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Cerca de 450 crianças do Centro de Educação 
Infantil (CEI) Marilene dos Passos Santos, do bairro 
Paranaguamirim, aprenderam sobre arqueologia e o corpo 
humano, trabalhando com o “Kit Percursos”, do Museu 
Arqueológico de Sambaqui de Joinville.

O conjunto inclui réplicas e peças originais do acervo do 
museu, como ossos humanos, ferramentas, utensílios e 
materiais informativos sobre a sociedade sambaquiana. As 
atividades podem envolver diversas disciplinas. Foi assim 
que aconteceu com os alunos do CEI, durante um exame 
biométrico, realizado na aula de educação física.

Durante uma semana, além de todas as crianças do 
CEI, a comunidade também pode aprender mais sobre 
arqueologia manuseando peças como ossos, utensílios 
e ferramentas. Banners explicativos e a réplica de um 
sepultamento sambaquiano completam a exposição 
do Kit Percursos. As escolas de Joinville que desejarem 
levar conhecimento arqueológico aos seus alunos 
podem solicitar o empréstimo do Kit Percursos ao Museu 
Arqueológico de Sambaqui. Informações podem ser 
obtidas pelo telefone (47) 3433-0114 ou pelo e-mail: 
gerson.machado@joinville.sc.gov.br. 
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Prefeitura de Joinville oferece  
CURSOS GRATUITOS de artesanato

De 1o a 31 de julho, estarão 
abertas as inscrições para os cursos 
gratuitos de artesanato realizados 
pela Prefeitura de Joinville, por 
meio da Secretaria de Assistência 
Social (SAS).

No período matutino, das 
8h30 às 11h30 horas, os alunos 
poderão participar dos cursos de 
bolsas, bonecas, peças para casa, 
bordado e pintura em tecido. No 
período vespertino, das 13h30 
às 16h30, acontecerão os cursos 
de macramê, hardanger, feltro 
e, como novidade, o curso de 
tapeçaria.

Para participar é preciso ter no 
mínimo 18 anos. As capacitações 
são de iniciativa da Gerência de 
Geração e Renda da SAS e têm o 
objetivo de preparar os alunos 
para o mercado de trabalho. Por 
isso, além da parte técnica, o 
conteúdo inclui oficinas voltadas 
ao empreendedorismo, como 
precificação e técnicas de vendas.

As inscrições e os cursos são 
gratuitos e, para se inscrever, 
é preciso apresentar RG, CPF 
e comprovante de residência. 
Pessoas inscritas no Cadastro 
Único (CadÚnico) são público 
prioritário.

Ações de conscientização marcam a  
Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas 

Seguindo o calendário nacional dos conselhos, o Conselho Municipal de 
Políticas Sobre Drogas (Comad) faz ações de conscientização em Joinville durante 
a Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, de 19 a 26 de junho. A semana 
antecede o Dia Internacional de Combate às Drogas, 26 de junho, data instituída 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). As atividades iniciaram com balcões 
de informações realizados nos dias 14 e 16 de junho, em um shopping e no ponto 
de acesso ao mirante. A ação levou ao conhecimento da população o conselho e 
as entidades parceiras, através de informativos e conversas.

Além dos balcões de informações, cartazes de conscientização foram 
enviados para as escolas e unidades de saúde. Outras ações realizadas pelo 
Comad, periodicamente, são debates em associações de moradores e conselhos 
de segurança sobre as políticas públicas de combate às drogas e assuntos 
pertinentes à realidade da comunidade em questão.

O Comad conta com os 
parceiros para executar as 
ações de prevenção. Dentre 
eles está a Seprot, a Secretaria 
de Educação (SED) e o Corpo 
de Bombeiros Voluntários, 
com o programa Escola 
Cidadã, a Secretaria de 
Esportes (Sesporte), com o 
Vibe Legal, e a Univille, com 
o Observatório de Segurança 
Pública.
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Requalificação asfáltica 
em mais 20 ruas A Prefeitura de 

Joinville, por meio 
da Secretaria de 
Infraestrutura 
Urbana (Seinfra), 
inicia a requalificação 
asfáltica de um novo 
lote com 20 ruas dos 
bairros Costa e Silva 
(1), América (6) e 
Santo Antônio (13), 
a partir da próxima 
semana.

