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Novas oportunidades a jovens
por meio de ação educativa
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação de Joinville também leva às pes-
soas privadas de liberdade, ou em tratamento para abandonar as drogas, novas oportunidades. 
As internas na Comunidade Terapêutica Rosa de Saron estão entre as beneficiárias desse projeto. 
As alunas estão matriculadas na Escola Municipal Elizabeth Von Dreifuss, no Morro do Meio. A sala 
de aula é comandada pela professora Valéria Pereira. Quando se formarem, terão certificados para 
seguir em frente. Os desafios são muitos. A maioria havia largado a escola antes de chegar na co-
munidade, e usava algum tipo de entorpecente. A educação representa a chance de recomeçar.
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Divulgada programação dos 166 anos de Joinville

A Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura 
de Joinville (Sema) quer reduzir as atividades 
ilegais e os impactos provocados nas áreas de 
preservação permanente. Por isso, irá realizar 
o curso de Capacitação para Fiscalização de 

Unidades de Conservação do Município (UCs), entre março e abril. 

Os 166 anos de Joinville, celebrados no dia 9 de março, serão comemorados de 5 a 9 deste mês. A progra-
mação começa com a Homenagem aos Imigrantes, no Cemitério do Imigrante, no dia 5, às 10h30, com apre-
sentação de alunos da Escola de Música Villa Lobos, e de músicos da Banda do 62º Batalhão de Infantaria de 
Joinville. No dia 6, haverá a solenidade de hasteamento da bandeira, com a presença da Banda do 62º BI, em 
frente à Prefeitura de Joinville, às 8 horas. No dia 8, às 10h15, será inaugurado o CEI Teresa Campregher Mo-
reira, no Jardim Iririú. Neste mesmo dia, às 15h30, será inaugurado o Centro POP, na rua Paraíba, ao lado da 
rodoviária, bairro Anita Garibaldi. No dia 9 de março, será realizado o desflile, na avenida Beira-rio, às 17 horas, 
com 70 entidades.
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Horário especial
no atendimento
à tuberculose

A partir de 6 de março, o atendimento 
em Joinville aos pacientes de 
tuberculose ou pessoas suspeitas 
de estarem com a doença será 
concentrado em horário especial, das 
7 às 13 horas. O serviço é realizado na 
Unidade de Vigilância Epidemiológica, 
localizada na rua Abdon Batista, 
172, Centro. Nesta estrutura são 
feitas as coletas de amostra para 
exame laboratorial, assim como 
consultas, exames complementares, 
acompanhamento de doentes e 
pessoas com quem têm contato.

Capacitação sobre
proteção do
patrimônio natural



Aula inaugural da turma do Join.Cubo no dia 8
A aula inaugural da segunda turma de aprovados no programa de incubação da Join.Cubo será no dia 8 de 
março. Os alunos serão recepcionados no Palacete Niemeyer, que fica na rua Luiz Niemeyer, Centro, às 8h30. 
O acompanhamento dos participantes da Join.Cubo é feito no Centro Público de Atendimento ao Trabalha-
dor (Cepat). As capacitações terão início no dia 15 de março, com término previsto em março de 2019. As 
aulas serão uma vez por semana. A Join.Cubo é uma incubadora pública, vinculada à Secretaria de Assistência 
Social, que oferece capacitações a pessoas que desejam empreender ou que já tenham empreendimentos. 
Trata-se de uma das ações do Serviço de Incentivo às Organizações Produtivas (Siop), pelo desenvolvimento 
da cidade.
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Projetos do Simdec
com documentação
a ser regularizada

Pavimentação com
moradores no
no Nova Brasília

A Secretaria de Cultura e Turismo de 
Joinville (Secult) divulgou a relação 
de projetos diligenciados, inscritos 
no ano passado no Concurso de 
Apoio à Cultura – Simdec. São 81 
projetos habilitados pelo Simdec 
com pendências em documentos 
passíveis de regulação. Os autores 
dos projetos diligenciados têm até 
o dia 8 de março para apresentar 
os itens faltantes. Caso contrário, 
serão automaticamente inabilitados 
e desclassificados do processo. 
Informações pelo telefone (47) 3433-
0127, das 8 às 14 horas. O resultado 
final deverá ser divulgado no início do 
mês de abril.

A parceria entre a Prefeitura de 
Joinville e os moradores está 
permitindo a pavimentação com 
lajotas da rua Isolde Paulo, no bairro 
Nova Brasília. A prefeitura, por 
meio da Subprefeitura da Região 
Sudoeste, ficou com a preparação 
da via e as lajotas. Os moradores 
participaram com o pagamento da 
areia, mão de obra e o material para 
o meio-fio. Também no bairro Nova 
Brasília equipe da Subprefeitura está 
realizando a limpeza da tubulação nas 
ruas Felicidade e Londrina. 

RECAPEAMENTO Durante todo o feriado de Carnaval, equipes 
trabalharam na recuperação do pavimento asfáltico nas ruas Jaguaruna, 
Pastor Fritz Buhler e Ministro Calógeras. A programação prevê ainda 
melhorias na rua Duque de Caxias, o que deve ocorrer até  este sábado.
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DIVUILGAÇAO/SECOM

Site da Prefeitura de Joinville recebe melhorias
O site da Prefeitura de Joinville (joinville.sc.gov.br) recebeu melhorias no dia 2 de março.
A principal novidade é a funcionalidade Eventos, que torna mais visível serviços temporários, como inscrições, 
matrículas, consultas públicas, interrupções programadas de serviços, entre outros fatos de utilidade pública. 
O site também foi reorganizado visualmente. A capa do site foi dividida em duas grandes partes: Serviços: 
agrupa toda a parte de utilidade pública, isto é, aquilo que o cidadão pode requerer ou que é útil ao seu dia a 
dia. Institucional: agrupa informações institucionais, como páginas das secretarias municipais, canais de con-
tatos, documentos (publicações), portais (como o da Transparência e Autosserviço) e notícias.

A Casa da Cultura Fausto Rocha Junior continua com as inscrições abertas 
para o grupo de formação da área de Extensão da Casa da Cultura em 
Gravura, indicado para professores de Artes que atuam com turmas a partir 
do 6º ano escolar, especialmente da rede pública de ensino. As inscrições 
são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail carla.silva@joinville.sc.gov. br. 
As vagas são limitadas. O diferencial do grupo de formação, em relação à 
proposta de outros cursos, é a contrapartida da prática dos participantes 
em suas salas de aula, nas escolas onde atuam. As aulas vão de março até 
novembro. Serão abordados os processos atuais e tradicionais da gravura, 
a história do surgimento das tecnologias de impressão e multiplicação de 
imagens, além de produção e criação de materiais.
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Formação de gravura para professores
com vagas abertas na Casa da Cultura


