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Prefeitura 
inaugura 
CEI Antônio 
Brühmüller no
BAIrro João CostA
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A Prefeitura de Joinville inaugurou, no dia 7 de 
março, o Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio 
Brühmüller, no bairro João Costa, como parte da 
programação dos 167 anos da cidade. o CEI tem 
capacidade para atender 308 crianças de 4 meses 
a 5 anos. A nova estrutura conta com 10 salas de 
aula, refeitório, playgrounds e anfiteatro ao ar livre, 
além de horta e toda estrutura administrativa e 
pedagógica para o atendimento educacional. o 
investimento foi de R$ 2.520.100,48.



Prefeitura de Joinville recebe 
exposição de BICIClEtAs AntIgAs

De 5 a 8 de março, visitantes podem conferir na Galeria dos Prefeitos, na Prefeitura de 
Joinville, uma exposição de bicicletas antigas, em comemoração à Semana Municipal 
da Bicicleta. Há modelos femininos e masculinos, da Alemanha, da Suécia e do Brasil, 
incluindo unidades fabricadas nas décadas de 40, 50, 60 e 70. As bicicletas fazem 
parte da coleção dos irmãos trapp, Dilson e Dirceu, que estão contribuindo para outra 
exposição aberta no Shopping Mueller, que vai até 11 de março.

 

Uma aula diferente. Assim foi a manhã de 30 jovens 
estudantes da Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson 
Bender, que abriram na terça-feira (6/3) a agenda de 2018 
do projeto trânsito é Vida, coordenado pela Escola Pública 
de trânsito. Ao longo de 2018, a cada semana serão 
atendidas cerca de 120 estudantes de escolas públicas e 
particulares por meio da iniciativa. o projeto trânsito é 
Vida é focado na criança e em caráter educativo, sempre 
dentro de uma visão de humanização e segurança.

Estudantes aprendem  
rEgrAs dE trânsIto 

FotoS PHELIPPE JoSE



Professores de 
escolas  recebem 
formação com 
especialistas 
Especialistas de Singapura estão 
em Joinville para capacitação 
de cerca de 40 professores e 
gestores de escolas municipais. 
o país asiático lidera o ranking 
mundial de educação, segundo 
levantamento do Programa 
de Avaliação Internacional 
de Alunos. A formação é 
uma realização do Instituto 
Ayrton Senna, com o Instituto 
de Nacional de Educação 
de Singapura (NIE, sigla em 
inglês), Secretaria de Educação 
de Joinville, Federação das 
Indústrias de Santa Catarina 
(FIESC) e Fecomércio. o conteúdo 
da formação será aplicado em 
sala de aula aos alunos do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental.

PHELIPPE JoSE

Agentes passam por 
treinamento para 
trabalho em altura
Agentes de combate às endemias da Vigilância 
Ambiental, da Secretaria da Saúde, participaram 
na terça-feira (6/3) de treinamento sobre 
trabalho em altura. A programação foi realizada 
no Centro de treinamento dos Bombeiros 
Voluntários, na Zona Industrial Norte. os agentes 
de combate às endemias participam das ações 
de combate ao mosquito Aedes Aegypti, 
vetor transmissor do vírus da zika, dengue e 
chikungunya. Em algumas visitas, o agente 
precisa subir em escada para vistoriar caixas 
d’água, sistema de calhas e lajes, e o treinamento 
vai ajudar a minimizar os riscos de acidentes e 
melhorar a segurança dos servidores.

‘APItAço’ 
marca início de 
campanha contra 
violência no dia 
Internacional 
da Mulher
Na manhã de 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher, um 
grupo de mulheres se reuniu, 
em frente à sede da Prefeitura 
de Joinville, com apitos para 
alertar contra casos de violência. 
o “apitaço” marca o início da 
campanha “Apite! Denuncie! 
Assédio e violência sexual 
contra a mulher, nunca mais!”, 
que está sendo promovida 
pela Prefeitura de Joinville 
e Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) 
incentivando as mulheres a 
denunciarem casos de abusos. 
No vídeo da campanha, as 
mulheres são encorajadas 
a participarem: “Apite pelo 
respeito. Apite pela vida. Apite 
pela integridade. Apite pela 
valorização. Apite contra a 
agressão. Apite sem medo”. 
o canal para denúncias é o 
telefone 180.
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desfile comemorativo celebra os  
167 Anos dE JoInvIllE
Nesta sexta-feira (9/3), a partir das 
17 horas, o público está convidado a 
prestigiar o desfile comemorativo de 9 
de março, que encerra a programação 
alusiva ao aniversário de 167 anos de 
Joinville. o desfile acontece na avenida 
Beira Rio, entre as ruas Itaiópolis e Max 
Colin. A parada terá a participação de 
68 grupos e cerca de 3,5 mil integrantes, 
representados pelas forças de segurança 
de Joinville (banda e pelotão do 62o 
Batalhão de Infantaria, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo 

de Bombeiros); escolas municipais, 
estaduais e particulares; associações 
e entidades de classe; clubes de 
serviço; grupos de dança, folclóricos 
e religiosos; realezas da 80a Festa 
das Flores e do Carnaval de Joinville; 
associações culturais e desportivas. 
também participarão atrações como 
carros antigos, motocicletas, bicicletas 
e fanfarras. A partir das 14 horas, o 
trânsito do entorno será monitorado por 
agentes do Departamento de trânsito 
(Detrans) e, a partir das 15 horas, serão 

totalmente interditadas as avenidas 
Marcos Welmuth, José Vieira e Hermann 
August Lepper (trecho entre as ruas 
Dona Francisca e Itaiópolis). o trânsito 
será liberado após o término do desfile, 
previsto para as 19 horas. Em caso de 
chuva, o evento poderá ser cancelado, 
mas o público será avisado por meio 
da imprensa, site e redes sociais da 
Prefeitura. A expectativa da Prefeitura de 
Joinville é que cerca de 15 mil pessoas 
assistam ao desfile comemorativo de 9 
de março. 
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