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REFORMA DE UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO 

ROGERIO DA SILVA

A Secretaria do Meio Ambiente está 
reformando unidades administrativas 
do Parque Natural Municipal da Caieira, 
localizado às margens da Lagoa Saguaçu, no 
bairro Adhemar Garcia. O local 
também ganhará um anexo 
para abrigar o material 
usado na limpeza e 
manutenção do parque. 
Na sequência serão realizadas 
as obras de reforma da unidade 
localizada no interior do parque, próxima aos 
fornos. Este prédio, depredado por vândalos, 
terá banheiros e espaço de convivência.  

PARQUE
CAIEIRA



Músicas eruditas nas escolas municipais 

Coral dos Servidores encanta eventos 
As apresentações 
do Coral dos 
Servidores, com 
Marilene Sprogis 
como regente, 
têm sido marcadas 
por elogios. A 
revitalização do 
coral é uma ação da 
Secretaria de Gestão 
de Pessoas, dentro 
do programa de 
qualidade de vida. 

Oito unidades de ensino da rede municipal 
irão receber o projeto “Canções Brasileiras”, 
que é patrocinado pelo Sistema Municipal 
de Desenvolvimento pela Cultura – SIMDEC, 

com o apoio cultural das empresas Whirlpool 
e Tupy. O pianista e maestro Rafael Daniel 
Huch se apresenta com a cantora Karla 
Cristina Ziemer.



As ruas João Carlos Gomes de Oliveira, no bairro Vila 
Nova, e São Bento do Sul, no bairro Jarivatuba, estão em 
execução pelo programa de pavimentação comunitária. 
Nesta modalidade, a prefeitura executa a drenagem, 
base e sub-base e os moradores compram as lajotas e 
pagam a mão de obra de colocação.

Formação 
pedagógica no 
Projeto Um olhar 
para Joinville

Foi realizada a primeira etapa 
da formação dos professores no 
Projeto Um Olhar para Joinville. Eles 
trabalham o conceito de estimular 
os alunos a um olhar atento e 
sensível para o lugar onde vivem, 
com uma perspectiva artística. 

Pavimentação 
comunitária no Vila 
Nova e Jarivatuba 
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Natação de Joinville é destaque no Sul-Brasileiro 
A equipe de natação de Joinville (AJN/Sesporte) foi destaque no Torneio Sul-

Brasileiro Infanto-Juvenil (para atletas entre 13 a 16 anos), disputado em Porto Alegre 
(RS). Os joinvilenses conquistaram 14 medalhas – sete de ouro, uma de prata e seis de 

bronze e terminaram como a melhor equipe de Santa Catarina na competição.

A equipe de tênis de mesa de Joinville (AJTM/Sesporte) conquistou o título 
de campeã geral e o Troféu Eficiência da 3ª Etapa do Circuito Catarinense. A 

competição reuniu mais de 200 atletas de 22 municípios de SC. 
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 Tênis de mesa  é campeão do  Catarinense


