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Alunos indígenas visitam 
Biblioteca Pública de Joinville 
para conhecer outras culturas

Cinquenta alunos da Escola Indígena de Educação Fundamental Kirikue 
Nhemboe’a, de Araquari, estiveram na Biblioteca Pública Municipal 
Rolf Colin, em Joinville, no dia 8 de agosto. Durante três horas, 
conheceram outras culturas, ouviram histórias, cantaram e dançaram. 
Os índios pertencem às aldeias Pindoty, Jabuticabeira e Ivapuru. A 
visita serviu para conhecimento e troca de ideias. Uma das atividades 
foi o manuseio dos livros. E, ao som de violão, os alunos cantaram e 
dançaram músicas em guarani, para expressar gratidão à natureza e às 
divindades. A Escola Indígena é mantida pelo Governo do Estado.



Join.Valle envolve 
alunos da UFSC em 
desenvolvimento de 
soluções para a cidade
O Programa Join.Valle promoveu uma ação de 
desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios 
da cidade com alunos de cursos de engenharia da 
UFSC, no dia 9 de agosto, no Living Lab. A partir desta 
atividade, o professor da disciplina de Projeto de 
Produto, Carlos Mauricio Sacchelli, desenvolverá ideias 
de negócio de impacto.

ROGERIO DA SILVA

Seguem até o dia 30 de agosto as inscrições 
para a Maratona de Negócios de Impacto, 
um concurso para apoiar ideias de negócios 
que possam resolver problemas da cidade 
de Joinville. Será de 1o a 3 de setembro, 
dentro da Feira do Empreendedor, no 
Expocentro Edmundo Doubrawa. Na 
Maratona, serão selecionados 20 negócios 
para o Programa de Aceleração de Negócio 
de Impacto, que consiste num processo de 
aceleração de quatro meses com o Sebrae/
SC, que é parceiro técnico e operacional.

Abertas inscrições 
para a Maratona 
e Programa de 
Negócios de Impacto  



Unidade de Saúde do Morro 
do Meio realiza evento de 
amamentação com piquenique
A equipe da UBSF Morro do Meio organizou um mamanique, 
ou mamaço com piquenique, para celebrar a Semana Mundial 
de Amamentação. A atividade foi realizada no dia 7 de agosto, 
numa empresa especializada em plantio de gramas, que cedeu 
o espaço. Mães gestantes e com bebês que são amamentados 
foram convidadas.

FOTOS ROGERIO DA SILVA

Operação fi scaliza o 
transporte de produtos 
perigosos na área 
urbana de Joinville
A primeira operação de fi scalização do transporte de 
produtos perigosos na área urbana de Joinville foi realizada 
no dia 10 de agosto, numa ação que teve a participação de 
órgãos ambientais, de vigilância sanitária e de segurança 
pública. O local foi na rua Inácio Bastos, no bairro Bucarein. O 
transporte de produtos perigosos, como infl amáveis, gases, 
combustíveis e produtos corrosivos deve seguir as regras 
de segurança estabelecidas pela ANTT. Essa ação deverá ser 
usada como modelo para outras operações.
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Usina do Piraí abre para  
visitação pública neste sábado

Um passeio que 
reúne natureza 
exuberante e 
história é o roteiro 
da visita à Usina 
Hidrelétrica do 
Piraí. Estará aberta 
ao público neste 
sábado (12/8), 
gratuitamente, 
das 14 às 17 horas. 
Fica localizada 
na Estrada do 
Salto 1, área rural 
de Joinville. Foi 
a primeira usina 
construída em 
Santa Catarina, 
em 1908.

Neste dia 11 de agosto terminam 
as inscrições para as palestras da 

VI Semana Nacional da Educação 
Infantil de Joinville. O evento é 
um investimento na formação 

continuada dos profissionais. A 
abertura será no dia 14 de agosto 

com o Seminário Joinville Território 
que Educa, às 14 horas, no auditório 

da Sociesc Marquês de Olinda. 

Inscrições para 
Semana Nacional 

da Educação Infantil 
em Joinville

Secretaria 
de Educação

14/08
14H - ABERTURA OFICIAL

SEMINÁRIO JOINVILLE 

TERRITÓRIO QUE EDUCA

POLÍTICAS PÚBLICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFª 

MSE. CAROLINA HELENA 

MICHELI VELHO - 

MEC E UNICEF

SOCIESC MARQUÊS DE OLINDA

15 A 17/08 

SEMINÁRIO JOINVILLE 

TERRITÓRIO QUE EDUCA 

TEATRO JUAREZ MACHADO E 

SOCIESC MARQUÊS DE OLINDA

18/08
OFICINAS - CEIS E ESCOLAS 

COM EDUCAÇÃO INFANTIL

8H ÀS 17H

21/08
9H - ABERTURA MOSTRA 

PEDAGÓGICA

CEI SOL NASCENTE

21 A 25/08
MOSTRA PEDAGÓGICA 

CEIS E ESCOLAS COM 

EDUCAÇÃO INFANTIL

14 A 25 DE AGOSTO

6ª SEMANA NACIONAL DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

INFORMAÇÕES: 47 3431-3027 - SOLANGE.MAIA@JOINVILLE.SC.GOV.BR

JOINVILLE TERRITÓRIO QUE EDUCA
PROGRAMAÇÃO


