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Museu celebra 60 anos e 
lança projeto de restauro

Foto RoGERIo DA SILVA

Nesta sexta-feira (7/7), o Museu Nacional da Imigração e Colonização (MNIC) completa 60 anos. Para 
celebrar a data, será realizado um evento especial, a partir das 18h30, com destaque para a apresentação 
do projeto de requalificação do museu. A proposta inclui o restauro integral da sede principal. A execução 
das melhorias será viabilizada por meio de captação de recursos oriundos de diversas fontes. A cerimônia 
terá a participação da Banda do Corpo de Bombeiros, que fará a abertura e o encerramento do evento.



CAJ dá oportunidade a jovens em 
situação de vulnerabilidade social 

A Companhia Águas de Joinville abre, em agosto, inscrições para 18 vagas 
do Programa Jovem Aprendiz para atuação área administrativa do orgão. 
o processo seletivo será realizado pela Secretaria de Assistência Social. As 
vagas serão destinadas a adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
entre 14 e 18 anos.

RoGERIo DA SILVA

Até às 17 horas desta sexta-feira (7/7), ocorre mais uma 
edição do Projeto ASSIM – Assistência Social Itinerante 
Municipal na Igreja Sagrada Família, no bairro Jardim 
Iririú. Contempla a população dos bairros que não 
possuem Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS). Nesta edição, foi incluída a participação do 
CEPAT, Centro de Convivência do Idoso (CCI), além 
de oficinais de nutrição com equipe da Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN). 

Projeto ASSIM 
facilita acesso 
a serviços da 
Secretaria de 
Assistência Social



Secretaria de Habitação 
abre inscrições diárias 
para cadastro
Famílias interessadas em se inscrever no 
plano habitacional de Joinville podem dar 
entrada no serviço em qualquer época do 
ano, a partir de 2017. os agendamentos 
serão feitos durante todos os meses. 
Caso atendam todas as exigências legais 
e a comprovem com documentos, serão 
inscritos no cadastro e ficam habilitados 
a participar dos sorteios de moradias 
populares quando forem realizados.

RoGERIo DA SILVA

Join.Valle quer 
engajar o cidadão 
na construção da 
Joinville do futuro
“Se você pudesse mudar a cidade que mora, como 
esta cidade seria?”. Em busca de respostas a esta 
pergunta acontecem as reuniões do Join.Valle – 
programa que tem como propósito melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, cocriando a cidade 
do futuro. o Join.Valle é aberto ao público. As 
reuniões ocorrem às quartas-feiras, às 17 horas, são 
promovidas no Living Lab (Laboratório vivo) que 
fica na rua Luiz Niemeyer, 54, ao lado da sede do 
Banco do Brasil.
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Atletas de Joinville ajudam Brasil a 
conquistar o Sul-Americano de Karatê
Atletas do karatê de Joinville, 
da equipe teamMaciel/
Sesporte/Yokohama/Danluca, 
ajudaram o Brasil a conquistar 
o título de campeão geral do 
Campeonato Sul-Americano. 
os joinvilenses conquistaram 
três medalhas de prata e uma 
de bronze. Quatro atletas que 
defendem Joinville foram 
convocados para os Jogos 
Pan-Americanos 2017.

A próxima edição da Feira do Príncipe será domingo (9 /7), 
das 10 às 16 horas. No melhor estilo julino, terá decoração 
temática e quitutes típicos, além das atrações tradicionais: 
artesanato, brechó, antiguidades e livros. No palco da 
Praça Nereu Ramos, das 11 às 12 horas, a Joinville Jazz Big 
Band se apresenta com repertório diversificado. 

RoGERIo DA SILVA

Feira do Príncipe entra em clima julino 
com show da Joinville Jazz Big Band 


