardim Paraíso I/
II, UBSF Morro do Meio, UBSF Nova 
Brasília, UBSF Pirabeiraba, UBSF Rio da 
Prata e UBSF Vila Nova. 

DISTRITO CENTRO: UBSF 
Aventureiro I, UBSF Aventureiro II, 
UBSF Aventureiro III, UBSF Bakitas, 
UBSF Bucarein, UBSF Caic Vila 
Paranaense (Comasa), UBSF Cubatão, 
UBSF Da Ilha, UBSF Dom Gregório, 
UBSF Itaum, UBSF Jardim Iririú, UBSF 
Leonardo Schlickmann (Iririú), UBSF 
Moinho dos Ventos (Espinheiros), 
UBSF Parque Joinville, UBSF Rio do 
Ferro, UBSF Saguaçu e UBSF Santa 
Bárbara. 

DISTRITO SUL: UBSF Adhemar 
Garcia, UBSF Boehmerwald, UBSF Edla 
Jordan (Petrópolis), UBSF Estevão de 
Matos, UBSF Fátima, UBSF Floresta, 
UBSF Itinga, UBSF Paranaguamirim, 
UBSF Profipo, UBSF Jardim Edilene, 
UBSF Jarivatuba, UBSF KM 04 (Santa 
Catarina) e UBSF Ulisses Guimarães.

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria da 
Saúde, realiza neste sábado o Desafio Mexa-se Mais, 
com os objetivos de estimular a adoção de hábitos 
saudáveis por meio da prática de atividades físicas e 
da alimentação equilibrada, e promover a integração 
social. A ação acontecerá nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) que estarão abertas para o Dia D da 
Vacinação contra o Sarampo e toda a comunidade 
poderá participar.

Em cada UBS, a programação do Desafio Mexa-se 
Mais terá início às 8h, com palestra sobre alimentação 
saudável, ministrada por nutricionistas da rede 
municipal de saúde.

Na sequência, às 8h30, educadores físicos da 
Secretaria de Esportes (Sesporte) irão ministrar um 
aulão de alongamento.

E, a partir das 9h, os participantes sairão para uma 
caminhada pela região das suas respectivas UBS. Ao 
final da atividade, haverá distribuição de frutas.

A Secretaria da Saúde de 
Joinville volta a oferecer o 
atendimento odontológico 
na Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas Sul (UPA 
Sul), a partir desta sexta-feira, 
11 de outubro, das 18 até a 
meia-noite. 

O serviço será oferecido 
diariamente, de segunda a 
domingo, no mesmo horário, 
e vai tratar casos de urgência e 
emergência. Desde a reforma 
da unidade, iniciada em 2016, 
o atendimento odontológico 
de urgência e emergência era 
oferecido apenas nas demais 
unidades de atendimento 24 
horas de Joinville. 

SÁBADO TEM DIA D 
CONTRA O SARAMPO
Neste sábado, dia 19 de 
outubro, a Secretaria da Saúde 
de Joinville vai realizar o Dia D 
de vacinação contra o sarampo 
em 40 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) da cidade. O 
objetivo é vacinar crianças 
dos 6 meses aos 4 anos, 11 
meses e 29 dias de idade, 
público-alvo da Campanha de 
Vacinação contra a doença, 
que acontece até o dia 25 de 
outubro. A vacinação é a única 
proteção contra a doença, pois 
a transmissão é feita pelo ar, 
quando a pessoa infectada com 
o vírus fala, tosse ou espirra. 

A Secretaria da 
Saúde de Joinville 
vai realizar o Dia D

 de vacinação 
contra o sarampo 
em 40 Unidades 

Básicas de Saúde 
(UBSs) da cidade. 
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ABERTAS INSCRIÇÕES 
PARA CONCURSO DA 
GUARDA MUNICIPAL

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 
Gestão de Pessoas (SGP), abriu  as inscrições gratuitas 
para o Concurso Público que vai selecionar novos guardas 
municipais. O processo seletivo oferece cinco vagas, além 
de cadastro de reserva para a função. 

A inscrição é realizada apenas por meio do 
preenchimento do formulário eletrônico disponível no 
site da Prefeitura de Joinville, até o dia 13 de novembro, às 
23h59. O concurso terá validade de dois anos a contar da 
data do ato de homologação do resultado, podendo ser 
prorrogado por igual período. 

Para ocupar uma das vagas, os candidatos devem ter 
o ensino médio completo e a CNH categoria B e serem 
aprovados nas sete fases do processo seletivo. O guarda 
municipal tem uma carga horária mensal de 220 horas e a 
remuneração base no valor de R$ 3.255,59, podendo ser 
acrescido de adicional de periculosidade e gratificação de 
função. A carga horária mensal será cumprida em escalas a 
serem definidas pelo Comando da Guarda Municipal e de 
acordo com a natureza e necessidade dos serviços. 

ROGERIO DA SILVA

FOTOS PHELIPPE JOSÉ

Neste domingo (20/10), das 10h às 20h, o Museu Nacional da Imigração 
e Colonização de Joinville (MNIC) realiza o 2o Festival do MNIC – União 
das Culturas. Com formato de festa de rua, o evento acontecerá na 
extensão das ruas das Palmeiras e Rio Branco, região central da cidade, e 
vai reunir grupos representantes de diversas etnias em uma programação 
com apresentações artísticas, exposições, feira de artesanato, oficinas e 
gastronomia típica. 

O 2o Festival do MNIC – União das Culturas, é realizado pela Prefeitura 
de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT). 

Festival do Museu Nacional da Imigração 
acontece neste domingo 


