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leva alunos 
de escola para 
conhecerem estação 
hidrometeorológica 
e maregráfica

DEFESA CIVIL  
 A Defesa Civil de Joinville levou os 

alunos da turma de Educação Plena da 
Escola Municipal Professor Oswaldo 
Cabral para conhecerem a estação 
hidrometeorológica e maregráfica 
no Joinville Iate Clube (JIC) na terça-
feira (21). A ação fez parte da Semana 
da Defesa Civil, de 21 a 24 de maio, 
realizada pela Secretaria de Proteção 
Civil e Segurança Pública de Joinville 
(Seprot). O grupo de 14 alunos conheceu 
os equipamentos utilizados pela 
Defesa Civil no acompanhamento das 
condições climáticas.
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Centro Pop de Joinville 
recebe atendimento da 
Defensoria Pública da União

Conferência da Cidade  
tem 729 inscritos e  
muda local do evento

A Secretaria de Assistência Social de Joinville contou com 
apoio dos serviços da Defensoria Pública da União (DPU) 
no atendimento aos cidadãos no Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua (Centro 
Pop). Para comemorar o Dia da Defensoria Pública (19 de 
maio), a instituição realizou ação com orientações sobre 
direitos e atendimento de casos individuais na quarta-feira 
(22). Este trabalho busca garantir acesso a políticas públicas 
que permitam reabilitação física, social e profissional para 
reconstrução da vida de forma digna e autônoma.

A Conferência Municipal Extraordinária da Cidade 
de Joinville em 2019, que vai acontecer no dia 1º 
de junho, das 8 às 12 horas, teve o local do evento 
mudado para o Ginásio de Esportes Abel Schulz, no 
Centro. O motivo da mudança é o grande número de 
inscritos, que chegou a 729 pessoas. O local planejado 
anteriormente, a Câmara Municipal de Vereadores, 
comporta apenas 250 participantes. 
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Um jogo de perguntas e respostas de 
que o prêmio é a informação sobre abuso 
ou violência sexual. Esta é a atividade 
realizada pela equipe do Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) do Bucarein, na Escola 
Municipal Professor Reinaldo Pedro de 
França, no Morro do Amaral. Durante o jogo 
educativo, as próprias crianças atuaram 
como protagonistas e aprenderam como 
se proteger, quais os limites que devem 
estabelecer e quais estratégias devem 
utilizar para denunciar eventuais casos de 
abuso ou violência. 

CREAS BUCAREIN 
orienta crianças no 
Morro do Amaral 
sobre violência sexual



SAÚDE de 
Joinville entrega 
nova ambulância 
ao Corpo de 
Bombeiros 
Voluntários
Os atendimentos pré-hospitalares 
realizados pelo Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville (CBVJ) 
terão mais comodidade e segurança 
com o uso da nova ambulância 
doada pela Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria de Saúde. 
Adquirido pela Prefeitura de 
Joinville com recursos próprios e 
investimento de R$180.000,00, o 
veículo Renault Master foi cedido 
por meio de Acordo de Cooperação 
entre o município, por intermédio 
do Fundo Municipal de Saúde, 
e o Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville.  
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A Companhia Águas de Joinville informa que, por 
causa de obras de saneamento, a rua Albano Schmidt 
tem interdição total no domingo (26), das 7h às 18h, 
entre as ruas Conselheiro Lafayete e Limeira. Neste 
trecho, a rua Helmuth Fallgatter terá mão dupla, para 
possibilitar o desvio da obra da rua Albano Schmidt. 
O desvio será feito pela rua Conselheiro Lafayete, rua 
Helmuth Fallgatter e rua Limeira. Entre as ruas dos 
Gerânios e das Violetas, há interdição parcial na rua 
Helmuth Fallgatter até o dia 31 de julho. 

Trecho da rua Albano 
Schmidt tem interdição total 
para realização de obras no 
próximo domingo (26)
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Ginastas joinvilenses ganham 
destaque em torneio internacional  

As ginastas 
joinvilenses Luana 
de Souza, 16 anos, e 
Ana Luíza de Souza, 
11, irmãs, disputaram 
a competição 
Bratislava Cup, 
torneio internacional 
de ginástica 
rítmica, realizado 
na Eslováquia, nos 
dias 18 e 19 de maio, 
representando a 
equipe AGRDJ/
Sesporte. 
Luana, treinada 
pela técnica Letícia 
Visbeck, foi campeã 
no individual geral e 
também no aparelho 
maças, na categoria 
adulta, a partir de 
16 anos. Ana Luíza, 
treinada pela técnica 
Vanessa Hagemann, 
foi vice-campeã 
individual geral e 
terceiro lugar no 
aparelho maças, na 
categoria infantil, de 
11 e 12 anos. 

Secretaria de Esportes    
promove o MEXA-SE RUN

A Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) promove uma nova 
modalidade do programa Mexa-se. O Mexa-se Run vai unir pessoas que 
tenham o desejo de praticar corridas e caminhadas às segundas-feiras, 
às 19h30, a partir do dia 27 de maio. O Mexa-se Run tem o objetivo de 
promover a prática de corridas e caminhadas para pessoas a partir dos 18 
anos, sem limite de idade, de forma gratuita. A modalidade será praticada 
na Arena Joinville, atendendo segundo a demanda, sem limite de vagas.


