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Bem-vindos às aulas

Foto rogerio da silva

o ano letivo da rede municipal de Joinville começou na quarta-feira (5/2) para 70 mil alunos. 
o primeiro semestre letivo vai até o dia 17 de julho e o segundo semestre recomeça no dia 4 de 
agosto. a cerimônia de abertura das aulas ocorreu na nova unidade escolar municipal, a escola 
Maestro Francisco Manoel da silva, no bairro vila Nova. até 2017 a estrutura pertencia ao estado e 
depois foi fechada. em 2019, foi integrada ao município e restaurada pela secretaria de educação.

o local vai abrigar inicialmente 200 alunos, mas a capacidade é de 328. a escola vai atender 
alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental e funcionará como extensão da escola Municipal 
Professora Karin Barkemeyer, no mesmo bairro.

Na abertura do ano letivo também foi formalizada a entrega simbólica de uniformes e materiais 
didáticos. de acordo com a secretaria de educação, foram adquiridos cerca de r$ 14 milhões em 
recursos pedagógicos entre 2019 e início de 2020. Joinville possui 86 escolas municipais e 71 
Centros de educação infantil (Ceis), além de 38 unidades credenciadas.



o público habituado a visitar o Museu de arte 
de Joinville – MaJ com o intuito de apreciar 
suas exposições, poderá, agora, conhecer outra 
importante atividade realizada pela equipe. Com 
o projeto educação Patrimonial – Higienização do 
acervo, o MaJ abre suas portas para apresentar 
ao público parte do trabalho de preservação, 
conservação e higienização das obras que compõem 
a sua essência, ou seja, o seu acervo.

“o foco do projeto é as pessoas entenderem que 
a instituição museológica é muito mais do que o 
espaço expositivo. Pela primeira vez em Joinville, 
é realizado um projeto que permite ao público 
acompanhar como o processo funciona”, explica a 
coordenadora do MaJ, Helga tytlik.

a atividade do projeto educação Patrimonial 
acontece em grupos de até dez pessoas. os 
interessados em acompanhar a atividade do projeto 
educação Patrimonial – Higienização do acervo, 
precisam agendar a visita com antecedência, 
pelo e-mail educativomaj@gmail.com, e aguardar 
confirmação. as visitas são gratuitas e são realizadas 
por grupos de até 10 (dez) pessoas, de terça-feira a 
domingo, das 8h às 15h.

Higienização e 
conservação da arte

Inscrições para
wwEscola de 
Ballet e  Escola 
de Artes 

a secretaria de cultura e turismo da 
Prefeitura de Joinville publicou o edital para 
matrícula nos cursos da escola Municipal de 
Ballet para 2020. Poderão se inscrever crianças 
a partir de 6 anos de idade, completos até 
dia 31 de março de 2020 e jovens com até 20 
anos completos, respeitando a idade mínima 
das vagas para cada turma. as inscrições para 
os cursos de Ballet Clássico, Jazz e sapateado 
serão realizadas exclusivamente de modo 
on-line, através do site da Prefeitura de 
Joinville. são oferecidas 180 vagas para Ballet 
Clássico, 121 para Jazz e 40 para sapateado. 
as inscrições seguem até o dia 9 de fevereiro.

também foram abertas as inscrições para 
os cursos oferecidos pela escola de artes “Fritz 
alt” pertencente à Casa da Cultura “Fausto 
rocha Júnior” para o ano de 2020. Poderão 
se inscrever crianças a partir dos 6 anos de 
idade, completos até o dia 31 de março de 
2020 e adultos, sem limites de idade.

será oferecido ainda o curso de Pintura em 
Porcelana, através do Programa de extensão, 
com aulas no Centro 15, na rua Brigada 
lopes, 153 - bairro glória. as inscrições 
deverão ser feitas exclusivamente de forma 
on-line, até às 20h do dia 9 de fevereiro, no 
site da Prefeitura de Joinville.
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em uma parceria com a Polícia Militar ambiental de santa Catarina, o serviço de vigilância ambiental da 

secretaria da saúde de Joinville realiza vistorias com o uso de drone em imóveis fechados. o equipamento, 

operado pelos soldados da Polícia ambiental, sobrevoou três imóveis nos bairros atiradores e glória e fez 

a verificação das ocorrências, que foram registradas na ouvidoria da Prefeitura. as residências vistoriadas 

estão fechadas. dos imóveis vistoriados, dois serão notificados com prazo para regularização da situação. 

