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Professora é finalista  
em prêmio nacional 
A professora da rede municipal de Joinville, Viviane de Oliveira, está na final do Prêmio 

Arte na Escola Cidadã. A lista de finalistas foi divulgada na quarta-feira (29/8) pela comissão 
organizadora. O projeto Pequenos Artistas, aplicado na turma o Berçário 2 do CEI Miosótis, 
concorre na categoria Educação Infantil. A atividade, com suporte das professoras auxiliares 
Geslaine Cardoso, Vera Lucia Thomassew  e Josiane Alegre de Araujo, consistiu na confecção de 
tintas naturais, acompanhada pelos bebês, que brincaram ao realizar pintura com pincéis em 
telas sobre cavaletes. A divulgação do resultado do prêmio nacional será dia seis de setembro. O 
Prêmio Arte na Escola Cidadã é realizado pelo Instituto Arte na Escola desde 2000, com objetivo 
é identificar, reconhecer e divulgar projetos modelares na área de artes em sala de aula.
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PA SUL FECHADO para conclusão das obras

Melhorias 
na Rua das 
Palmeiras

Saúde intensifica 
vacinação contra 
o sarampo e polio

Ação preventiva 
em faixas de 
pedestres

A Unidade de Parques 
e Praças da Secretaria 
da Agricultura e Meio 
Ambiente iniciou nesta 
semana a colocação de 
calcário no canteiro da 
rua das Palmeiras. A 
medida visa corrigir o 
solo. Depois será feita 
a adubação do solo.

A Secretaria da Saúde de Joinville intensifica, neste 
sábado (1/09), as ações para atingir a meta de 95% 
de cobertura de vacinação contra a poliomielite e 
o sarampo (tríplice viral) nas crianças de um ano e 
menores de cinco no município.  Para facilitar o acesso 
das famílias que ainda não levaram os filhos a se 
vacinarem, a Secretaria da Saúde vai manter abertas as 
unidades de saúde do Bucarein e do Iririú (Leonardo 
Schlickmann). O funcionamento de ambas será das 8 às 
17 horas. O objetivo da Secretaria da Saúde é imunizar 
28 mil crianças com as duas vacinas. 

A Prefeitura de Joinville, através da 
Escola Pública de Trânsito (Epetran), 
realizou na quinta-feira (30/8), ação 
educativa em faixas de pedestres no  
do bairro América. Uma das ações 
foi na rua João Colin. A iniciativa visa 
orientar os pedestres e motoristas 
a terem cuidado e respeito a quem 
usa essa sinalização para fazer as 
travessias. Foram entregues panfletos 
orientativos. 
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O Pronto Atendimento Sul (PA Sul) de Joinville está fechado desde o dia 30 de agosto para a conclusão das obras de modernização e 
ampliação da estrutura.  A unidade retornará ao atendimento normal no dia 13 de setembro, a partir das 7 horas.  Enquanto o PA Sul estiver 
fechado, os pacientes deverão buscar atendimento no PA Norte e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste. Durante este período, 
os servidores do PA Sul serão remanejados para essas unidades. Quando for reaberto, o PA Sul terá instalações totalmente revitalizadas, 
garantindo mais qualidade ao atendimento da população.  A área física do PA Sul será dobrada, com maior número de ambientes internos, 
sala de emergência com mais leitos e mais tecnologia nos leitos de observação. 



Prefeitura lança 
edital de projetos 
para a infância e 
adolescência

 A Prefeitura de Joinville lançou na quarta-feira (29) o edital de chamamento 
público nº 005/2018 direcionado a instituições privadas comunitárias, filantrópicas e/
ou confessionais, sem fins lucrativos, interessadas em firmar termos de colaboração 
com a administração pública para execução de projetos voltados para a infância e 
adolescência. O edital completo está disponível no site da Prefeitura. As instituições 
selecionadas atuarão, junto com o poder público, na garantia da promoção, proteção 
e defesa dos direitos da criança e do adolescente, por meio de ações de cunho social, 
inovador ou complementar por tempo determinado. A Secretaria de Assistência 
Social, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(FMDCA), destinará até R$ 1.950.000,00 para a seleção dos projetos. 

