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CICLORROTAS 
SÃO INSTALADAS 

NO CENTRO 

A Prefeitura de Joinville implantou, 
no dia 17 de outubro, 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, de uma forma segura e educativa. 
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 estão indicadas 
por meio de sinalização horizontal (pintura no asfalto) e 
vertical. A previsão da Prefeitura de Joinville é ampliar esse 
tipo de vias compartilhadas em outras ruas do município.

FOTO ROGERIO DA SILVA



Mutirão para zerar 
filas de raio-X e 
ultrassonografia

Oficinas para debater  
o futuro da cidade

Plano de Segurança 
Alimentar e Nutricional  

A população de Joinville está convidada a participar de várias 
oficinas do Projeto Joinville 30 anos, no dia 28 de outubro. 
A proposta é debater o futuro da cidade para daqui a 30 
anos e para 2030. A ação é organizada pela Prefeitura de 
Joinville, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável (Sepud). As Oficinas Abertas 
Pensando Joinville serão realizadas em cinco regiões 
diferentes, simultaneamente: Norte, Sul, Leste, Oeste e 
Central, das 14 às 16h30. A participação é gratuita. As 
inscrições podem ser feitas no site jlle30.com.br 

No Dia Mundial da Alimentação, celebrado na segunda-feira 
(16), a Prefeitura de Joinville instituiu o Plano Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional. Joinville passa a ser o 
1o município da Associação dos Municípios do Nordeste 
de Santa Catarina (Amunesc) a construir o plano e assim 
consolidar a política pública. O lançamento do Plano 
representa o compromisso do município com o Sistema 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), que reúne 
diversos setores de governo e da sociedade civil com o 
propósito de promover o Direito Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA), em todo território nacional.
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A Secretaria da Saúde de Joinville 
inicia, a partir deste sábado (21/10), 
no Hospital Bethesda, um mutirão 
de exames de raio-X para reduzir o 
tempo de espera em fila. São quase 
doze mil pessoas que aguardam esse 
atendimento em Joinville e a intenção é 
de atender pelo menos 3 mil pacientes 
por mês. Os pacientes serão chamados 
pela ordem na fila para o agendamento 
com o hospital. Além dos procedimentos 
por raio-X, serão realizados ainda 520 
exames por ultrassom por mês. O 
mutirão se estende até janeiro de 2018. 
O horário de atendimento será das 7 às 
21 horas, de segunda a domingo.



Defesa Civil divulga 
calendário de palestras  

A Defesa Civil de Joinville divulgou o calendário 
de palestras do Projeto Piava (Prevenção a 
Incidentes de Afogamentos no Verão em Água 
Doce). Entre outubro e novembro alunos de 20 
escolas da rede municipal recebem orientações 
de técnicos da Secretaria de Proteção Civil e do 
Corpo de Bombeiros Voluntários. Em paralelo, 
também é trabalhada a questão ambiental, com 
a conscientização sobre poluição nos locais de 
banho e preservação da natureza.
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Professora vence etapa do  
Prêmio Professores do Brasil

Projeto pedagógico  
trabalha inclusão

A professora Diana Aparecida Feuser Ribeiro, do CEI Castelo Branco, 
bairro Aventureiro, foi a vencedora estadual do Prêmio Professores do 
Brasil, na categoria Educação Infantil Creche. O prêmio é organizado pelo 
Ministério da Educação e tem objetivo de premiar diversas experiências 
bem-sucedidas, criativas e inovadoras, desenvolvidas por professores da 
educação básica pública. Diana inscreveu o projeto “Sali, koman ouye? 
Entrelaçando as culturas haitianas e brasileiras no processo de adaptação 
das crianças do Berçário 1”. Ela segue para etapa regional para concorrer 
com projetos dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.

A Escola Municipal João Costa, em Joinville, iniciou um 
projeto pedagógico para aguçar, nos alunos, o uso pleno 
dos cinco sentidos do corpo humano, o Jardim Sensorial. 
O local foi construído utilizando vários materiais com 
texturas diferentes para sentir o tato, variedades de 
plantas aromáticas com cheiros, cores e texturas diversas, 
sinos dos ventos com materiais que proporcionam ruídos 
diferentes. A ideia foi incentivar a sustentabilidade e a 
inclusão. O jardim faz parte do programa Reinventando 
Espaço Escolar, da Secretaria de Educação. Atualmente, 
21 CEIs e 44 escolas municipais de Joinville têm projetos 
de reutilização de espaços como o jardim, além de 
espaços de leitura, arborização e outros mais.

Projeto Piava
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Olimpíada da Terceira 
Idade de Joinville  
elege rei e rainha

Joinville elegeu no dia 18 de outubro o rei e a rainha da 26ª 
Olimpíada da Terceira Idade, que será realizada de 9 a 24 de 

novembro. Entre dez concorrentes, foram eleitos Damásio 
Alexandre Martins, de 67 anos, e Palmira Junglos Schmitz, de 

80 anos, que são os símbolos da olimpíada e representarão 
Joinville, em 2018, nos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti). 

Além de representar Joinville nos Jasti, a nova realeza terá a 
missão de ajudar na divulgação da olimpíada. 

Quatro anos depois de ser descoberta numa prova da 
Maratoninha da Caixa, no estacionamento do Centreventos Cau 
Hansen, a atleta Camilly Carolini dos Santos, 14 anos, desponta 

como promessa das categorias de base do atletismo de Joinville. Ela conquistou duas medalhas (ouro e bronze) nos 
Jogos Escolares da Juventude (JEJ), em Curitiba, e três medalhas (uma de ouro e duas de prata) na Olimpíada Estudantil 
Catarinense (Olesc), disputada, na semana passada, em Rio do Sul. Aluna do oitavo ano da Escola Municipal Eladir 
Skibinski, no bairro Aventureiro, Camilly treina três horas e meia de segunda a sexta-feira na pista de atletismo da 
Univille. Em casa, a jovem atleta guarda mais de 20 medalhas. 

PHELIPPE JOSÉ

CAMILLY CAROLINI 
é promessa do atletismo 


