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Cozinha Experimental do Restaurante 
Popular I realiza primeira atividade

Equipada para a realização de cursos e oficinas culinárias, a Cozinha Experimental do 
Restaurante Popular I Herbert de Souza teve seu primeiro evento no dia 30 de janeiro: a 
Oficina Hidratação no Verão. As 20 mulheres participantes aprenderam receitas de sucos 
e chás, conhecendo os benefícios da hidratação para a saúde, com as nutricionistas da 
Associação de Segurança Alimentar e Nutricional de Joinville (ASANJ) e da Secretaria 
de Assistência Social. A Cozinha Experimental foi montada com recursos liberados pelo 
Governo Federal dentro do programa de modernização dos restaurantes populares. 
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Guarda Municipal  retomará  
ronda escolar com início das aulas 

Secretaria de 
Habitação atenderá 
em novo endereço  

Prefeitura de Joinville 
decreta situação de 
emergência em função das 
chuvas de janeiro de 2018A Secretaria de Habitação do Município de 

Joinville irá funcionar na Av. Coronel Procópio 
Gomes, 749, Bucarein, a partir de fevereiro. A 
unidade deixa a atual sede, na rua Marechal 
Deodoro, e passa a ocupar o mesmo local onde 
funciona a Secretaria de Assistência Social. 
Durante os próximos 15 dias, em função da 
mudança, o atendimento ao público poderá 
funcionar de forma limitada. 

O Município de Joinville decretou, no dia 29 de janeiro, situação 
de emergência nas áreas afetadas pelas chuvas dos dias 16 e 
17 de janeiro, que acumularam 203 milímetros em 24 horas, 
correspondendo a 80% da média prevista para o mês. Foi solicitado 
reconhecimento federal de situação de emergência, em documento 
encaminhado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em 
Brasília. A Prefeitura estima os prejuízos públicos em R$ 2.337.164,06.
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A Guarda Municipal de Joinville 
retomará o trabalho de ronda escolar 
com o retorno às aulas na rede 
municipal de ensino, na segunda-
feira (5/2). O efetivo de 40 guardas 
atuará, principalmente, na entrada 
e saída de turnos, e na mediação de 
conflitos no ambiente escolar. As ações, 
durante todo o ano letivo, envolvem 
diálogos com os pais e reuniões com as 
Associações de Pais e Professores para 
acompanhamento e solução dos casos 
mais vulneráveis. Em 2017, a Guarda 
Municipal de Joinville realizou mais 
de 14 mil atividades, com destaque 
para as ações preventivas como rondas 
nos espaços públicos e nas entradas e 
saídas de escolas, que representaram 
79% dos registros. 



Secretaria da Saúde 
de Joinville inicia 
atividades de 
núcleo de inovação
A Secretaria da Saúde, por meio da Gerência Gestão Estratégica, lançou o 

Núcleo de Inovação, com a participação de 25 gestores de diversas áreas. 
O objetivo do grupo é promover discussão sobre as potencialidades e as 
fragilidades em todos os âmbitos da Secretaria da Saúde, ampliar o olhar 
cotidiano sobre os processos, pessoas, custos, e criar valor aos serviços 
oferecidos para a comunidade. O núcleo está sendo implantado em parceria 
com a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, 
somando quatro encontros. A ideia é que, a partir do Núcleo, sejam criados 
projetos-pilotos inovadores para reformular de maneira mais eficiente 
processos da Secretaria da Saúde.

Educação capacita 
educadores para 
ano letivo 2018

A Secretaria de Educação 
reuniu na quinta-feira (1/2) 
4,3 mil professores e outros 
profissionais, para uma 
capacitação para o ano letivo 
2018 e a volta às aulas, que 
ocorre na próxima segunda-feira 
(5/2). Os participantes assistiram 
a palestra sobre neurociência 
e psicopedagogia proferida 
pelo neuropsicopedagogo luiz 
Antônio Corrêa, doutor em 
psicologia, no Centreventos 
Cau Hansen. O palestrante 
falou de neurociência, 
neurotransmissores, memória, 
aprendizado e traçou um retrato 
preocupante da educação no 
Brasil. Disse que, entre 36 países, 
o Brasil ocupa o penúltimo 
lugar no processo ensino-
aprendizagem e os motivos são 
vários, que vão da dispersão em 
sala de aula, à valorização dos 
professores, renda, alimentação 
e família. “Se não há atenção não 
há aprendizado”, enfatizou.

Biblioteca Rolf 
Colin atenderá 
em novo horário a 
partir de fevereiro 

A Biblioteca Pública Municipal 
Prefeito Rolf Colin passará a 
funcionar das 8h às 19h, de 
segunda a sexta-feira, sem fechar 
para almoço. O local também 
abrirá todos os sábados, das 8h 
às 12h. O acervo da biblioteca 
contém cerca de 51 mil títulos, 
distribuídos entre obras de 
referência, braille, literatura 
brasileira, estrangeira e infantil. 
A unidade permite leitura e 
empréstimo de livros, além 
de espaço para contação de 
histórias, saraus e exposições. 
Para empréstimo de livro, é 
necessário possuir carteirinha.
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Casa da Cultura abre matrículas para cursos de 2018

A partir de segunda-feira (5/2), 
a Casa da Cultura Fausto Rocha 
Junior abre matrículas para cursos 
de artes, música e dança oferecidos 
pela Escola Municipal de Ballet, 
Escola de Artes Fritz Alt e Escola de 
Música Villa-lobos. Os processos 
são regulamentados por editais. 
Há muitos cursos disponíveis 
e é importante ler os editais, 
disponíveis no site da Prefeitura, 
para esclarecimentos e cumprir os 
prazos. A taxa de matrícula para 
qualquer um dos cursos é de R$ 60. 
Para alunos do curso de cerâmica 
da Escola de Artes é cobrado o 
valor adicional de R$ 100, referente 
à taxa de queima das peças. todos 
os cursos serão ministrados na 
Casa da Cultura. Para dúvidas, 
entrar em contato com a Casa da 
Cultura Fausto Rocha Junior.

Secretaria de Esportes realizará 
semana de capacitação para 
professores e bolsistas
A Secretaria de Esportes realizará, de 5 a 9 
de fevereiro, atividades de capacitação para 
professores e bolsistas que atuam no Programa 
de Iniciação Desportiva – PID e no Programa 
Mexa-se. A programação será realizada no Ielusc, 
unidade do Saguaçu; no ginásio Abel Schulz, no 
Centro; e na Univille. A proposta é apresentar o 
esporte de acordo com conceitos pedagógicos 
e metodológicos modernos, que resgate a 
satisfação da prática esportiva. Nos dias 5 e 6, 
as aulas serão ministradas por professores do 
Instituto Compartilhar, de Curitiba, fundado em 
2003 pelo ex-técnico da Seleção Brasileira de 
Vôlei, Bernard Rezende, o Bernardinho.

PID E Mexa-se
O PID encerrou 2017 com 7 
mil crianças e adolescentes 
matriculados em mais de 
20 modalidades. tem o 
patrocínio por meio de 
chamamento público. O 
Mexa-se terminou o ano 
com 2.251 inscritos, 74 
grupos e 56 núcleos em 41 
bairros, com atividades em 
todas as unidades básicas 
de saúde.
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