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Há cerca de um mês, o jovem casal Amanda Furtado e Paulo 
Bernardes, vive a experiência de fazer a diferença na vida de uma 
criança de 4 anos, que está afastada de sua família biológica por 
medidas protetivas. Participantes do Serviço de Acolhimento 
Familiar – Famílias Acolhedoras, a fisioterapeuta e o fresador são os 
tutores da pequena E.

Conduzido pela Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Assistência Social (SAS), o Serviço de 
Acolhimento Familiar – Famílias Acolhedoras, atende a crianças 
e adolescentes de 0 a 18 anos, com o objetivo de assegurar um 
lar aos menores, enquanto aguardam decisão judicial sobre 
sua reintegração às famílias de origem, ou a destituição do 
poder familiar e encaminhamento para adoção.

Os interessados em participar do Serviço de Acolhimento Familiar 
– Famílias Acolhedoras, podem entrar em contato pelos telefones 
(47) 3434-5718 ou 3436-3534, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 
horas ou preencher o formulário de Pré-Cadastramento.
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Vias do bairro América têm  
nova prioridade de fluxo

Para facilitar o fluxo de veículos em virtude das 
obras de requalificação da rua Blumenau, a rua 
Visconde de Mauá passou a ter o fluxo com prioridade 
sobre as ruas Marcílio Dias, Coelho Neto, João Pessoa 
e Aracaju, no bairro América. Com isso, os motoristas 
devem parar ao chegar no cruzamento com a 
Visconde de Mauá. 

Com a medida, que deve ser adotada em definitivo, 
o Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) 
visa dar maior fluidez ao movimento de veículos que 
buscam a rua Visconde de Mauá como rota alternativa 
à Blumenau.

A Prefeitura de Joinville iniciou as 
operações de tapa buracos que serão 
executadas pelas empresas vencedoras da 
Concorrência 093/2019.Para o trabalho, 
a malha viária de Joinville foi dividida 
em quatro setores. No setor Norte, a 
empresa vencedora da licitação foi a 
Acácia Engenharia Ltda (R$1.278.608,80). 
Já a T.E.S. Tecnologia de Solos Ltda. fará as 
obras dos setores Leste (R$ 1.209.022,08), 
Sul (R$ 1.385.384,98) e Centro-Oeste (R$ 
1.245.991,44). O custo total das obras 
será de R$ 5.119.007,30.   A manutenção 
corretiva será executada em vias que já 
possuem pavimentação asfáltica. O contrato 
tem vigência de 16 meses e o prazo para 
execução das obras é de um ano. 

MANUTENÇÃO VIÁRIA REINICIADA 
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Workshop debate inclusão no mercado de trabalho 
Profissionais da área de 

gestão de pessoas e Medicina 
e Segurança do Trabalho 
participaram do workshop 
“Experiências inclusivas, 
compartilhando ideias”, 
realizado na terça-feira (20), 
na Univille - Universidade da 
Região de Joinville.

O evento foi coordenado 
pela Prefeitura de Joinville, 
por meio da Coordenação de 
Políticas Públicas da Pessoa 
com Deficiência, ligada à 
Secretaria de Assistência 
Social (SAS), em parceria com 
o Ministério da Economia, 
Univille e Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (COMDE).

O objetivo foi sensibilizar 
os recrutadores a observar 
as pessoas com deficiência 
considerando seu perfil e 
competências profissionais, e 
não suas limitações físicas ou 
intelectuais.

Em Joinville o recrutamento 
de pessoas com deficiência 
fomentado pelo Centro 
Público de Atendimento ao 
Trabalhador (CEPAT) que 
conta com departamento 
específico para contratação e 
inclusão de PCD.

Joinville lança Diretriz  
Municipal de Educação Infantil

A Secretaria de Educação de Joinville (SED) 
apresentou a Diretriz Municipal de Educação Infantil 
de Joinville para professores e gestores de escolas e 
CEIs. O lançamento ocorreu durante a programação da 
8ª Semana Nacional da Educação Infantil.  A Diretriz é 
composta por quatro cadernos que apresentam desde 
o histórico da Educação Infantil, as concepções que 
orientam o trabalho na Rede Municipal de Ensino de 
Joinville, orientações curriculares e as principais premissas que orientam a 
prática pedagógica, orientações sobre a educação física na Educação Infantil, 
relatos de observação da prática, além de programas e documentos de Rede 
Municipal de Ensino.   O documento é inédito na Rede Municipal de Ensino e 
foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. 

Lançado o e-book  
Reinventando o Espaço Escolar

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 
Educação, lançou o e-book Reinventando o Espaço Escolar 
na noite desta quinta-feira (22). A publicação digital foi 
organizada por profissionais da educação municipal e 
integrantes do grupo de pesquisa Ribombo do Rio Grande 
do Sul. O livro está disponível para consulta no site da 
Prefeitura de Joinville. O e-book contém 71 textos com 
relatos de experiências de implantação e vivências do 
programa Reinventando o Espaço Escolar em centros de educação infantil e 
escolas municipais da Rede Municipal de Ensino de Joinville.
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Centrinho  recebe 
uma nova cabine 
audiométrica

28ª Olimpíada da Terceira Idade finalizou os jogos de mesa

O Centrinho Prefeito Luiz Gomes – Núcleo de Pesquisa e Reabilitação 
de Lesões Labiopalatais e Reabilitação aos Portadores de Deficiência 
Auditiva – recebeu uma nova cabine audiométrica.
O novo equipamento, que realiza diversos exames auditivos, dentre 
os quais a audiometria é o mais comum, foi entregue ao Centrinho 

por meio de uma parceria entre a Associação de Promoção Social do Fissurado Labiopalatal de 
Joinville (Profis) e a fraternidade internacional Amal-Shriners. Com investimentos na faixa de 
R$ 8 mil, a nova cabine audiométrica vai auxiliar nos 15 exames diários e mais de 300 exames 
realizados mensalmente. O Centrinho possuía quatro cabines, porém uma delas, mais antiga, 
precisava ser substituída, pois sofreu desgaste do tempo.

A Secretaria de Esportes de 
Joinville (Sesporte) realizou as 
disputas finais dos jogos de mesa 
pela 28ª Olimpíada da Terceira Idade 
de Joinville. 

Na quarta-feira (21), cerca de 40 
pessoas se reuniram na Associação 
dos Aposentados e Pensionistas 
de Joinville (AAPJ) para as finais da 
canastra e do dominó. Na terça-
feira (20), aconteceram as finais do 
general e do truco.

As equipes campeãs foram, no 
dominó, Centro de Convivência da 
Melhor Idade (CCMI), no masculino, 
e AAPJ, no feminino; no general, 
Saber Viver, masculino, e Sesc, 
feminino; na canastra, Saber Viver, 
no masculino, e AAPJ, no feminino; 
e ainda, no truco, Saber Viverno, 
masculino, e CCMI, no feminino.

Prefeitura abre 
credenciamento 
para entidades de 
educação especial

A Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Educação, está 
com credenciamento aberto para 
entidades que realizam atendimento 
na área de educação especial.  O 
procedimento, que segue até 9h do 
dia 12 de setembro, ocorre por meio 
de chamamento público voltado para 
instituições privadas sem fins lucrativos, 
como as comunitárias, filantrópicas 
e confessionais. O edital com todas 
as informações e procedimentos está 
disponível no site da Prefeitura na área 
de Publicações. Estão abertas 300 vagas 
para crianças especiais que apresentam 
dificuldades educacionais em razão 
de algum tipo de deficiência, de 
transtornos globais de desenvolvimento 
ou de altas habilidades/superdotação.
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