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Professoras da rede municipal  
de Joinville estão na final do  

PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL
FOTOS PHELIPPE JOSE

As vencedoras são Luciana Bossy Demetrio do CEI Professora 
Alzelir Terezinha Gonçalves Pacheco, na categoria Creche, 
e Jocelaine Silveira do CEI Professora Juliana De Carvalho 
Vieira, na Pré-escola. Elas concorreram com outros nomes dos 
estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Agora estão na final 
nacional, com cerimônia prevista para 29 de novembro, no Rio 
de Janeiro. As duas professoras recebem troféu, prêmio em 
dinheiro, além de uma viagem de estudo oferecida pela Capes.

O prêmio Professores do Brasil tem objetivo de premiar 
diversas experiências bem-sucedidas, criativas e inovadoras, 
desenvolvidas por professores da educação básica pública.

Professora Jocelaine Silveira Professora Luciana Bossy Demetrio

Duas professoras da 
rede municipal de 
ensino de Joinville 
venceram a etapa 
regional do Prêmio 
Professores do Brasil 
2018. O resultado 
foi divulgado no dia 
15 de outubro, Dia 
do Professor, pelo 
Ministério da Educação.



FOTO PHELIPPE JOSE

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Esportes 
(Sesporte), Secretaria da Saúde e Secretaria de Assistência Social, 
realiza, neste domingo, dia 21 de outubro, a 1a Caminhada Mexa-se 
Outubro Rosa. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados.

O encontro será a partir das 8h30, em frente à Câmara de 
Vereadores de Joinville, na avenida Hermann August Lepper, 1.100, 
Saguaçu. O objetivo é seguir até o Mirante de Joinville.

No retorno, os participantes serão recebidos pela equipe de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), da Assistência Social, que 
vai distribuir frutas aos participantes. Durante o evento, o Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEAN) fará 
uma Feira de Produtos Orgânicos.

A promoção também terá uma aula de ginástica, feita pela 
equipe do programa Mexa-se, coordenado pela Sesporte. Equipes 
da Secretaria da Saúde distribuirão materiais informativos para 
promover a conscientização das mulheres sobre os cuidados para 
prevenir o câncer de mama e de colo de útero.

A Companhia Águas de Joinville 
divulgou a l ista preliminar dos 
classificados no processo seletivo 
para jovem aprendiz – assistente 
administrativo.  O resultado está 
disponível  no site da Companhia 
Águas de Joinville.  A l ista ainda 
pode sofrer alterações,  pois 
os candidatos têm até sábado 
(20) para interpor recurso,  cujo 
modelo pode ser encontrado no 
edital,  no Anexo V.

O processo seletivo para jovem 
aprendiz da Águas de Joinville visa 
ao preenchimento de 20 vagas, 
sendo que duas são destinadas 
a pessoas com necessidades 
especiais. A carga horária é de 40 
horas semanais, sendo 20 horas 
cumpridas na Águas de Joinville 
e 20 horas no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) .

Procon de Joinville 
divulga nova 
pesquisa de preço 
da cesta básica

O Procon de Joinville realizou, 
nos dias 8 e 9 de outubro, nova 
pesquisa de preços da cesta 
básica, em oito supermercados de 
vários bairros, e constatou que, 
na comparação com a pesquisa 
do mês de setembro, houve um 
aumento de 1,99%.

No início do mês passado, o 
preço médio da cesta era R$ 
234,67 e agora R$ subiu para R$ 
239,35. Para compor a cesta básica 
foram pesquisados 45 itens. Os 
produtos que sofreram maior 
aumento foram o tomate (48,53%), 
desinfetante pinho (14,15%), sal 
(11,12%) e presunto (10,48%). 
As pesquisas estão à disposição 
na sede do Procon, e no site da 
Prefeitura de Joinville. 

Prefeitura de Joinville 
realiza 1ª Caminhada  
Mexa-se Outubro Rosa
 

Águas de Joinville 
divulga resultado 
preliminar  
de seleção  



Defesa Civil  em alerta para 
riscos de deslizamentos e chuva 
combinada com picos de maré

A Defesa Civil de Joinville está em alerta, principalmente 
em pontos de risco de deslizamentos ou escorregamentos de 
terra, por conta da chuva intermitente dos últimos dias.

A solicitação é que os moradores fiquem atentos a 
qualquer abatimento no terreno, inclinação de postes ou 
de árvores, rachaduras nas paredes, que são indicadores da 
eminência de um deslizamento.

