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Secretaria de Educação amplia 
atividades de projeto de robótica

Foto RoGERIo DA SILVA

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, está ampliando o projeto de robótica. 
Iniciado em 2017, já envolveu cerca de 1,1 mil alunos de 25 escolas, sendo que as principais atividades 
ocorrem no Cesita, no bairro Itaum, e Centro XV, no Glória, com salas estruturadas. Para ampliar o 
projeto, 10 kits circularão pelas escolas. Nas oficinas de robótica livre, os alunos têm uma visão geral de 
automação e eletrônica. As aulas também estão abertas à comunidade e, além disso, desde o início do 
projeto, já foram capacitados 80 professores e multiplicadores de mídias das escolas municipais.



Secretaria da Saúde de Joinville amplia 
programa Melhor Acolher no Distrito Centro

A Secretaria da Saúde iniciou a expansão do Programa Melhor Acolher nas unidades que compõem 
o Distrito Centro. Serão capacitados servidores de 17 postos. Ação integrante do Plano Municipal 
de Saúde, o Melhor Acolher visa qualificar o atendimento inicial. Lançado em novembro de 2017, 
já tem uma das suas diretrizes utilizadas em todas as UBS do município: o Facilitador de Entradas, 
profissional responsável por receber os usuários que chegam às Unidades e direcioná-los para o 
atendimento pretendido. outras três diretrizes serão implementadas gradativamente: a Recepção 
Resolutiva, a Escuta Qualificada e a Gestão de Agenda. A meta para o Melhor Acolher é de que, 
ainda neste ano, 60% de todas as Unidades da SES, incluindo Unidades de Pronto Atendimento, 
Hospital São José e demais unidades de referência, estejam com o programa funcionando.

os jardins do Museu de 
Arte de Joinville (MAJ) 
irão se transformar em 
uma grande sala de 
leitura e diversão com 
o Piquenique Literário, 
que acontece neste 
sábado (21/4), das 10 às 
17 horas. Durante todo 
o dia, crianças e adultos 
podem levar suas 
cestas com lanches e 
aproveitar as atividades 
como contação de 
histórias, brincadeiras, 
rodas de conversa, bate-
papo com escritores, 
venda e troca de livros. 

técnicos do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ) fizeram um 
levantamento, na comunidade do Morro do Amaral, sobre as espécies de cará presentes 
na região, sua relação com o ecossistema e a possível representatividade que o 
tubérculo possui para a comunidade local. o interesse pela pesquisa surgiu porque, 
em 2007, a Universidade de São Paulo (USP), identificou no cálculo dentário de um 
indivíduo sambaquiano, sepultado no sambaqui Morro do ouro, resíduos de amido de 
cará, o que indica que o tubérculo era consumido como alimento por aquela população. 
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Unidade que emite certificado internacional 
de vacinação fechada provisoriamente 
A Secretaria de Saúde de Joinville informa que o Centro 
de orientação ao Viajante (CoV) ficará fechado no período 
entre os dias 23 de abril e 4 de maio. o Centro de orientação 
ao Viajante é um posto de serviço da Secretaria da Saúde 
responsável por fornecer orientações sobre cuidados com 
a saúde a viajantes e emitir o Certificado Internacional de 
Vacinação ou Profilaxia (CIVP), documento que comprova a 
vacinação contra doenças e que é exigido por muitos países. 
Funciona na rua Abdon Batista, 172, no Centro.

Concurso de Jardins da Festa das Flores  
inicia julgamento da categoria especial

A comissão julgadora do Concurso de Jardins da 80ª Festa 
das Flores iniciou nesta semana a avaliação dos espaços 
inscritos na Categoria Especial, com catorze concorrentes. 
os ganhadores serão anunciados durante a 80ª Festa das 
Flores de Joinville, a ser realizada de 13 a 18 de novembro. 
A premiação da Categoria Especial incluirá materiais, 
equipamentos e insumos para jardinagem, suficientes para a 
manutenção dos espaços durante todo o ano.
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CAMPAnhA  
DE vACinAção 
contra a influenza 
começa na 
próxima semana 
A partir de 23 de abril até 1º de junho, 54 
unidades de saúde de Joinville, incluindo a Sala 
de Imunização da rua Abdon Batista, participam 
da Campanha Nacional de Vacinação contra 
a Influenza. Em Joinville, a meta da Secretaria 
da Saúde é vacinar 137 mil pessoas, que 
fazem parte do público-alvo. o público-alvo 
da campanha são: crianças de seis meses a 
menores de 5 anos, gestantes, puérperas (mães 
até 45 dias após o parto), pessoas com mais 
de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, 
portadores de doenças crônicas, professores da 
rede pública e particular, população indígena, 
indivíduos imunossuprimidos (como pacientes 
em tratamento contra o câncer), portadores de 
trissomias (como a síndrome de Down), pessoas 
privadas de liberdade e adolescentes internados 
em instituições socioeducativas.
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o programa Mexa-se Mais, lançado no último dia 14 de abril, pela Prefeitura 
de Joinville, levou muitas pessoas para a Escola Estadual Dr. Paulo Medeiros, 
no Adhemar Garcia. Houve diversas atividades, envolvendo dicas de saúde, 
prevenção às doenças, atividades físicas e esportivas, feira de artesanato, 
doação de animais e também orientações nutricional para aproveitamento 
dos alimentos. A proposta da Prefeitura de Joinville é estimular que as 
pessoas mudem hábitos, voltados à melhor qualidade de vida. A próxima 
edição está prevista para ocorre em maio, no bairro Comasa. A data e o 
local serão confirmados. o Mexa-se Mais é realizado pelas secretarias de 
Saúde e Esportes e conta com o apoio das secretarias de Assistência Social 
(SAS), Educação, Proteção Civil e Segurança Pública (Seprot), Comunicação 
(Secom), Univille, Ielusc, Sesi e Escola Estadual Dr. Paulo Medeiros
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