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Educação abre matrículas para 
cursos profissionalizantes 

ROGERIO DA SILVA

Até o dia 10 de fevereiro, estão abertas as matrículas para os cursos de aprimoramento profissional, 
oferecidos pela Secretaria de Educação – SED (anteriormente, oferecidos pela Fundação Municipal 
Albano Schmidt), durante o primeiro semestre de 2017. Ao todo são 38 opções, incluindo cursos de 
qualificação e cursos livres ou oficinas.  As matrículas devem ser feitas pessoalmente nos Centros 
de Formação da SED e nas unidades da Casa Brasil. As inscrições são gratuitas e não há cobrança de 
mensalidade. A relação completa dos cursos, endereços e telefones para contato estão no https://
www.joinville.sc.gov.br/servicos/inscrever-se-em-cursos-profissionalizantes-2017/. 
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Guarda Municipal se mobiliza para volta às aulas

No dia 31 de janeiro, gestores de educação 
de Joinville (diretores e auxiliares de direção) 
participaram do evento de preparação para 
o início do ano letivo de 2017. No encontro, 
realizado pela Secretaria de Educação, 

destaque para questões como educação colaborativa, sustentabilidade, economia 
verde, espaços criativos e adequados para áreas de conhecimento, robótica, novas 
tecnologias e planejamento efetivo. 

A Guarda Municipal de Joinville estará mobilizada com motos e viaturas a partir de segunda-feira, dia 6, para 
reforçar a segurança aos estudantes na volta às aulas nas escolas da rede municipal e Centros de Educação In-
fantil. Este ano, a rede escolar de Joinville vai atender 47 mil alunos nas 84 escolas do ensino fundamental e 21 
mil crianças nos 68 Centros de Educação Infantil (CEIs). Em dois anos de atuação, a Guarda de Joinville reduziu 
em 30% os conflitos em espaços públicos como brigas, pequenos furtos, uso e tráfico de drogas em frente a 
escolas, parques e Estação Rodoviária. Segundo relatório da Secretaria de Proteção Civil, já nos primeiros me-
ses de atuação, a Guarda reduziu o número semanal de ocorrências de 120 para 85. 

JAKSSON ZANCO

ROGERIO DA SILVA

Prefeitura não irá 
destinar recursos 
para Carnaval 2017

A Prefeitura de Joinville cancelou 
a realização do Carnaval 2017 
com uso de recursos públicos. O 
Município acatou a recomendação 
do Ministério Público de Contas 
de Santa Catarina que, após 
análise financeira, orientou para 
a não realização do evento com 
uso de verbas do Município. A 
notificação recomendatória 11/2017 
foi encaminhada à Prefeitura de 
Joinville no dia 1º de fevereiro e, de 
acordo com o Ministério Público 
de Contas, o descumprimento da 
recomendação pode resultar na 
responsabilização dos gestores.

Educação 
colaborativa e 
tecnologia 
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Joinville decreta 
situação de 
emergência

Vigilância Sanitária 
intensifica 
fiscalização

Diante dos danos causados pelas 
intensas chuvas do dia 30 de janeiro, 
que atingiram aproximadamente 
94 mil pessoas e 33 mil unidades 
habitacionais, a Prefeitura de 
Joinville decretou Situação de 
Emergência, por meio Decreto 
número 28.385/2017, assinado pelo 
prefeito Udo Döhler, no dia 2 de 
fevereiro.  Com isso, o município 
tem autonomia para realizar 
ações emergenciais de apoio à 
comunidade, tais como: contratar 
serviços e obras relacionadas à 
reabilitação dos locais atingidos, 
sem processos licitatórios. 

Das cinco Instituições de Longa 
Permanência de Idosos (ILPIs) 
interditadas em 2016, pela 
Vigilância Sanitária de Joinville, 
três permanecem na mesma 
situação, sendo uma delas por 
determinação do Ministério 
Público.  
Desde o ano passado, a Vigilância 
Sanitária intensificou a fiscalização 
nas cerca de 40 ILPIs de Joinville, 
passando a visitá-las de três a 
quatro vezes ao ano, além da 
vistoria anual para revalidar o 
alvará sanitário e das ações em 
conjunto com o Ministério Público. 

AJUDA ÀS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS   A Secretaria de 
Assistência Social (SAS), em parceria com a Defesa Civil de Joinville, visitou famílias 
atingidas pelos temporais ocorridos nos últimos dias de janeiro, para prestação 
de ajuda humanitária. As informações foram repassadas à Defesa Civil do Estado, 
para prestação de auxílio emergencial e fornecimento de cestas básicas, kits com 
material de limpeza.

Famílias atingidas podem ter desconto na água
As famílias atingidas por alagamentos em Joinville podem ter desconto na fatura da água usada para lavar 
os imóveis. O cliente deve solicitar na subprefeitura do seu bairro uma declaração de ocorrência do consumo 
elevado de água por causa de uma inundação. Depois, deve apresentar o documento em um dos postos de 
atendimento presencial da Companhia Águas de Joinville.  Vale destacar que o cliente deve requerer o des-
conto antes do vencimento da fatura com registro de consumo elevado. O abatimento será calculado com 
base na média de consumo dos últimos seis meses. Informações podem ser obtidas pelo telefone 115 ou 
pessoalmente em um dos postos de atendimento da Companhia.



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  
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A Secretaria de Esportes (Sesporte) da Prefeitura de Joinville pretende 
alcançar em 2017 o número de 12 mil crianças e adolescentes 
matriculados no Programa de Iniciação Desportiva (PID), o maior 
programa do gênero no Estado. Este número representará acréscimo de 
oito mil participantes, em relação ao número registrado  no final do ano 
passado. A meta foi anunciada na primeira reunião técnica da Sesporte, 
que aconteceu no dia 2/2, na Associação Empresarial de Joinville (ACIJ). O 
encontro reuniu cerca de 100 pessoas entre coordenadores, professores e 
técnicos. As atividades do PID começarão na primeira semana de março. 
A primeira atividade será a gincana de pesca infantil, que ocorre no início 
de março.

CRÉDITO DA FOTO

Joinville pretende ampliar PID 
para 12 mil participantes

Viva Ciranda retoma atividades com as escolas
As 16 propriedades rurais que participam do Viva Ciranda – programa de turismo pedagógico de Joinville – já 
estão agendando visitas para os alunos das redes pública e particular de ensino. Os agendamentos devem 
ser feitos diretamente com os estabelecimentos e a taxa de visitação é de R$ 10, em qualquer propriedade. 
A Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville (Secult) disponibiliza um ônibus gratuito para os alunos da rede 
municipal de ensino, que cursam até o 6º ano, no turno matutino.  O agendamento do ônibus gratuito deve 
ser feito junto à Secult e já está disponível pelo telefone (47) 3433-2190, com Anelise Rosa. Vale destacar que 
o veículo só iniciará o atendimento a partir do mês de abril. 