Para a próxima semana, a previsão de picos de maré alta 
também pode provocar alagamentos, mesmo que ocorram 
sem a combinação de chuva. Os picos de maré serão de 1,6 
a 1,7 metros. Em casos de situação de risco e emergências, 
ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

Hospital São José  inicia 
capacitação de servidores  

O Hospital Municipal São José (HMSJ) foi escolhido 
pelo Ministério da Saúde para integrar um grupo de 
hospitais de vários estados brasileiros que implantarão nos 
próximos meses o Projeto Lean. Lean, uma metodologia 
japonesa, é uma filosofia de gestão voltada para melhoria 
de processos baseado em tempo e valor. Visa reduzir a 
superlotação e melhorar o atendimento em emergência de 
hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na manhã do dia 16 de outubro, o especialista em 
processos Nicolas Roberto da Silva Marcelino, consultor do 
Hospital Sírio-Libanês, esteve no auditório do Departamento 
de Ensino do HSJ para apresentar o projeto aos gestores. 
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Vigilância alerta 
da importância da 
limpeza de calhas 

COMBATE  
À DENGUE

A combinação do grande volume de chuva com 
queda de folhas, característicos desta época do ano, 
faz com que haja maior probabilidade da água ficar 
acumuladas nas calhas das moradias, se tornando mais 
um ambiente perfeito para a reprodução do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, 
zika vírus e febre chikungunya.

A Vigilância Ambiental de Joinville tem identificado 
muitas calhas entupidas durante as vistorias neste 
período. A colaboração do cidadão é necessária 
porque, até este mês de outubro, a quantidade de 
focos já ultrapassou o número total do ano passado. 
São 535 focos positivos do Aedes aegypti identificados 
contra 292 do ano passado, sendo que o bairro Boa 
Vista concentra 147 desses focos.

A higienização correta da calha deve ser feita com 
bucha ou esponja de limpeza a fim de eliminar os ovos 
do mosquito.
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Joinville é  
hexacampeã 
do Parajasc 

26º Festival Escolar de Dança de 
Joinville acontece neste sábado

Cerca de 650 alunos de escolas públicas e particulares 
de Joinville participam, neste sábado (20/10), do 26o 
Festival Escolar de Dança, no Teatro Juarez Machado. O 
evento é realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Ao todo, 
serão apresentadas quarenta coreografias de Jazz, 
Danças Urbanas, Danças Populares, Ballet Clássico e 
Livre, executadas por crianças e adolescentes com 
idade entre 6 e 18 anos.

O espetáculo será dividido em duas sessões. A 
primeira, acontecerá às 10 horas, com a participação 
das categorias B (Ensino Fundamental I, 1o ao 5o 
ano) e D (Ensino Médio, 1o ao 3o ano). Às 14 horas, 
sobem ao palco os alunos da categoria C (Ensino 
Fundamental II, 6o ao 9o ano).

PREMIAÇÃO - As coreografias inscritas no 26o 
Festival Escolar de Dança serão avaliadas pela 
comissão de jurados do evento, formada por 
professores e técnicos. Os primeiros, segundos 
e terceiros colocados de cada categoria serão 
premiados com troféus. 

Entre os 46 municípios participantes, a delegação de 
Joinville foi a grande campeã da 14ª edição dos Jogos 
Abertos Paradesportivos de Santa Catarina (Parajasc), 
realizada em Jaraguá do Sul, de 10 a 14 de outubro. 
Além de ter vencido como campeã geral, também 
foi protagonista de algo sem precedentes na história 
dos jogos: venceu nos quatro segmentos: Deficiência 
Auditiva, Intelectual, Física e Visual, conferindo um valor 
especial ao título de hexacampeã.

A chefe da delegação, a coordenadora de 
Paradesporto da Secretaria de Esportes (Sesporte), 
Rosicler Ravache, atribui a conquista ao empenho de 
todos os atletas e técnicos, mas, também ao incentivo 
recebido da Sesporte, que contratou mais três 
professores para a equipe técnica.

A competição reuniu cerca de 1,7 mil paratletas, a 
partir de 14 anos. A delegação de Joinville foi composta 
por 237 atletas, 12 técnicos, 25 integrantes da equipe de 
apoio, além de 8 soldados do 62o Batalhão de Infantaria.


