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Alunos recebem cartilha de 
combate à violência infantil 

Foto RoGERIo DA SILVA

Cerca de 33.400 alunos de escolas municipais de Joinville (SC) terão acesso a dicas de comportamento sobre 
segurança para evitar a violência infantil. o conteúdo está em material lançado quarta-feira (21/2), na Escola 
Municipal Ada Sant’Anna da Silveira. A cartilha “6 Dicas para a Criança Esperta” será usada como material 
pedagógico para alunos do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental, em 85 escolas. o projeto é realizado pela 
Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Joinville, Comissão de Políticas sobre 
Drogas da ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Joinville e Secretaria de Educação.os desenhos dos 
quadrinhos são de alunos do 4o ano do Ensino Fundamental. São as seis artes que venceram a primeira fase do 
projeto, realizada no segundo semestre de 2017, com a participação de 3.835 alunos de 60 escolas municipais.



Trânsito em trevo e acesso ao  
bairro Saguaçu sofrerá mudanças

o Departamento de trânsito de Joinville implantará mudanças no trevo da rua Dona Francisca com avenida 
Aluísio Pires Condeixa e mão única nas ruas Natal e Fortaleza, no bairro Saguaçu. As alterações serão 
implementadas entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março. Incluem alteração no trevo da rua Dona Francisca 
com av. Aluísio Pires Condeixa; implantação de mão única na Rua Natal, no trecho entre rua Dona Francisca 
e av. Marcos Wehmuth, sentido bairro/Centro; implantação de mão única na Rua Fortaleza, no trecho entre 
av. Marcos Wehmuth e rua Dona Francisca, sentido Centro-Bairro; implantação de mão única na rua Dona 
Francisca, no trecho entre rua Fortaleza e Rua Natal, sentido Sul/Norte.

A Secretaria de Habitação do Município de 
Joinville está funcionando na av. Coronel 
Procópio Gomes, 749, Bucarein. A unidade deixou 
a atual sede, na rua Marechal Deodoro, e passou a 
ocupar o mesmo local onde funciona a Secretaria 
de Assistência Social. O atendimento continua 
das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira.

As inscrições para o desfile dos 167 anos de 
Joinville, no dia 9 de março, se encerram no 
próximo domingo, dia 25 de fevereiro. os 
grupos e entidades que desejarem participar 
do evento podem se inscrever pelo site 
da Prefeitura. Podem desfilar entidades 
constituídas, associações, clubes e instituições 
de ensino. Já a participação de empresas 
privadas não é permitida. Em relação à 
formação, cada grupo poderá ter até cinquenta 
integrantes e levar para a avenida o número 
máximo de quinze carros e dez motos. 

Secretaria de Habitação de 
Joinville está em novo endereço

Inscrições para o desfile de 
9 de março estão abertas 
até dia 25 de fevereiro
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Atenção especial ao fortalecimento de vínculo
Proteção em situações de risco, prevenção e convivência são temas tratados nos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com crianças e adolescentes, de 6 
a 17 anos, e idosos, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 
(SCFV), da Gerência de Unidade de Proteção Social Básica. As crianças são atendidas 
no contraturno escolar. o encaminhamento para o serviço é feito pelos Centros de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho tutelar, escolas ou 
pela busca ativa das famílias. os CRAS funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas. A definição do local de atendimento ocorre pelo endereço informado na 
fatura de energia elétrica.

Estudantes da EJA 
são premiados em 
concurso nacional 
de redação

Dois estudantes da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da rede 
municipal de ensino de Joinville 
venceram o 3° Concurso Nacional 
de Redação da Defensoria 
Pública da União 2017. os 
participantes escreveram 
um texto sobre o tema “Mais 
Direitos, Menos Grades”. Cláudio 
Luiz Gouveia, 54 anos, aluno 
da Escola Municipal Amador 
Aguiar, venceu na Categoria I, 
que premiou a melhor redação 
entre estudantes do 6° ao 9° ano 
do ensino fundamental e da 
modalidade Jovens e Adultos 
(EJA). Ainda na Categoria I, o 3° 
lugar ficou com a aluna Amanda 
Luiza Chawischi, 18 anos, 
da Escola Municipal orestes 
Guimarães. Amanda concluiu 
o 9° ano em 2017.o vencedor 
do 1° lugar receberá um tablet 
e os demais ganham medalhas. 
A cerimônia de premiação será 
nesta sexta-feira (23/2), às 14h, 
na sede da Defensoria Pública 
da União, em Joinville. o 3° 
Concurso de Redação teve 6.607 
redações inscritas em todo o país.

Amanda Luiza Chawischi

Cláudio Luiz Gouveia
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MuSEu DA IMIGrAçãO e COLOnIzAçãO de  
Joinville fecha para restauração do alpendre

A partir de 26 de fevereiro, o 
Museu Nacional de Imigração e 
Colonização será fechado para 
visita devido a preparativos 
para obras de restauração 
do alpendre do casarão 
“Maison de Joinville”. A reforma 
substituirá os pilares e tem 
previsão de iniciar em abril de 
2018. A expectativa é que os 
reparos sejam realizados em 
seis meses, período em que 
a visitação do público estará 
suspensa. As obras de restauro 
serão realizadas pela empresa 
contratada por meio de 
licitação. Investimento será de 
R$ 45.724,13.

ATIvIDADES EDuCATIvAS 
MAnTIDAS

o Museu manterá suas 
atividades educativas, sociais e 
ações externas. Entre elas, estão 
a realização do 1º Seminário de 
Museus da Imigração (16/5), 
Festa do Imigrante (16/9), 
atendimento a pesquisadores, 
digitalização do acervo, 
manutenção da rotina de 
higienização e tratamento do 
acervo e elaboração de plano 
museológico. o contato com o 
público será mantido por meio 
das atividades que o Museu 
oferece para grupos e escolas, 
como o projeto educativo 
“Percursos da memória. Escolas 
e grupos interessados em 
participar podem agendar 
atividades externas e itinerantes.

três integrantes do Comitê olímpico Brasileiro (CoB) iniciaram nesta 
semana avaliação e vistoria em instalações esportivas e na rede 
hoteleira da cidade. Joinville (SC), conforme pleito apresentado pela 
Secretaria de Esportes, está concorrendo com Poços de Caldas (MG) 
e Foz do Iguaçu (PR) para sediar a Regional 3 dos Jogos Escolares 
da Juventude (JEJ), nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 
anos. o período da competição é de 26 a 30 de setembro, com 
a participação de cerca de 1.500 pessoas. A definição da cidade 
escolhida ocorrerá até 30 de março e levará em conta três aspectos 
fundamentais: capacidade da rede hoteleira e valor das diárias; 
contrapartida da Prefeitura, já colocada no caderno de encargos; e 
qualidade das instalações esportivas.

MAURo ARtUR SChLIECk

Comitê Olímpico Brasileiro 
inicia avaliação de instalações 
esportivas de Joinville