 Museu de Arte 
de Joinville terá 
feira e sessão  
de cinema 

Cinema, artes plásticas, 
música, artesanato e 
atividades ao ar livre estão 
na programação do Museu 
de Arte de Joinville (MAJ), 
neste final de semana. 

No sábado (1o/9), das 19 
às 22 horas, os jardins do 
MAJ se transformarão em 
cinema e o público poderá 
assistir às sessões gratuitas 
do Joinville International 
Short Film Festival – JISFF, 
evento que busca promover 
o acesso do público à 
sétima arte.

Durante o evento 
serão exibidos 26 curtas-
metragens produzidos 
em diferentes países.  
Excepcionalmente neste 
dia, o Museu de Arte de 
Joinville estará aberto das 
10 às 19 horas. 

A programação cultural 
do MAJ continua no 
domingo (2/9), com mais 
uma edição da feira Jardim 
Criativo. Das 9 às 17 horas, 
cerca de vinte expositores 
comercializarão produtos 
como acessórios para 
cabelos e artigos para 
bebê; artigos de rock geek 
e cultura pop (bottons, 
quadrinhos, azulejos); 
roupas artesanais de 
diversos estilos, além de 
alimentos.

Melhorias 
na Rua 
Florianópolis

A Prefeitura de Joinville 
realizou melhorias no 
trecho de 180 metros 
da rua Florianópolis, no 
bairro Jarivatuba. Na ação, 
realizada pela Subprefeitura 
da Região Sudeste, foi feita 
a repavimentação com 
lajotas.
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Jogos Escolares envolvem mais de cinco mil estudantes

Estudantes de 65 escolas públicas e particulares de Joinville se 
mobilizam para a disputa da fase final dos Jogos Escolares 2018, em 
partidas individuais e coletivas que envolvem mais de 5 mil estudantes 
nesta competição, iniciada em junho com as fases regionais. 

A cerimônia de abertura foi realizada na sexta-feira (31/8) no ginásio 
Abel Schulz. As disputas começam na terça-feira (4/9) no ginásio 
Abel Schulz, Arena e Centreventos Cau Hansen, culminando com as 
finais das modalidades coletivas no dia 22 de setembro. O evento 
é organizado pela Prefeitura de Joinville, com a participação da 
Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Educação.

A novidade deste ano é a inclusão da categoria de 8 a 10 anos, que 
teve como evento-piloto a disputa da modalidade de Queimada 
na fase classificatória. Nas demais categorias serão disputadas as 
modalidades de outras edições e mais duas novidades: o basquete 3 x 
3 e a luta do taekwondo.

Os mais de 5 mil inscritos disputam as modalidades de futebol, 
futsal, basquete, basquete 3 x 3, vôlei, vôlei de praia, handebol, 
judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa, natação, xadrez, queimada, 
atletismo, ginástica artística e ginástica rítmica. Realizados pelas 
Secretarias de Esportes e Educação, os Jogos Escolares promovem 
disputas esportivas com estudantes em quatro categorias de idade: 8 
a 10 anos, 11 e 12 anos, 13 e 14 anos e 15 e 16 anos.

Etapa regional de  
Bocha Paralímpica

Joinville sedia a etapa regional Sul do 
Campeonato de Bocha Paralímpica. Os jogos 
iniciaram na sexta-feira e terão continuidade 
neste sábado (1/9). As disputas são realizadas 
na Arena Multiuso do Centreventos Cau Hansen 
com participação de equipes do Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. As disputas 
serão realizadas no horário das 9 às 18 horas. O 
evento conta com a participação de 65 atletas 
paralisados cerebrais que representam 14 clubes. 
A realização é da Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Esportes (Sesporte), em parceria 
com a Associação Nacional de Desporto para 
Deficientes (ANDE).
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