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Direitos humanos no currículo

PHELIPPE JOSE

A Escola Municipal Professor José Antônio Navarro Lins é a primeira unidade da rede 
municipal de ensino de Joinville a participar de um projeto-piloto de educação em direitos 
humanos. A intenção foi incluir o tema na matriz curricular das disciplinas e dissolver o 
assunto entre o conteúdo já existente nas aulas. O projeto Educar Direitos Humanos é 
realizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH) em parceria com 
a Secretaria de Educação e a Univille. Nos últimos anos foram realizadas capacitações 
com professores, orientadores e coordenadores pedagógicos sobre os diversos temas dos 
direitos humanos. Neste momento, a Secretaria de Educação está fortalecendo o trabalho 
realizado, tendo como norte a Base Nacional Comum Curricular, que será o documento 
orientador na construção dos currículos da educação básica.



Joinville implanta primeira 
CICLORROTA na cidde
 Prefeitura de Joinville vai implantar a partir da próxima terça-feira 
(17/10), a primeira ciclorrota da cidade. Ciclorrotas são ruas escolhidas 
por terem tráfego com baixa velocidade, e que por isso podem ser 
compartilhadas por carros e ciclistas, sem separação física. As primeiras 
vias contempladas são: parte da rua XV de Novembro (trecho entre a 
rua do Príncipe até a Dona Francisca), parte da rua do Príncipe (da XV 
de Novembro até Marinho Lobo), rua Marinho Lobo e rua Rio Branco 
(trecho da Marinho Lobo até a 9 de Março).  As vias serão indicadas por 
meio de sinalização horizontal (pintura no asfalto) e vertical.

Limpeza dos 
túmulos nos 
cemitérios
A Secretaria do Meio 
Ambiente de Joinville, 
responsável pela 
manutenção dos 
cemitérios municipais, 
definiu o período de 
12 a 29 de outubro 
para a realização 
dos trabalhos de 
limpeza, manutenção 
e benfeitorias das 
sepulturas na fase de 
preparação para o Dia 
de Finados, em 2 de 
novembro de 2017. 
Passado esse período, 
partir do dia 30 de 
outubro os cemitérios 
estarão abertos 
somente para visitação 
e ornamentação dos 
túmulos. No feriado 
de 2 de novembro, 
uma quinta-feira, será 
permitida apenas 
a visitação e atos 
religiosos. O período 
de abertura dos dez 
cemitérios municipais 
é das 7 às 18 horas.  

Valorização 
da cultura 
popular
A população de 
Joinville está 
convidada a participar 
da “Roda de conversa 
com os mestres 
da cultura popular 
tradicional”, que 
acontece na próxima 
segunda-feira 
(16/10), às 19 horas, 
na Galeria de Arte 
Victor Kursancew, na 
Casa da Cultura (rua 
Dona Francisca, 800, 
Saguaçu). 

A Prefeitura de Joinville iniciou esta semana as obras de estaqueamento 
na rua Fernando de Noronha, bairro Atiradores, para implantação da 
galeria de drenagem do rio Mathias. As operações vão abranger o 
trecho de quase 130 metros, entre as ruas João Theis e Jacob Eisenhut. 
Devido aos trabalhos  o trânsito ficará restrito no local. Nesta área serão 
instaladas cerca de 130 estacas de concreto. Elas servirão de suporte para 
a instalação da futura galeria de drenagem subterrânea na via. A previsão 
da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) é que o trabalho de 
estaqueamento dure uma semana, caso o tempo permitir. Já o início das 
obras da galeria vai depender do tempo de cura do concreto das estacas, 
que leva geralmente cerca de 20 dias.

Obras do rio Mathias  



Capacitação no  
transporte de pacientes 
Um grupo de motoristas da Secretaria da Saúde  
participou nesta semana de capacitação em transporte 
e manejo de pacientes, promovido por técnicos do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu). 
As aulas teóricas e práticas foram ministradas na 
Escola Municipal de Saúde, no bairro Iririú. O objetivo 
da capacitação, segundo o coordenador logístico da 
Secretaria da Saúde, Otacílio Dantes, é o de preparar 
os motoristas que interagem de alguma forma 
com pacientes os procedimentos de emergência 
e de urgência que podem ocorrer no exercício do 
transporte. “A maioria deles não tem esta capacitação 
e o curso vem em boa hora”, comentou.

Reparos em trecho da 
avenida Paulo Schroeder
A Prefeitura de Joinville começou nesta semana a 
resolver o problema de erosão na avenida Paulo 
Schroeder, no bairro Petrópolis, zona Sul da cidade. 
Uma galeria de concreto está sendo instalada 
e vai substituir o antigo sistema de contenção 
das margens do canal, no trecho de 30 metros 
comprometido com a ação das chuvas. Contratada 
no mês de setembro para realizar a obra, a 
empreiteira recebeu a ordem de serviço e logo 
iniciou a confecção das peças em concreto. Foi 
necessário um prazo de cura das peças para que 
possam ser instaladas no local. Foram pelo menos 
28 dias para secagem completa do material. No 
local serão instaladas peças de concreto em L nos 
dois lados do canal, formando a base no fundo e a 
proteção lateral do canal. Além da instalação das 
peças num trecho de 30 metros, a obra também 
prevê a recomposição do pavimento no entorno. 

PHELIPPE JOSE
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IDEIAS para 
deixar o  
CENTRO  
mais atrativo
Ideias criativas com objetivo de tornar 
o Centro de Joinville mais atrativo, 
seguro e colorido. Esse foi o resultado 
do Hackathon Desenhos Urbanos 
Colaborativos – Desafio Join.Valle Centro. 
Realizado no último fim de semana, 
no Living Lab do Palacete Niemeyer, 
reuniu profissionais e estudantes de 
diversas áreas. Utilizar os prédios com 
caráter de preservação para atividade de 
gastronomia e economia criativa, ocupar 
as ruas com intervenções e atividades 
para públicos de diferentes idades, 
estimular a presença do pedestre e do 
ciclista para uma rua mais humanizada 
foram algumas das sugestões.

CENTRO HISTÓRICO
u Criar um roteiro de 
valorização do patrimônio 
cultural, com atrações ao 
público em cada um dos pontos 
de memória cultural do Centro.

u Tornar esses espaços 
atrativos, proporcionando 
experiências integradoras e 
diferenciadas por áudio guide, 
visitas guiadas, oficinas etc.

u A partir do roteiro, usa-
se tecnologia e criatividade 
para tornar essa rota atrativa 
e interativa, tanto física como 
digitalmente.

CENTRO PRODUTIVO, 
SEGURO E AFETIVO

u Noite Viva: fechamento da 
Travessa Norberto Bachmann, 
rua Jerônimo Coelho e uso 
da praça Nereu Ramos com o 
objetivo de trazer food trucks, 
atividades ao ar livre para toda a 
família, apresentações artísticas 

e bazar com produtores locais.

u Incubadoras: usar algum(ns) 
imóvel(is) vazios e transformá-
lo(s) em incubadora(s) de 
economia criativa, solidária 
e colaborativa, incluindo 
gastronomia (cozinha 
compartilhada), Fab Lab, 
coworking para iniciativas sociais.

u Realizar Virada Cultural, 
promovendo diversas 
intervenções urbanas e 
valorizando as iniciativas 
culturais já existentes.

CENTRO DEMOCRÁTICO

u Workshop de boas práticas  
para identificar lideranças 
populares e participação social.

CENTRO ACESSÍVEL, 
INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 
u Ampliar ações para facilitar 
o acesso e mobilidade de todos 
no espaços público

DESAFIO JOIN.VALLE CENTRO


