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Música para educar e inspirar
ROGERIO DA SILVA

A música tem sido fonte de inspiração e alegria para as crianças atendidas pelo Serviço 
de Convivência do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Aventureiro. 
“Quando a Oficina de Musicalização foi inserida para os alunos, que podem ter entre 6 a 
15 anos, a maioria não arriscava cantar ou se expressar. Agora, eles aguardam ansiosos o 
dia da aula”, conta a coordenadora do CRAS, Iara Garcia, enquanto ao fundo as crianças 
entoam, a plenos pulmões, a música “ Pescador de Ilusões”, do grupo O Rappa. A Oficina 
de Musicalidade foi iniciada este ano, conduzida pelo professor Luiz Gonzaga. Trata-se 
de um Projeto de Extensão da Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior. No momento, são 
atendidas quatro turmas, com 12 alunos cada. “É uma satisfação ver como se empolgam e 
se identificam com as mensagens das letras”, diz o professor Luiz.



Alunos do CEI 
Espinheiros apresentam 
trabalhos do semestre

A sustentabilidade está no centro 
da 2ª Mostra Pedagógica realizada 
no Centro de Educação Infantil (CEI) 
Espinheiros apresentando projetos 
realizados pelas crianças. Aberta à 
comunidade até 14 de junho.

ROGERIO DA SILVA

Pelo atendimento rápido e efetivo e para diminuir as chances 
de sequelas do paciente vítima de AVC,  profissionais do 
Hospital Municipal São José e da Secretaria da Saúde 
passaram por um aprimoramento do trabalho.

O cirurgião geral Jorge 
Massahiro Nakassa, 
com mais de 30 anos 
na instituição, foi um 
dos homenageados na 
comemoração dos 111 
anos do HMSJ. Nakassa 
estava no grupo de 
funcionários com mais de 
30 anos de casa. 

Secretaria da Saúde realiza 
capacitação em atendimento de AVC

Servidores 
recebem 
homenagens do 
Hospital Municipal 
São José



Novas placas de 
sinalização turística são 
instaladas em Joinville
Estão sendo instaladas placas de sinalização 
turística nos principais atrativos da região 
central da cidade. As placas fazem parte do 
projeto de sinalização turística municipal, e 
seguem o padrão internacional.
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Corredor 
de ônibus 
começa a 
funcionar  
na rua Nove 
de Março
Foi implantado o corredor 
exclusivo para ônibus na rua 
Nove de Março, no Centro de 
Joinville, para reduzir o tempo 
de deslocamento dos ônibus 
que saem para os terminais 
Norte e Sul. O corredor 
funciona entre 6 e 23 horas. 
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Usina hidrelétrica do Piraí 
aberta à visitação neste sábado
Neste sábado (10/6), a usina hidrelétrica do Piraí, localizada na área rural 
de Jonville, estará aberta ao público para visitação, das 14 às 17 horas. A 
entrada é gratuita e o acesso será feito em grupos de 15 pessoas. 

No domingo (11), acontece mais uma 
edição da Feira do Príncipe de Joinville, 
das 16 às 16 horas, na rua do Príncipe, 
região central. Na véspera do Dia dos 
Namorados, o evento estará em clima 
de romance.

Começa domingo (11) a 40ª edição 
do Copão Kurt Meinert de Futebol 
Varzeano. O primeiro jogo será às 9 
horas, no Estádio do América Futebol 
Clube. Serão de 87 equipes, número 
recorde de participantes.
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Feira do Príncipe em 
clima de romance para 
o Dia dos Namorados

Copão Kurt Meinert 
de Futebol começa 
neste final de semana