Caso não sejam regularizados, os proprietários ficam sujeitos a multa de 2 a 10 UPM’s (Unidade Padrão 

Municipal).

doenças como o sarampo, a febre amarela e a 
dengue continuam sendo disseminadas pela falta 
de medidas simples e acessíveis, como a vacinação e 
cuidados básicos com a higiene. Para reforçar o risco 
que essas epidemias oferecem e a importância de a 
população se mobilizar para combatê-las, a Prefeitura 
de Joinville, por meio da secretaria de saúde de 
Joinville (ss) realizou uma coletiva de imprensa para 
apresentar dados atualizados sobre a cobertura vacinal 
no município e ações implementadas para o combate 
ao mosquito aedes aegypti. 

Um dos pontos enfatizados pelo secretário de saúde, 
Jean rodrigues da silva, foi a diferença entre o valor de 
prevenção, por meio da vacinação, e custo necessário 
para o tratamento de pacientes infectados. enquanto 
uma dose das vacinas contra o sarampo e febre 
amarela custam, r$ 6,07 e r$ 4,00, respectivamente, 
o tratamento do paciente custa aos cofres públicos 
r$ 1.924,71, de acordo com cálculos do Ministério da 
saúde.

“o custo representa 3,1 mil consultas que vou deixar 
de colocar no sistema. se tivermos epidemias de 
sarampo, febre amarela ou dengue, medidas drásticas 
precisarão ser tomadas, como o cancelamento de 
cirurgias eletivas, redimensionamento de espaços, 
contratação de mais profissionais, ou seja, vamos 
precisar investir recursos que seriam destinados a novas 
ações como ampliação de acesso, mais cirurgias e 
exames”, afirmou o secretário.

Campanha Nacional e Dia D

Na segunda-feira (10/2), o Ministério da saúde 
inicia mais uma Campanha Nacional de vacinação 
Contra o sarampo. No sábado (15/2), acontece o dia d 
Campanha e 22 Unidades Básicas de saúde de Joinville 
estarão abertas ao público, das 8h às 16h. No dia d, a 
população também poderá regularizar o seu quadro 
vacinal e aproveitar para se imunizar contra todas as 
doenças.
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Vigilância Ambiental 
faz vistorias com drone

Saúde alerta população 
para se vacinar 
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Bom humor, esperança e otimismo são recursos 
adicionais utilizados pela enfermeira Maricélia 
Melo, do ambulatório de oncologia do Hospital 
Municipal são José nos cuidados com os pacientes. 
ela explica o motivo. “o diagnóstico impacta muito 
negativamente para o paciente. Por isso, quando 
chega aqui, tentamos fazer com que esta etapa seja 
mais leve. tento mostrar que trata-se de uma fase, 
para que tenham uma visão mais positiva”, conta 
ela. 

Maricélia, servidora do HMsJ há 18 anos, atua há 
14 anos no setor de oncologia, sendo 3 deles no 
ambulatório. se considera tímida, mas descobriu 

o poder de influenciar positivamente com seu alto 
astral, tanto os pacientes como sua equipe. desde o 
ano passado, para marcar um momento importante 
do tratamento, o fim das seções de quimioterapia, 
foi instalado um sino no espaço do ambulatório. 
Hoje, o sino é um símbolo de celebração para quem 
toca e para outros pacientes. “eles nos chamam para 
acompanhar este momento tão importante”, relata 
Mari. Quando acompanha alguém, ela sempre 
pronuncia algumas palavras, lembrando que não 
foi tão simples ou fácil, mas que a esperança foi 
maior. “Como criamos uma certa proximidade, fico 
realmente feliz com a vitória deles”, diz Mari.

o departamento de trânsito de Joinville (detraNs) 
homenageou, na quarta-feira (5/2), seis servidores municipais 
que completaram, neste mês, 20 anos de serviço público 
atuando como agentes de trânsito. ao longo dos seus 20 anos 
de serviço público, o agente de trânsito José roberto da Cunha 
acompanhou não apenas a evolução do seu setor mas, também, 
a transformação de toda a cidade. além de José roberto da 
Cunha, também foram homenageados os agentes de trânsito 
Marcelo danner, amir de Campos, gilson lucas, ademar alves e 
genivaldo limas. atualmente, Joinville conta com 73 agentes de 
trânsito em seu quadro efetivo de servidores municipais.

Alto astral e celebração 
contra o câncer

Agentes de Trânsito homenageados 


