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Mais de 17 
mil testes 
de visão em 
escolas e CEIs

ROGERIO DA SILVA

O Programa Saúde na Escola do município 
de Joinville já realizou cerca de 17.550 
avaliações de acuidade visual nas unidades 
escolares da rede municipal de ensino, 
em 2017. O procedimento tem a intenção 
de diagnosticar possíveis problemas de 
visão em alunos da educação infantil pré-
escola até o 4º ano do ensino fundamental. 
Além das avaliações de acuidade visual, 
o Programa Saúde na Escola de Joinville 
desenvolve 11 ações de prevenção da 
doenças e promoção da saúde, mediante 
planejamento intersetorial e gestão 
compartilhada entre as secretarias da 
Saúde e Educação.



Escola de 
Joinville recebe 
caixa em 
intercâmbio 
cultural com 
Coreia do Sul

Definidos os 
vencedores da 
Maratona de 
Negócios de 
Impacto 
Após três dias de capacitação, 
mentoria e prototipação, entre 77 
participantes, foram escolhidos 
os 20 projetos ganhadores da 
Maratona de Negócios de Impacto 
para participar do Programa de 
Aceleração Join.Valle. A Maratona 
de Negócios de Impacto foi 
realizada no final de semana, 
de 1 a 3 de setembro de 2017, 
durante a Feira do Empreendedor, 
numa parceria da prefeitura 
com o Sebrae. Os três primeiros 
colocados, que vão receber bolsa 
no Programa de Aceleração de 
quatro meses, são os projetos: 
Caronear, eBio e MoraLar.

A aula da professora de Língua Inglesa Luiza de Freitas  
Neto Soares, da Escola Municipal Professora Zulma do 
Rosário Miranda, no dia 5 de setembro, envolveu uma caixa 
enviada por estudantes de uma escola da Coreia do Sul.  
A embalagem com vários objetos da cultura oriental, cartas, 
desenhos e dois potes de macarrão instantâneo integra 
um projeto de intercâmbio cultural. O projeto estimula o 
aprendizado. Em 2015, foi feito com estudantes de Seul, 
também na Coreia do Sul, e em 2016, com a Escócia.



Fim de semana com Sábado Cultural  
EStação E FEIra Do PríNCIPE

No sábado (9), acontece mais uma edição do Sábado Cultural na Estação, com comercialização de artesanato, brechó, 
antiguidades, livros, discos e opções gastronômicas. O evento acontece das 9 às 16 horas, na Estação da Memória 
(rua Leite Ribeiro, Anita Garibaldi, atrás do Shopping Americanas). A Feira do Príncipe deste domingo (10) estará em 
clima de primavera. Além dos diversos expositores, haverá distribuição de mudas pela Secretaria do Meio Ambiente - 
Sema. A Feira do Príncipe acontece das 10 às 16 horas, na rua do Príncipe, região central de Joinville.

Visita à Usina 
do Piraí é 

atração  

Neste sábado (9), a Usina Hidrelétrica do Piraí estará mais uma vez aberta à visitação 
do público, das 14 às 17 horas. A Usina do Piraí está localizada na Estrada do Salto 1, 
área rural de Joinville, aos pés da cachoeira do Piraí. Foi a primeira usina construída 
em Santa Catarina, no ano de 1908, e é uma das únicas do Estado a gerar energia 
ininterruptamente. A entrada na usina é gratuita e o acesso será feito em grupos 
de 15 pessoas. Não será permitida a entrada de menores de 15 anos (mesmo  
acompanhados dos pais ou responsáveis), animais de estimação, bem como bebidas 
alcoólicas. Os visitantes devem usar sapatos fechados e o acesso à cachoeira é vetado.

FOtO ROGERIO DA SILVA
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DESFIlE tErá qUaSE trêS MIl PartICIPaNtES

As comemorações da Semana da Pátria de Joinville continuam no feriado desta quinta-feira, dia 7 de 
setembro, quando ocorre o desfile cívico militar na avenida Beira-Rio. Devem desfilar cerca de três mil 
pessoas, integrantes de forças de segurança e de escolas públicas e particulares de Joinville. O desfile 
começa às 9 horas, com abertura pela Banda do 62º Batalhão de Infantaria. Na sequência participam 
os pelotões e motorizados do Batalhão, seguidos pela Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e 
Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Em seguida, desfilam as escolas municipais, estaduais e 

particulares. O Samu e a cavalaria da Polícia Militar encerram o desfile.
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