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Crianças participam de atividades da 
SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO  

RoGERio DA SilvA

Cerca de mil crianças de escolas municipais 
participaram de atividades relacionadas à 
Semana Nacional de Trânsito. Com jogos, 
brincadeiras e palestras, os alunos recebera 
importantes orientações sobre educação 
no trânsito e como melhorar a segurança. 
A atividade realizada na sede da Escola 
Pública de Trânsito (Eptran) fazem parte 

da Semana Nacional de Trânsito, cuja 
programação se estenderá até o dia 27 
deste mês, com o tema “Minha escolha faz 
a diferença no trânsito”. A programação da 
Semana Nacional de Trânsito conta ainda 
com exposições, concurso de desenhos e 
frases e uma feira para alunos do ensino 
médio e do ensino superior.



Secretaria do Meio 
Ambiente distribui 
mudas no Dia da Árvore

No Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro de 2017, 
o Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria do Meio 
Ambiente – Sema reforçou o objetivo de promover a 
conscientização e incentivar a arborização na cidade. 
Uma das ações foi a distribuição de 200 mudas de árvores 
nativas, na sede da Secretaria, que fica na rua Anita 
Garibaldi, 79. Também em alusão à data, outras empresas 
e entidades parceiras replicarão as ações do “programa 
Adote uma Árvore” durante esta semana e as próximas, 
somando cerca de 1040 mudas. Desde a sua criação, em 
2008, o programa, que tem ação contínua, distribuiu  
aproximadamente 30 mil mudas de árvores nativas.

Por causa do período de estiagem, a 
Companhia Águas de Joinville reforça 
o alerta para que a população faça uso 
consciente da água, ajudando a manter 
o sistema equilibrado. Com a ausência de 
chuva nos últimos dias em Joinville, houve 
uma queda no nível dos rios Piraí e Cubatão, 
que abastecem a cidade. Não lavar calçadas 
com mangueira e diminuir o tempo de 
banho são ações simples, mas significativas 
para o sistema de abastecimento. Segundo 
o núcleo de educação ambiental da Águas 
de Joinville, uma mangueira aberta por 30 
minutos libera cerca de 560 litros de água.

Águas de Joinville faz 
alerta para necessidade 
de uso consciente
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Centrinho promove 
Capacitação em Saúde Auditiva
Representantes de oito municípios, incluindo Joinville, 
participam, no dia 20 de setembro, da 3ª Capacitação em Saúde 
Auditiva, organizada pelo Centrinho Prefeito luiz Gomes – 
Centro de Referência e Pesquisa de lesões lábio Palatais e de 
Diagnóstico e Reabilitação aos Portadores de Defi ciência Auditiva, 
em sua sede. o tema em discussão foi o implante Coclear, que 
é realizado, em Santa Catarina, pelo hospital Universitário, 
em Florianópolis. o Centrinho tem uma demanda de 1800 
atendimentos ao mês, aproximadamente, incluindo exames e 
avaliações. Atualmente, são 9.800 pacientes cadastrados com DA.
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Prefeitura asfalta 
trecho da rua 
OTTO BOEHM
A Prefeitura de Joinville está 
asfaltando a rua otto Boehm, no 
trecho entre as ruas Aquidaban 
e Euzébio de Queirós, no 
bairro Glória. Este trecho foi 
contemplado com a instalação 
de galerias de macrodrenagem e 
de tubulação de microdrenagem. 
As intervenções fazem parte de 
um grande projeto da Prefeitura 
para acabar com as cheias na área 
do rio Mathias, provocadas pelas 
chuvas e pela infl uência da maré.
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Assistência Social leva 
serviços ao Paranaguamirim
A Secretaria de Assistência Social (SAS) de Joinville levou 
seus principais serviços e programas à comunidade do bairro 
Paranaguamirim. A ação faz parte do Projeto Assim – Assistência 
Social itinerante Municipal. o atendimento foi realizado na 
Paróquia Santa luzia. Uma equipe de servidores da SAS atendeu 
os moradores. Eles puderam fazer a inscrição ou atualização do 
Cadastro Único (CadÚnico) e receberam orientações de como 
poderão acessar outros programas municipais e federais.

Estão abertas inscrições 
para aulas de ginástica 
aeróbica no Centro 
de Referência em 
Assistência Social 
Comasa (CRAS Comasa). 
A ginástica aeróbica 
mistura exercícios e 
dança em diversos 
ritmos. Para participar, 
basta ter acima de 16 
anos e se inscrever na 
recepção do CRAS. As 
aulas, gratuitas, serão 
realizadas às quartas-
feiras, das 8h15 às 9 
horas, a partir do dia 4 
de outubro de 2017. o 
CRAS Comasa fica na rua 
Maracujá, 620.

Com dez atletas – seis na 
categoria masculina e quatro 
na feminina -, a natação 
de Joinville fez bonito na 

primeira disputa da 17ª edição da olimpíada Estudantil Catarinense (olesc). A 
equipe da Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) foi campeã no masculino 
(terceiro título consecutivo) e vice no feminino. A programação oficial da olesc será 
de 7 a 14 de outubro de 2017, em Rio do Sul, mas a natação foi antecipada, em 
Palhoça, pois a sede do evento não dispõe de piscinas com os padrões exigidos 
pela federação catarinense da modalidade. os jovens atletas de Joinville, treinados 
por Ricardo Carvalho e Felipe Corrêa, conquistaram 21 medalhas: oito de ouro, sete 
de prata e seis de bronze. Três novos recordes foram estabelecidos.

DivUlGAção

PhEliPPE JoSé

Aula de 
ginástica 
aeróbica com 
inscrições 
abertas no 
CRAS Comasa

Natação de Joinville é destaque 
na primeira disputa da Olesc 2017


