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Programa de Saúde Bucal atende
70 mil estudantes em Joinville
 O Programa de Saúde Bucal, da Prefeitura de Joinville, atende cerca de 70 mil crianças de CEI, es-
colas municipais e estaduais de Joinville. Dados da Secretaria da Saúde de 2016 apontam que 60% 
das crianças do município não têm necessidade de realizar tratamento odontológico restaurador, 
precisando somente de tratamento preventivo. O programa Saúde Bucal, que existe há mais de 30 
anos no município, atende prioritariamente escolares, gestantes, idosos e pessoas com deficiência, 
além da demanda dos usuários. Também são realizadas ações com os grupos de promoção à saúde 
das UBS, incluindo exames bucais para detecção precoce do câncer bucal em tabagistas. Nas esco-
las e CEIs, é promovida escovação para todos e aplicação de flúor para quem precisa.
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Inscrição em palestra sobre apadrinhar crianças

A Companhia Águas de Joinville esteve, no dia 
21 de março, no residencial Rubia Kaiser A, e no 
dia 23, no Rubia Kaiser B, no Jardim Paraíso. A 
ação faz parte do programa “Água em dia”, em 
que a unidade móvel da Companhia percorre 

regularmente diversos locais para tirar dúvidas e prestar atendimento à população 
em relação a faturas de água. A Companhia deu orientação quanto aos serviços e 
entregou faturas com pendências, além de atualizar cadastros de condôminos.

O Município de Joinville, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), está com inscrições abertas, até 
o dia 4 de abril, para pessoas interessados em participar de palestra sobre apadrinhamento de crianças e 
adolescentes acolhidas no Abrigo Infanto Juvenil. O apadrinhamento afetivo é um projeto que permite que 
pessoas da sociedade civil auxiliem no desenvolvimento social, econômico, cultural e afetivo de crianças e 
adolescentes do abrigo. O apadrinhamento envolve visitas dos padrinhos a seus afilhados e saídas acompa-
nhadas do Abrigo com autorização da Justiça. A palestra preparatória é a primeira etapa para ingressar no 
projeto. Será no dia 6 de abril, das 19h às 21h, no auditório da SAS. São 70 vagas.
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Novo edital para
compra de vagas em
creches particulares

A Secretaria de Educação publicou 
edital para seleção de instituições 
educacionais particulares interessadas 
em firmar contrato para atendimento 
de 1.360 crianças, de 5 meses a 
cinco anos, na educação infantil de 
Joinville. Poderão participar entidades 
educacionais privadas regularmente 
constituídas, com sede em Joinville. 
Os interessados em participar 
deverão apresentar a documentação, 
com a proposta nos moldes do plano 
de trabalho, até 31 de março, das 8h 
às 14h, na Gerência de Planejamento, 
da Secretaria de Administração e 
Planejamento, na sede da Prefeitura.

Águas de Joinville
faz atendimento
no Rubia Kaiser



Cursos gratuitos em Centros de Educação Profissional
Há vagas em cursos de informática interativa, ginástica adulto, ginástica para família, alfabetização de jovens 
e adultos, informática básica, dança circular, futebol, muay thai, vivência, jiu jitsu, bordado em pedrarias, ar-
tesanato e manicure. Além destes, dois novos cursos são oferecidos: empreendedorismo e criação de novos 
negócios e gerenciamento de risco e logística. As aulas são realizadas em uma das sete unidades: CESAVI, 
Centro XV, CESPI, CESITA, Escola Têxtil, Casa Brasil Norte e Casa Brasil Nordeste.
Quem quiser se inscrever, deve procurar uma das unidades, de acordo com o curso disponível. Todos os cur-
sos passaram a ser gratuitos, com a incorporação das unidades à Secretaria de Educação.
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Gincana de Pesca
Infantil está com
inscrições abertas

Imposto de Renda
destinado ao 
Fundo da Infância

A Secretaria de Esportes abriu 
inscrições para a 31ª Gincana de 
Pesca Infantil, até o dia 31 de março. 
A inscrição é gratuita e deve ser feita 
por meio de formulário eletrônico. 
Os inscritos receberão confirmação 
por e-mail. A gincana é para crianças 
e adolescentes de 4 a 16 anos, 
divididos em quatro categorias. 
O evento acontece no dia 8 de 
abril, das 9h às 10h30, na sede da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural 
(onde ficava a extinta Fundação de 
Desenvolvimento Rural 25 de Julho). 
No dia, é necessário levar vara, linha, 
anzol, ração e outros itens previstos 
no regulamento.

Pessoas físicas ou jurídicas que 
têm Imposto de Renda a pagar ou 
deduzir podem destinar uma parte 
ao Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FIA). 
Ao escolher esta possibilidade, no 
lugar do imposto devido ser todo 
recolhido aos cofres da União, parte 
será destinada diretamente ao fundo. 
Do valor devido, as pessoas físicas 
podem destinar ao FIA 6%, até 31 
dezembro de cada ano, ou 3% no ato 
da declaração do Imposto de Renda. 
Enquanto isso, as empresas tributadas 
pelo lucro real podem destinar até 1% 
do imposto a ser recolhido.

TREINAMENTO Médicos residentes, enfermeiros e socorristas que 
atuam no Pronto Socorro do Hospital Municipal São José participaram de 
treinamento para o atendimento de pacientes vítimas de trauma com ênfase nos 
procedimentos relacionados com a via aérea, choques hemorrágicos e traumas de 
extremidades. O palestrante foi o doutor Niso Balsini. O treinamento foi encerrado 
com atendimento simulado por médicos residentes.
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Cursos de pintura em porcelana e de cerâmica
O curso de pintura em porcelana é uma das atividades oferecidas pela Escola de Artes Fritz Alt, da Casa da 
Cultura Fausto da Rocha Júnior. As aulas começaram no dia 20 de fevereiro, mas ainda há vagas para quem 
quer aprender sobre esta arte delicada e milenar.  Também há vagas no curso de cerâmica 1. Os interessados 
devem procurar a secretaria da Casa da Cultura, na rua Dona Francisca, nº 800, Centro.  Para a matrícula são 
necessários documento de identidade e comprovante de residência. As aulas do curso de pintura em porcela-
na ocorrem no Centro XV , no bairro Glória, e do curso de cerâmica, na Casa da Cultura. Para esclarecimentos, 
entrar em contato pelo telefone 3433-2266.

O Museu de Arte de Joinville divulgou as propostas vencedoras do Edital de 
Exposições Temporárias 2017. Foram aprovados os trabalhos apresentados 
por Cassia Aresta (Florianópolis), Nilton S. Tirotti (Joinville), RBORG (Curitiba), 
Sarah Zewe Uriarte (Itajaí) e Tatiana J. G. Cipoli (São Paulo). Na habilitação 
e análise das propostas, o processo seletivo levou em conta os seguintes 
critérios: conformidade da proposta com o edital, consistência conceitual, 
qualidade artística, qualificação do candidato e viabilidade prática do 
projeto. O próximo passo será a definição de um calendário das exposições, 
mesclado com mostras já programadas envolvendo obras do acervo do 
Museu de Arte e de artistas contemplados pelo Sistema Municipal de 
Desenvolvimento pela Cultura (SIMDEC).
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Definidos vencedores do edital de
exposições no Museu de Arte


