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O foco de atuação da 
Guarda Municipal de 
Joinville são as escolas 
do município. Além de 
promover segurança 
nas unidades de 
ensino e imediações, 
realiza palestras com 
temas direcionados 
às dificuldades 
identificadas. Atendendo 
solicitação das direções, 
nos dias 14, 15, 16 e 
21 de maio, os temas 
bullying e convivência 
foram abordados com 
alunos do 3o ao 5° anos 
das Escolas Municipais 
Professor Reinaldo 
França e Lauro Carneiro 
de Loyola. Em 2017, a 
palestra já havia sido 
realizada na Reinaldo 
França, com retorno 
positivo dos estudantes. 
Projeto de vida, 
cidadania e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
são outros temas 
tratados. Para solicitar 
palestras, os interessados 
devem entrar em 
contato com e-mail: 
guardamunicipal@
joinville.sc.gov.br 

Guarda Municipal realiza  
ações preventivas nas escolas



NAIPE promove Dia da Família  
com atividades externas

No dia 21 de maio, no Parque da Cidade, foi realizado o “1º Dia da Família” para os familiares e pacientes 
atendidos no Núcleo de Assistência ao Paciente Especial – NAIPE, da Secretaria da Saúde. Foram promovidas 
atividades lúdicas, circuito de psicomotricidade e canto ao som de violão. O evento foi conduzido pelos 
profissionais do Naipe com o objetivo de integrar os grupos de convivência das diferentes idades, e também 
os pais.  A psicóloga do Naipe Vivianne Samara Conzatti explicou que a ideia foi promover uma dinâmica 
de relacionamento diferente do ambiente onde ocorrem as terapias. “É muito rica esta interação entre os 
pacientes, inclusive das diferentes idades, assim como dos pais. Também é um momento que pode ser 
caracterizado como lazer para alguns,” complementou.

Escola Pública de Trânsito capacita 
professores e profissionais sobre 
edução no trânsito
Professores, agentes de trânsito, educadores e profissionais da 
área participaram, no dia 21 de maio, da primeira aula do curso 
“Educação Viária é Vital”. A capacitação é realizada pela Escola 
Municipal de Trânsito (Eptran), em parceria com a Fundación 
MAPFRE, e faz parte da programação do Movimento Maio Amarelo 
de 2018. O objetivo da iniciativa é disseminar a conscientização e 
os conceitos de educação no trânsito, com questões que podem 
ser multiplicadas pelos participantes, junto aos seus alunos e à 
comunidade. O curso “Educação Viária é Vital” existe desde 2004.

Obra interdita trecho  
da rua Santa Catarina
A Companhia Águas de Joinville informa que, por 
causa de obras de repavimentação, um trecho 
da rua Santa Catarina (bairro Floresta) estará 
totalmente interditado neste domingo (27). As 
obras ocorrerão na rua Santa Catarina, esquina com 
rua Ibirapuera, das 7 às 19 horas. O desvio poderá 
ser feito virando à direita na rua Guararapes, à 
esquerda na rua Jorge Lacerda e à esquerda na rua 
Ibirapuera, para então retornar à rua Santa Catarina.

ROGERIO DA SILVA



Médicos e farmacêuticos debatem  
o  uso racional de medicamentos
O uso racional de medicamentos, a conscientização quanto à eficácia 
farmacológica e as possibilidades alternativas como prática de 
atividade física ou mudança de hábitos alimentares foram debatidos 
na capacitação que a Secretaria da Saúde realizou envolvendo médicos 
da atenção primária e farmacêuticos. Nos dias 22 e 23, cerca de 150 
profissionais debateram prescrição, indicações e efeitos dos fármacos 
disponibilizados nas unidades de atenção básica.

Campanha de vacinação  
contra a gripe termina no dia 30
A Campanha de Vacinação contra a Gripe será encerrada no dia 30 de maio 
em Joinville. No dia 31 de maio é feriado de Corpus Christi, e dia 1o de junho 
será ponto facultativo nas unidade municipais. Até 12 horas de quinta-feira 
(24/5), foram vacinadas 90.848 pessoas. Ou seja, faltam 46.159 pessoas, da 
meta da Secretaria da Saúde do município de vacinar 137 mil, integrantes 
do público-alvo. É importante que as pessoas compareçam a uma das 54 
unidades de saúde ou na Sala de Imunização da rua Abdon Batista para 
receber a dose da vacina. Para quem só tem período livre à noite, está 
funcionando um posto estratégico, aberto exclusivamente para a campanha, 
no Centreventos Cau Hansen, de segunda a sexta-feira, das 18 às 21 horas.
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Programa 
de educação 
financeira é 
ampliado
A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Educação, ampliou o programa Educação 
Financeira na rede municipal de ensino, que 
começou em 2015, em 47 unidades. Agora, as 
85 escolas municipais aplicam o conteúdo para 
as turmas do 1º, 3º, 5º, 7º e 9º ano do Ensino 
Fundamental, abrangendo cerca de 26.700 
crianças e adolescentes. De forma prática, eles 
aprendem sobre orçamento familiar, pesquisa 
de preço, cultura de planejamento, prevenção, 
poupança, investimento e consumo consciente, 
e até são incentivados a pedir a nota fiscal. 
É uma forma de ter o controle dos gastos. A 
Escola Municipal Professora Eladir Skibinski, no 
Aventureiro, participa do projeto desde 2015 
e ganhou destaque nacional ao aparecer em 
reportagem do Jornal O Estado de S. Paulo e 
em programa da TV Escola. “Nos três anos de 
trabalho, pudemos perceber a mudança de 
atitude dos alunos dentro da escola. Isso refletiu 
na diminuição do desperdício da merenda. Não 
temos mais lixo jogado no chão. A depredação é 
zero”, conta a diretora Nazaré Costa. Ela destaca 
ainda que o sucesso foi possível graças ao 
envolvimento de toda equipe. 
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Programa Mexa-se Mais 
acontece no bairro Comasa

Secretaria de Meio Ambiente 
realiza curso gratuito de jardineiro

Neste sábado, dia 26, acontece mais uma edição do Programa Mexa-se 
Mais. As atividades serão realizadas na Escola Municipal Doutor José 
Antônio Navarro Lins, na rua Imbuia, 55, no bairro Comasa, das 14 às 
17 horas. Tem como objetivo atuar na prevenção e promover hábitos 
saudáveis, atividades físicas e o lazer. É aberto ao público e toda a 
comunidade está convidada.

Nos dias 29 e 30 de maio (terça e quarta-feira), a Unidade de Desenvolvimento 
Rural (UDR), da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), em 
parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Joinville e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (SENAR/SC), realiza o curso de 
Jardineiro. As inscrições são gratuitas e podem participar produtores ou 
trabalhadores da área rural, maiores de 18 anos. Os interessados devem se 
inscrever pelos telefones (47) 3424-1177 (manhã) ou 3424-1188 (à tarde).
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Poeta Alcides 
Buss lança livro 
no Museu de 
Arte de Joinville
Neste sábado (26), às 10 horas, 
o poeta Alcides Buss lança o 
livro “Em Nome da Poesia”, no 
Museu de Arte de Joinville. 
A obra tem como pano de 
fundo a efervescência cultural 
da Joinville dos anos 70. Foi 
neste período que Alcides Buss 
realizou importantes feitos no 
cenário das artes na cidade.


