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Projeto estimula 

redução do medo  

do escuro nas 

Desde 2015, uma equipe do CEI Monteiro 
Lobato, no Paranaguamirim, trabalha em 
projeto com uma mesa de luz feita com 
diferentes lâmpadas e que desperta nos 
alunos a melhora do sono, perda do medo 
do escuro e mais participação nas vivências. 
O objetivo é proporcionar experiências 
com a presença, variação ou ausência de 
luz e desenvolver a percepção sensorial. 
Baseado nos estudos do educador italiano 
Loris Malaguzzi, trabalhou a exploração do 
ambiente sob qualquer condição luminosa.
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Ações educativas 
para reduzir 
mortes no trânsito

Programa ‘Adote uma 
Árvore’ no Jardim Paraíso

Rua Otto Boehm 
interditada para obras

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) fez uma capacitação, 
no dia 3 de maio, sobre o programa “Adote uma Árvore”, na 
Escola Municipal Rosa Maria Berezoski, no Jardim Paraíso. O 
programa tem o objetivo de sensibilizar sobre preservação 
e repovoar o município com árvores nativas.

Desde o dia 2 de maio, a rua Otto Boehm está interditada 
para obra de pavimentação asfáltica. Os trabalhos vão 
ocorrer no trecho entre as ruas Fernando de Noronha 
e Aquidaban. A previsão é de que a obra seja finalizada 
dentro de dez dias, se o tempo permitir. Esta parte da via 
recebeu obras de macrodrenagem do rio Mathias, com 
instalação de galerias.

FOTO ROGERIO DA SILVA

A Escola Pública de Trânsito 
de Joinville, EPTRAN, está 
realizando neste mês de 
maio atividades para marcar 
a participação da cidade 
no Maio Amarelo, um 
movimento internacional 
para chamar a atenção 
da sociedade para o alto 
índice de mortes e feridos 
no trânsito. Serão realizadas 
palestras e atividades 
educativas com escolares, 
blitze educativas e ações no 
Hospital Municipal São José.



Termina na 
segunda 
prazo de 
saque  
do FGTS

Segunda-feira, 8 de maio, das 9 às 15 horas, será o último 
dia de atendimento para atingidos por alagamentos 
solicitarem a liberação do FGTS. Será para pessoas que 
nasceram no mês de dezembro ou em meses anteriores e 
que não foram atendidas. O trabalhador deve comparecer 
com toda a documentação solicitada (originais e cópias).
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Atletas do paradesporto  
em competição no Rio
A delegação do paradesporto de Joinville terá 14 

atletas na etapa regional Rio-Sul do Circuito Loterias 
Caixa de Atletismo e Natação. A competição será 
disputada no sábado e domingo, na cidade do Rio.
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Alunos dão nova vida ao 
CAMAROTE NOTA 10

Alunos da rede municipal de ensino estão dando 
nova vida às paredes do camarote número 5 da 
Arena Joinville, o “Camarote Nota 10”, que abriga, 
em dias de jogos do Joinville Esporte Clube, os 
alunos selecionados no projeto com o mesmo 
nome. A iniciativa privada apoia com doação das 
tintas. Participam 15 alunos e cinco professores do 
programa Ateliê de Artes.

Profissionais do CEI Castelo Branco, no Aventureiro, 
implantaram um projeto com crianças do berçário 
focado na cultura haitiana, para incluir um aluno 
haitiano. Culturas de estados brasileiros de origem de 
outros pais também foram trabalhadas. 
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CEI Castelo Branco 
trabalha cultura haitiana


