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Alunos fazem 
maquetes 
para aprender 
HISTÓRIA E CULTURA

FOTO ROGERIO DA SILVA

Os aspectos econômicos, onde moravam, e os diferenciais 
da cultura – principalmente do vestuário, culinária e religião 
– dos Impérios de Gana, Mali e Songai, do Reino Congo, 
assim como dos Povos Iorubás (Ifé e Benim) e Bantos, do 
Continente Africano, se transformaram em maquetes nas 
mãos dos alunos do 7º ano da Escola Municipal Curt Alvino 
Monich. A Feira “Reinos e Impérios Africanos” foi realizada na 
manhã de quinta-feira (22/6), na quadra coberta.



Detrans reforça sinalização e fiscalização 
no corredor da rua Nove de Março

A partir desta sexta-feira (23/6), os agentes de trânsito do DETRANS passarão a autuar 
os motoristas que não respeitarem a sinalização do corredor exclusivo de ônibus da rua 
Nove de Março, no Centro. Três semanas após a ativação do corredor exclusivo, muitos 
motoristas não estão obedecendo a sinalização que indica a conversão obrigatória à 
direita na rua São Joaquim (rua do Hotel Colon). É uma infração média, no valor de  
R$ 130,00, e mais quatro pontos no prontuário da CNH do condutor do veículo.
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Os consumidores devem ficar atentos em relação a 
alimentos vendidos nos semáforos e por ambulantes, 
acondicionados e manipulados de maneira indevida, 
como pinhão cozido, salame, castanha e ovos. O 
alerta é da Vigilância Sanitária de Joinville.

É preciso cuidado devido ao aumento 
deste tipo de comércio e ao atendimento 
hospitalar de casos que podem ter relação 
com o consumo de produtos contaminados 
por bactérias. Devido a falta de origem, não 
é possível identificar as possíveis falhas na 
produção ou distribuição do produto.” 

EDILAINE PACHECO PASQUALI
Coordenadora da Vigilância Sanitária 

Vigilância Sanitária alerta  
sobre alimentos em semáforos “



Secretaria da Fazenda 
antecipa para agosto 
atendimento à isenção 
do IPTU 2018 

Foi antecipado para agosto de 2017 o 
atendimento aos pedidos de isenção 
do Imposto sobre Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
referente a 2018. A isenção é o direito 
de não pagar o imposto, destinada a 
públicos específicos.
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Feira expõe cursos 
e produtos dos 
Centros de Educação 
Profissional
A Secretaria de Educação promoveu, no dia 
22 de junho, uma feira com exposição de 
produtos elaborados pelos alunos e informações 
dos cursos oferecidos nos oito centros 
profissionalizantes. As matrículas para 55 oficinas 
e cursos gratuitos, em 11 áreas, começam na 
terça-feira, 27 de junho, e vão até o dia 30.



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  

4

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

Divulgada tabela de 
jogos da rodada do 
Copão Kurt Meinert
A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Joinville (Sesporte) 
divulgou a tabela de jogos da segunda rodada do Copão Kurt 
Meinert de Futebol. Estão programados 26 jogos para o sábado 
(24/6) e domingo (25/6). O Copão Kurt Meinert é organizado pela 
Sesporte e neste ano tem o número recorde de 87 participantes. 
Em caso de chuvas fortes, os jogos podem ser suspensos.

Cerca de 400 crianças e 
adolescentes participam 
de mais uma edição do 
Programa Festival PID 
Multiesportes, neste sábado 
(24/6), das 8h30 às 12 horas, 
na Associação Atlética Tupy, 
no Boa Vista. Participam 
alunos das modalidades 
de atletismo, basquete, 
handebol, judô, futebol de 
areia e vôlei de praia. 
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Secretaria de 
Esportes realiza 
Programa Festival 
PID Multiesportes


