
Nº 209
 26 DE FEVEREIRO A 2 DE MARÇO DE 2018

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

Rua de LazeR terá 
programação especial 

Uma programação especial neste domingo (4/3) marcará o retorno da Rua do Lazer, na avenida Hermann 
Lepper, em Joinville e também fará parte das comemorações dos 167 anos da cidade, que acontece em 
9 de março. Uma das atrações será a subida ao Mirante do Boa Vista, equipamento turístico que está 
completando dois anos de inauguração. Às 8 horas, haverá sessão de alongamento em frente ao Parque 
Zoobotânico. Na sequência, começa a caminhada até o Mirante. As atividades na avenida Hermann 
Lepper começam às 9h30 com atividades culturais. Durante todo o dia, haverá atrações para as crianças, 
apresentações esportivas e ações educativas, Incluindo distribuição de mudas de árvores.
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Semana Municipal 
da Bicicleta terá 
exposição de 
bicicletas antigas e 
outros eventos

 Saúde debate importância de Caderneta de Saúde 
A utilização da Caderneta de saúde na vigilância e promoção do desenvolvimento infantil é o tema que a secretaria 

da saúde de Joinville colocou em debate entre os dias 27 de fevereiro e 1o de março, no auditório do Instituto Pró-
Rim. Comandada por representantes da fundação oswaldo Cruz (fiocruz) do Ministério da saúde, a oficina envolveu 
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e agentes comunitários da rede pública municipal de 
saúde. É a quarta etapa do trabalho que é realizado em Joinville na capacitação das equipes de atenção básica.

Secretaria da Saúde define metodologias 
para aperfeiçoar humanização em unidades  

gestores e técnicos, representantes das equipes de Atenção Primária, passaram a tarde de 1o de março, 
em reunião no auditório da Amunesc, em ação da Coordenação da estratégia de saúde da família (esf). 
A iniciativa faz parte da política de humanização do atendimento à população. Na próxima semana, 
a coordenação de esf deve começar uma série de visitas a todas as unidades para acompanhar o 
funcionamento dos modelos de acolhimento oferecido aos usuários. A secretaria de saúde conta com 57 
Unidades Básicas, sendo 41 unidades de saúde da família (UBsf), 12 unidades convencionais (UBs), duas 
unidades de extensão, uma unidade bucal e uma unidade de saúde prisional.
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exposições de bicicletas 
antigas, atividades educativas, 
palestras e participação no 
desfile comemorativo do 
aniversário de Joinville. estas 
são algumas das atrações 
programadas para a semana 
Municipal da Bicicleta 
2018 em Joinville, que será 
comemorada de 2 a 11 de 
março. A programação foi 
definida pela Prefeitura 
de Joinville, por meio da 
escola Pública de trânsito 
e pelo Movimento Pedala 
Joinville. A atividade que 
abre a programação será 
uma exposição de Bicicletas 
Antigas, que será aberta no 
dia 2 de março, às 10 horas, 
no segundo piso do shopping 
Mueller. outra atração da 
semana será uma palestra da 
cicloativista e vídeo-repórter 
Renata falsoni, de são Paulo, 
no dia 7 de março, às 19h30, 
no Plenarinho da Câmara de 
Vereadores.



Prefeitura 
inaugura obras 
de reforma e 
revitalização da 
escola Municipal 
João Costa
A Prefeitura de Joinville inaugurou na 

tarde desta quarta-feira (28/2/) obras de 
reforma e revitalização da escola Municipal 
João Costa. A unidade foi totalmente 
reformada e ganhou novos ambientes 
para atender os quase 900 alunos com 
mais conforto e segurança. 
o programa de melhorias 
contemplou a construção 
de duas quadras de esportes 
descobertas (uma com piso 
cimentado e outra de areia), 
reforma da quadra coberta, 
ampliação da área de pátio 
coberto, criação de área 
de convivência, reforma 
de cobertura, banheiros e 
pintura geral, entre outros. 
o investimento foi de R$ 
3.248.853,12.
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escola Cidadã vai atuar no 
combate à violência nas escolas

Realeza da Festa das Flores 
visita atrativos turísticos

A partir deste ano, serão remodelados procedimentos para o tratamento 
da violência nas escolas da rede municipal de ensino. A mudança será 
promovida com a implantação do Programa escola Cidadã. A iniciativa é 
da secretaria de Proteção Civil e segurança Pública, por meio da Unidade 
de segurança Pública, em parceria com a secretaria de educação. A 
primeira etapa é a capacitação de diretores, orientadores e equipe 
administrativa das escolas. também serão capacitados mediadores e 
lideranças comunitárias. Inicialmente, o programa será efetivado em 
cinco escolas. o diferencial é que serão inseridas novas ferramentas de 
intervenção: grupo de apoio, grupo de mediação (com a participação da 
guarda Municipal), e grupo multidisciplinar (formado pelos serviços da 
rede especializada e outros órgãos).

A rainha e as princesas da 80ª festa das flores de Joinville, Larissa 
Baechtold, Letícia Mueller e Bárbara fleith, estiveram em alguns 
dos principais atrativos turísticos da cidade para conhecer melhor a 
história e as peculiaridades de cada local. o roteiro incluiu visitas às 
áreas urbana, rural e náutica, e pontos como Parque Zoobotânico, 
Mirante de Joinville, escola do teatro Bolshoi no Brasil, Parque Porta 
do Mar, estrada Bonita e estrada da Ilha. A atual realeza representa 
a 80ª festa das flores, que acontecerá de 13 a 18 de novembro, no 
Complexo expoville. o evento é realizado pela Prefeitura de Joinville, 
por meio da secretaria de Cultura e turismo, em parceria com a 
Agremiação Joinvilense dos Amadores de orquídeas (AJAo).
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Museu de arte vai 
receber jovens que 
cumprem medidas 
socioeducativas 

escola de Música Villa-Lobos 
divulga alunos aprovados 
em seletiva  em 2018

Dando ênfase à gestão de museu criativo que prioriza a aproximação e a integração com a 
comunidade, o Museu de Arte de Joinville – MAJ vai oferecer atividades especiais a jovens 
que cumprem medidas socioeducativas. A iniciativa da Prefeitura de Joinville, por meio 
da secretaria de Cultura e turismo, em parceria com a secretaria de Assistência social, 
visa apresentar a esse público a cultura como fonte de conhecimento e ferramenta para o 
crescimento pessoal e profissional. os jovens serão acompanhados pela equipe técnica do 
museu e participarão de atividades rotineiras, como monitoria, montagem e desmontagem 
de exposições, acompanhamento em projetos educativos, visitas escolares e manutenção do 
espaço. Durante este ano, cerca de quinze jovens, com idade entre 12 e 18 anos, deverão ser 
atendidos pelo MAJ com apoio de uma equipe multidisciplinar da sAs.

A escola de Música Villa-Lobos – eMVL, pertencente 
à Casa da Cultura de Joinville, divulgou a relação dos 
alunos classificados no teste seletivo para os cursos de 
canto e instrumentos. também foi publicada lista de 
alunos aprovados, que obtiveram nota igual ou superior 
a sete, mas que foram incluídos no cadastro de reserva. 
o prazo limite para a entrega da documentação e do 
comprovante de pagamento da taxa de matrícula (R$ 
60) é sta sexta-feira (2/3), na secretaria da escola. o 
preenchimento das vagas remanescentes acontecerá 
entre os dias 5 e 8 de março, com a chamada dos alunos 
do cadastro de reserva. As aulas começam em 5 de 
março e serão ministradas na Casa da Cultura.
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