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melhora 
processo de 
aprendizagem

TECNOLOGIA 
O uso de tablets durante as aulas nas escolas 

municipais de Joinville tem acelerado o 
aprendizado dos alunos. Desde o início da 
implantação do programa Escola Digital, em 2013, 
cerca de 22,2 mil tablets foram disponibilizados 
para atividades pedagógicas. O uso destes 
equipamentos pelos alunos da rede municipal de 
ensino faz com que o professor busque sempre 
inovações e aplicativos que possam estimular 
o desenvolvimento lógico e tecnológico deste 
indivíduo preparando-o cada vez mais para este 
novo cenário mundial. E o tablet tem a vantagem 
de permitir a flexibilidade e a mobilidade tanto ao 
aluno quanto ao professor possibilitando que a 
aula acorre em qualquer ambiente.
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Capacitação para lidar  
sobre conflitos e bullying

Profissionais participam de 
atualização sobre tratamento 
de fumantes no SUS

A identificação de casos de bullying e resolução de conflitos 
dentro das escolas foram assuntos abordados na palestra com as 
advogadas de São Paulo, Débora Dittrich e Suzete Sammarco, que 
ocorreu na quarta-feira (25/4) com diretores e orientadores de 
escolas municipais e guardas municipais de Joinville. O encontro 
organizado pela Secretaria de Educação serviu de capacitação para 
auxiliar os profissionais na rotina escolar. Cerca de 150 pessoas 
participaram da atividade realizada no auditório da OAB Joinville.

Profissionais que atuam nas Unidades Básicas de 
Saúde de Joinville participaram de uma atualização 
em Abordagem e Tratamento do Fumante no Sistema 
Único de Saúde (SUS), com a psicóloga Karina Viana e 
a médica geriatra Francisca Scoralick. A capacitação, 
no auditório da Secretaria de Saúde, foi dividida em 
duas turmas com 40 participantes, entre médicos, 
enfermeiros, dentistas, psicólogos e terapeutas 
ocupacionais. Segundo dados do Ministério da Saúde, 
o tabagismo ainda é responsável por 156 mil mortes 
por ano no Brasil. Em Joinville, as Unidades Básicas 
de Saúde oferecem grupos de controle de tabagismo, 
onde os interessados em deixar de fumar participam 
de sessões em grupos com pessoal capacitado.

FOTO PHELIPPE JOSÉ

O Dia Nacional de Prevenção e 
Combate à Hipertensão (26/4), foi 
comemorado de forma especial na 
Unidade Básica de Saúde Edla Jordan. 
Além da programação aberta ao 
público, com ações de conscientização 
e atendimento sob livre demanda, os 
pacientes e a equipe da UBS receberam 
a visita da própria Edla Jordan, hoje 
com 92 anos, reconhecida pelo 
desenvolvimento e pela implementação 
de importantes ações na área social 
de Joinville durante as décadas de 
1970 e 1980. Acadêmicos dos cursos 
de Nutrição da Univille e do Bom 
Jesus/Ielusc também participaram da 
programação, oferecendo dicas de 
receitas preparadas com ingredientes 
simples e saudáveis.

UBS Edla Jordan 
recebe visita especial 
em dia de prevenção  
à hipertensão



Joinville capacita 
separadores de lixo 
sobre prevenção a 
acidentes de trabalho
Para lembrar o movimento Abril Verde, que contempla 
o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes 
e Doenças do Trabalho, celebrado em 28 de abril, a 
Secretaria da Saúde, por meio do Centro de Referência da 
Saúde do Trabalho, realizou capacitações em associações 
de reciclagem. Na quarta-feira (25/4), os separadores de 
lixo da Associação Ecológica dos Catadores Recicladores 
de Joinville (ASSICREJO), no bairro Aventureiro, 
receberam orientações sobre como se prevenir de 
acidentes de trabalho e informações sobre os cuidados 
com a saúde. As capacitações também têm o objetivo 
de valorizar a atividade realizada pelos separadores de 
lixo e ressaltar a importância para o meio ambiente, 
para a comunidade e para a cidade. Além da visita à 
ASSICREJO, também foram realizadas capacitações em 
outras seis associações de reciclagem, nos bairros João 
Costa, Aventureiro e Cubatão. Ao todo, cerca de 100 
trabalhadores participaram da atividade do CEREST.

A Prefeitura de Joinville sancionou na terça-feira (24/4) lei que autoriza 
redução de 70% no valor da taxa anual de licença para taxistas trafegarem. A 
taxa, com valor de uma UPM (R$ 279,06 no mês de abril) passará a ser de 30% 
desse valor (R$ 83,64 no mês de abril). De acordo com a Prefeitura, a redução 
na Taxa para obtenção da Licença para Trafegar do serviço de Táxi, “reveste-
se numa tentativa de equiparação de custos das diversas modalidades de 
transporte individual de passageiros que acabaram surgindo recentemente, 
notadamente o transporte executivo e com uso de aplicativos de tecnologia”. 
Para viabilizar a lei, a Prefeitura terá um impacto negativo de receita de menos 
R$ 31.254,64 neste ano, menos R$ 59.774,65 em 2019 e menos R$ 59.774,65 
em 2020. A frota atual de táxis em Joinville é de 306 veículos.

Inicia vacinação contra a gripe
As 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.

Prefeitura autoriza redução de 
70% em taxa anual para táxis
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Escolas municipais recebem 
ações do Dia Mundial da Dança 

Alunos das escolas municipais 
de Joinville participaram 
nesta semana de atividades 
relacionadas ao Dia Mundial 
da Dança, comemorado em 29 
de abril. Bailarinos da Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil 
percorrem cinco escolas para 
apresentações artísticas e 
workshops. As escolas municipais 
também recebem atividades 
realizadas pelo Instituto Festival 
Dança em parceria com a 
Secretaria de Educação. A ação 
envolve alunos que participam 
do programa Dança na Escola. O 
programa Dança na Escola é uma 
atividade de contraturno escolar 
e atende cerca de 860 alunos em 
19 escolas municipais.

Projeto de escola municipal 
alfabetiza alunos com o JEC
Os alunos da Escola Municipal Lauro Carneiro de Loyola conheceram de 
perto os jogadores do Joinville Esporte Clube (JEC). A ação nasceu da ideia 
da professora Marisa Leonardo de Oliveira, que criou o projeto pedagógico 
“Alfabetizando com o Joinville Esporte Clube” como forma de melhorar o 
processo de alfabetização. Na visita à escola participaram os atletas Alisson, 
Lazio, Emerson, Matheus, Jean Lucas, Grampola e Kadu. Quando eles entraram 
na sala de aula, alunos e pais ficaram emocionados. A atividade foi parte 
integrante do projeto que existe há quatro anos. A ideia surgiu em 2015, 
ano que o time participou da série A do Campeonato Brasileiro. A professora 
Marisa, que se aposenta este ano, encontrou no amor ao clube uma forma 
de ter maior atenção e envolvimento dos alunos. A sala de aula é toda 
temática. O alfabeto é formado por palavras relacionadas ao futebol e ao JEC. 
As crianças aprenderam a cantar o hino do tricolor. Tudo isso em atividades 
lúdicas. O projeto envolveu ainda a família de cada aluno.
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