Somando 
8.045 metros de 
requalificação, 
o novo lote faz 
parte do pacote de 
financiamento feito 
pela prefeitura junto 
ao Banco do Brasil. 
A empresa que vai 
executar a obra é a 
Infrasul, ao custo de 
R$ 4.197.120,69.

As vias passam 
por um processo de 
fresagem, que faz 
a retirada da capa 
asfáltica antiga, e 
depois recebem a 
aplicação de uma 
nova camada de 
asfalto. Em algumas 
ruas, será feita 
apenas a aplicação 
de nova camada 
asfáltica, de acordo 
com as condições 
da via.

A primeira 
rua a receber a 
requalificação será a 
Orestes Guimarães, 
no América, no 
trecho que vai da 
rua Itaiópolis até a 
Padre Antônio Vieira. 
O prazo contratual 
máximo para 
término das obras é 
de 12 meses.

 Espaços públicos 
recebem MANUTENÇÃO

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville (Sama) realiza o 
plantio de árvores e a manutenção de espaços públicos. As calçadas da rua 
Paraná, no bairro Anita Garibaldi, recebem o plantio de novas árvores da 
espécie magnólia.

O plantio pretende padronizar a via, que já possui algumas árvores do 
mesmo tipo plantadas. Uma nova planta é adicionada a cada oito metros 
de calçada. A equipe da Unidade de Parques e Praças da Sama (UPP) faz 
a abertura do solo e adiciona a terra adubada, o fertilizante NPK 5-20-10, 
calcário, coloca a planta, faz a regagem e finaliza com mais terra adubada. 
Cerca de 20 novas árvores serão plantadas na região.
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Futsal abre os  JOGOS ESCOLARES
Os 21º Jogos Escolares de Joinville foram abertos oficialmente na segunda-feira (17/6), porém, as primeiras partidas de 

futsal já aconteceram. Desde o dia 10 de junho, as 81 escolas inscritas participam das competições. Como o número de 
inscritos é grande, as disputas coletivas foram divididas em três categorias, 8 a 10 anos, 11 a 13 e 14 a 16 anos. Na quarta-
feira (19), os jogos de futsal acontecem no Ginásio Municipal de Esportes Mário Timm, no Boa Vista, das 8h30 às 11h. A 
categoria que está sendo disputada é a de 14 a 16 anos, que soma 40 times inscritos.

Na próxima semana, as competições acontecem na segunda, quarta e sexta-feira (24, 26 e 28/6), das 8h30 às 11h, no Centro 
de Treinamento Ivo Varella, no Boa Vista. Os Jogos Escolares de Joinville tem como objetivo desenvolver o intercâmbio sócio-
esportivo entre as escolas, valorizando os profissionais de educação física e seus alunos e assim estimular o esporte como uma 
prática para o desenvolvimento do ser humano.

Joinville é destaque no Sul-Brasileiro de Natação
Atletas do Joinville Natação (AJN/Sesporte) ganharam destaque no Campeonato Sul-Brasileiro Infanto-

Juvenil de Natação, que aconteceu em Palhoça, dos dias 12 a 15 de junho. A competição, organizada pela 
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), aconteceu na piscina do Complexo Aquático da 
Unisul e contou com a participação de 591 atletas.

Os 20 nadadores de Joinville disputaram 51 provas finais e faturaram o 5º lugar, dentre as 39 equipes que 
participaram do campeonato. Os atletas joinvilenses Letícia Fassina Romão (categoria Juvenil 1), Ronaldo 
Klug Júnior (Infantil 1), Lucca Cruz Tonin (Juvenil 1) e Joanna Beatriz Rossi (Infantil 1) tiveram um bom 
desempenho e garantiram medalhas na competição. Ao todo, o grupo conquistou dez medalhas, sendo 
quatro de ouro, três de prata e três de bronze. O maior destaque joinvilense foi a nadadora Joanna que, além 
de faturar o 1° lugar nos 50 e 100 m livre, estabeleceu novo recorde dos 50 m livre e levou o 2° lugar nos 200 
m livre, conquistou os troféus de melhor índice técnico e de atleta eficiência da categoria Infantil 1.
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