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E QUE VENHA 2019! 

Retrospectiva 2018: relembre histórias inspiradoras contadas pelo jornal A Notícia
neste ano
São situações de amor, superação e mudanças de vida para inspirar o começo do novo ano 
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Há um passo de iniciar 2019, a reportagem de “AN” fez uma lista para reunir as principais histórias inspiradoras contadas nas 
páginas do jornal em 2018. São situações de amor, superação, busca dos sonhos e mudanças de vida para inspirar o começo do 
novo ano. 

 Con�ra dez fatos que marcaram 2018 em Joinville 

1) Maior presença de mulheres na construção civil em Joinville

A presença de mulheres na construção civil de Joinville — setor apontado tradicionalmente masculino — supera a média 
estadual. Especialista aponta que a pro�ssão não é seletiva e tem espaço para todos, independentemente de gênero e, conforme 
ela, o que ocorre é uma ampliação da participação feminina em cargos antes não explorados. 

Talita (D) e Nicole são exemplos de mulheres no gerenciamento de obras em Joinville (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

2) Menina joinvilense é a primeira a conseguir medicamento para AME 
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A pequena Laura Jacomeli começou este ano com boas notícias. Em março de 2018, ela foi a primeira paciente a conseguir na 
Justiça de Santa Catarina a liberação de R$ 1,7 milhão para a compra do medicamento Spinraza, usado para o tratamento da 
Atro�a Muscular Espinhal (AME). A menina foi diagnosticada com a doença em março de 2017. 

Os pais e a irmã esperam os benefícios que o medicamento dará à menina de um ano e meio (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

3) Casal de Joinville vai morar em Kombi e viajar pela América

O sonho de conhecer o mundo ou viver viajando foi realizado pelo casal, Luana Porto, 25 anos, e Ricardo Caldeira Pereira, 35 
anos. Apaixonados em conhecer novos lugares e culturas, os dois sempre �zeram mochilões pelo mundo e, inclusive, se 
conheceram em meio a uma viagem. Em 2018, trocaram a rotina em Joinville pelas aventuras nas estradas da América a bordo de 
uma Kombi.

Luana e Ricardo começaram a aventura saindo de Joinville em direção ao Paraná (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

4) Jovem empreendedora vai de funcionária a dona de loja em Joinville

Para alguns joinvilenses, o ano signi�cou mudança do papel de funcionário à dono do propeio negócio. A publicitária Amanda 
Mosimann, 32 anos, despontou no empreendedorismo em Joinville. Em 2018, ela deu os primeiros passos rumo a formalização 
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do negócio em uma área totalmente nova: a do setor de vestuário. O Chineque Atêlie Infantil começou sem grandes pretensões há 
pouco mais de um ano e meio quando ela iniciou nas aulas de costura e passou a fazer roupas criativas infantis.

Amanda Mosimann deu os primeiros passos rumo a formalização do negócio (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

5) Dança leva jovens ao limite para realizarem seus sonhos

Viver da dança exige disciplina, amor e muitos sacrifícios. Jovens bailarinos contaram nas páginas de “AN” as di�culdades para 
alcançar o corpo ideal, o enfrentamento do preconceito e problemas �nanceiros para continuarem sua trajetória na arte. 

Jessé Cruz assumiu uma "paternidade", mudou de Estado e, me oito anos, transformou sua vida (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

6) Campanha para arrecadar recursos para a sede da Universo Down

Associação que existe há quase 30 anos em Joinville ganhou o direito à utilização do CEI Padre Carlos para criação da sede 
própria da ONG. A campanha, iniciada em 2018, busca valores para transformar o sonho em realidade. Uma das situações mais 
urgentes é realizar a reforma do telhado do antigo. 
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Murilo, de três anos, é uma das crianças atendidas pela ONG Universo Down (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

7) Vidas transformadas pelo transplante de órgãos: 

O ano foi de esperança para muitos pacientes que esperavam na �la de transplantes em Joinville. O Hospital Municipal São José 
destaque na doação de órgãos ajudando a transformar muitas vidas, como a de Lucélia da Silva Gama, que estava na maior �la de 
espera de todas: a de transplante de rins.

Depois de diagnosticada com falência do rim, ela precisou esperar por mais de quatro anos pelo transplante (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

8) Sem dinheiro, pai faz vestido de sacolinhas para a �lha

Criatividade, força de vontade e amor. Os três sentimentos que guiaram Luciano Carvalho a criar uma roupa de princesa usando 
sacolas de mercado para a �lha. A pequena Samira Carvalho, de dois anos e meio, não tinha roupa para ir à festa a fantasia no 
Centro de Educação Infantil onde estuda, em São Bento do Sul, mas a falta de recursos não foi impedimento para o pai. 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2018/05/hospital-sao-jose-de-joinville-e-destaque-em-doacoes-de-orgaos-10332050.html
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Samira ganhou uma fantasia de princesa feita pelo pai, Luciano (Foto: Heverton Ferri, NSC TV)

9) Campanha ajuda haitiano a trazer a família para Joinville

Em 2018, o haitiano David César realizou o sonho de trazer a família para morar com ele em Joinville. A campanha aconteceu 
pela solidariedade de colegas de trabalho e de amigos do homem. Juntos lançaram a arrecadação com o objetivo de reunir o 
dinheiro e possibilitar que o pai e as �lhas pudessem se reencontrar e refazer a vida em Santa Catarina.

Família de haitianos se reúne depois de �car cinco anos separada em Joinville (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

 

10) Presidiário que fez o parto do �lho 

Quase acabando o ano, Gabriel Felipe Sacht, 21 anos, encontrou esperança na mudança de vida. O presidiário realizou o parto 
do próprio �lho durante uma saída temporária da Penitenciária Industrial de Joinville. A situação se tornou motivação para nutrir 
a chance de uma nova vida.
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Apenado conta como a experiência de auxiliar o parto lhe deu forças para buscar mudança de vida (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)

11) Projeto permite banho de mar para pessoas com de�ciência física

A "Praia Acessível" disponibiliza uma cadeira de rodas anfíbia, a todos os de�cientes físicos, idosos, gestantes ou pessoas com 
di�culdade de locomoção que queiram ter acesso à praia. A tarefa, que é algo simples para a maioria das pessoas, pode ser um 
grande desa�o para quem tem mobilidade reduzida. 

Projeto oferece equipamento para que pessoas com de�ciência física possam tomar banho de mar (Foto: Salmo Duarte, A Notícia)
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