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Os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) apontam crescimento da média das escolas 
municipais de Joinville. Os números foram divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação. Joinville tem 
a melhor educação de Santa Catarina.  A Escola Municipal Adolpho Bartsch se manteve no topo e é a melhor de 
Joinville nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A média da unidade passou de 8,9, em 2015, para 9,2. Na fase 
dos Anos Finais, a melhor média foi da Escola Municipal Pastor Hans Muller, com a nota 7,5, sendo que em 2015 
estava com 7,2. Comparando a meta nacional de 6,4 para Anos Iniciais e 6,0 para Anos Finais, a rede municipal 
de Joinville teve 67 escolas acima do índice projetado pelo MEC. Para o secretário de Educação, Roque Mattei, 
o sucesso do crescimento se deve a fatores como o investimento em capacitação de professores, infraestrutura 

e envolvimento da comunidade escolar na educação dos 
alunos.  O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é 
calculado com base nas notas da Prova Brasil (5º e 9º ano), taxa 
de aprovação e indicador que tem influência na eficiência na 
progressão dos estudantes entre anos na educação básica.
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Educação de Joinville 
ACIMA DA MÉDIA

Joinville teve 67  
escolas acima do índice projetado pelo MEC 



Joinville tem 330 
atletas na delegação 
para os JASC 2018  

O atletas de Joinville viajam a partir de 
quinta-feira (6/09) para a 58ª edição dos Jogos 
Abertos de Santa Catarina (Jasc), na cidade de 
Caçador. A delegação será composta por 330 
esportistas e dez dirigentes.

As disputas começam na sexta-feira (7) e 
encerram no dia 16. No ano passado, Joinville 
terminou na quarta colocação geral – subiu 
uma posição em relação à edição anterior.

Além da NATAÇÃO (FOTO), que conquistou 
no final de semana 18 medalhas de ouro, 
prata e bronze, a expectativa é de conquistar 
títulos no futsal masculino, tiro armas longas, 
ginástica rítmica, basquete masculino, bolão 16 
masculino, tênis de mesa feminino e jiu- jitsu 
masculino. Como em 2017, o plano de Joinville 
é terminar na quarta colocação.

A Companhia Águas de Joinville ampliou em 
uma hora o funcionamento do posto central. Desde 
segunda-feira (3), o atendimento ao público ocorre das 
8 às 17 horas, sem fechar para almoço. O posto está 
localizado na rua 15 de Novembro, 780, sala 1 - Centro. 
Mais informações pela central telefônica 115 ou pelo 
site https://www.aguasdejoinville.com.br. 

Águas de Joinville amplia horário  
do posto de atendimento do Centro

Prefeitura faz chamamento para 
projetos voltados à infância 

A Prefeitura de Joinville está em andamento com 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.

PHELIPPE JOSÉ



Unidade de 
Saúde do Km 4 
em reforma BINÁRIO DO IRIRIÚ 

ganha ciclofaixas e 
corredor de ônibus

A Unidade Básica de 
Saúde da Família Km 4, no 
bairro Santa Catarina, passa 
por ampla reforma, que se 
prolongará por três meses, 
até o final de novembro.

Durante esse período, 
os usuários serão 
atendidos em três pontos 
alternativos. Procedimentos 
como atendimentos de 
enfermagem, curativos, 
vacinas, exames e entrega 
de medicamentos serão 
oferecidos pela UBSF Profipo 
(rua Cidade Patos de Minas). 
O serviço de odontologia 
será transferido para a UBSF 
Floresta (rua República do 
Peru)  e os dois médicos 
e enfermeiros atenderão 
na Igreja Evangélica 
Quadrangular, próxima à 
unidade em reforma.

UPA SUL 
reabre na 
próxima 
semana

A Prefeitura de Joinville  
entrega na próxima quinta-
feira, dia 13 de setembro, 
a partir das 10 horas, as 
obras de ampliação e 
modernização da Unidade 
de Pronto Atendimento 
Sul (UPA Sul), que é a nova 
classificação do antigo PA 
Sul, devido às melhorias 
realizadas. Com a reabertura 
da unidade, a população será 
atendida por uma estrutura 
que aumentou de um para 
três os leitos de emergência, 
de um para dois os leitos 
de isolamento e de seis 
para 12 os de observação. 
Também foi triplicada a sala 
de medicação e reidratação 
e dobrado o tamanho da 
farmácia.

O Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) inicia nesta semana a 
revitalização de toda sinalização horizontal (pintura) das ruas que formam o 
binário do Iririú, numa extensão de 4,5 quilômetros. As melhorias acontecem 
até domingo (9/9). O binário é formado pela rua Iririú, de um lado, e pelas ruas 
Carlos Benack, Herval d` Oeste, Baercker Wagner, avenida Prefeito Wittich Freitag 
e rua Jorge Augusto Emílio Muller.

Além da revitalização das faixas de pedestres, eixos e sinalização com tachões, 
também está sendo implantada a ciclofaixa ao longo das referidas vias (em 
alguns trechos já existem).

Também estão sendo instalados corredores de ônibus na rua Iririú (trecho entre as 
ruas Piratuba e Dona Francisca) e na rua Carlos Benack (trecho da rua Dona Francisca 
até a rua Herval do Oeste), fazendo ligação com o corredor de ônibus já existente até 
o terminal urbano de transporte coletivo.

ROGERIO DA SILVA
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Desfile cívico-militar terá 47 entidades 

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de 
setembro, a Feira do Príncipe deste mês terá como tema a inclusão. O 
evento acontece neste domingo, 9 de setembro, na Rua do Príncipe, das 
10 às 16 horas. A programação foi elaborada pela Secretaria de Assistência 
Social (SAS), por meio da coordenação da área da Pessoa com Deficiência, 
em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (COMDE) e entidades representativas de Joinville. Em uma das 
atrações, o público terá a oportunidade de conhecer recursos e ferramentas 
que auxiliam pessoas com deficiência visual. A exposição de tecnologias 
assistivas será realizada pela Associação Joinvilense para Integração dos 
Deficientes Visuais – AJIDEVI, e vai apresentar máquinas de escrever em 
Braille, computadores com leitores de telas para cegos. Os visitantes 
também poderão conhecer o Braille e ter o seu nome escrito pelo sistema.

FEIRA DO PRÍNCIPE com 
programação voltada à inclusão 

A Prefeitura de Joinville realiza nesta sexta-feira, 
dia 7 de setembro, a partir das 9 horas,  o desfile 
cívico-militar. O tradicional evento acontecerá na 
avenida José Vieira (Beira-Rio), no trecho 
entre as ruas Itaiópolis e Max Colin. A duração 
prevista é de aproximadamente uma hora e 
meia. O palanque oficial ficará em frente ao 
Centreventos Cau Hansen.  A parada cívica terá 
a participação de 47 entidades de Joinville, entre 
representantes das forças de segurança e escolas 
municipais, estaduais e particulares. Ao todo serão 
cerca de 2,5 mil pessoas participando do desfile.  A 
organização é da Prefeitura de Joinville.

A concentração terá início às 8 horas. Integrantes 
das escolas deverão se reunir na avenida Hermann 
August Lepper, em frente à Câmara de Vereadores. 
Já os grupos das forças de segurança deverão se 
posicionar na avenida José Vieira, na altura da rua 
Itaiópolis. Também a partir das 8 horas, o trânsito 
na região será interditado e haverá orientação dos 
agentes do Departamento de Trânsito (DETRANS). 
Em caso de chuva o desfile poderá ser cancelado. 

 PHELIPPE JOSE


