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Reformas 
em escolas e 
CEIs municipais

ROGERIO DA SILVA

Durante o recesso escolar, dois Centros de 
Educação Infantil e cinco escolas municipais 
estão passando por reformas e reparos. As escolas 
são: Escola Municipal Professora Virgínia Soares 
(Floresta), Escola Municipal Professor Honório 
Saldo (Pirabeiraba), Escola Municipal Governador 

Pedro Ivo Campos (Costa e Silva), Escola 
Municipal Presidente Arthur da Costa e 
Silva (Rio Bonito). As duas unidades de 
educação infantil são CEI Botãozinho 

de Rosa (Guanabara) e CEI Espaço da Criança 
(Adhemar Garcia). As obras são para garantir 
segurança e conforto para cerca de três mil 
alunos da rede municipal de ensino.



Regularização 
fundiária da Vila 
Canela beneficia 
250 famílias

PROCON de Joinville 
notifica 14 postos 
de combustíveis
O PROCON de Joinville notificou 14 postos 
de combustíveis. Com base em pesquisas, 
foi constatada prática de aumento 
superior ao correspondente pela alta dos 
tributos do PIS e Cofins. Os combustíveis 
têm livre preço, sendo regulado pelo 
mercado. Porém, o aumento observado 
nas pesquisas ocorreu num momento de 
desconhecimento do consumidor.

A regularização fundiária da Vila Canela, no 
Distrito de Pirabeiraba, deve ter finalização 
positiva em breve. O Ministério Público 
decidiu favoravelmente pelo pedido de 
regularização da área. Serão beneficiadas 
205 famílias que moram na localidade há 
muitos anos. Com matrícula individualizada, 
o morador receberá, inicialmente, o termo 
de legitimação de posse, que poderá ser 
convertido em título de propriedade após 
prova de cinco anos na posse do imóvel. 

ROGERIO DA SILVA

“O que vislumbramos nos 14 casos 
existentes é uma irregularidade, 
por parte do fornecedor, em 
majorar o preço dos combustíveis 
se aproveitando de um momento 
de desconhecimento do 
consumidor. Esta atitude deve ser 
combatida pelos órgãos de defesa 
dos consumidores”

Kleber Degracia, gerente do Procon 

“



Hospital Municipal 
São José recebe 
visita de dançarinos
Pacientes e funcionários do Hospital Municipal São José receberam 

apresentações do 35o Festival de Dança de Joinville. O Palco Aberto 
do evento levou ao hospital coreografias de balé clássico, sapateado e 
danças urbanas. Os bailarinos se apresentaram no Memorial do hospital. 
Pacientes e funcionários acompanharam e filmaram cada apresentação.

Equipe do NAIPE 
tem capacitação 
sobre prematuridade

A equipe do Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial de 
Joinville – NAIPE conheceu mais sobre prematuridade, no dia 24 de 
julho, com o médico pediatra do próprio núcleo, Guilherme Colin, 
especialista em neonatologia. Ele dividiu com os colegas os motivos de 
acontecerem mais partos prematuros atualmente, e a importância da 
prevenção para que sejam evitadas doenças crônicas.

FOtO ROGERIO DA SILVA

A ação teve a 
participação de sete 
grupos de dança: 
Estúdio Miosótis (SP), 
Cia de Dança do ISFC 
Campus Joinville (SC), 
Studio de Dança Diane 
Souza (SP), Grupo de 
Dança Camila Lorenzetti 
(Barra Velha, SC), Studio 
de Dança Cynthia Riggo 
(Peruíbe, SP), Tangará 
Cia de Dança (SP) e 
Studium Carla Petroni 
(Ribeirão Preto, SP).
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MAIS FLORES NOS CANTEIROS PúBLICOS
A Secretaria do Meio Ambiente está trabalhando para deixar a Joinville mais florida. Foram 
adquiridas 6 mil caixas de flores de época, cerca de 90 mil plantas. Até o final do ano, elas 

serão distribuídas nas praças e parques das áreas mais visitadas e frequentadas de Joinville, 
e nos locais que ainda não foram adotados por empresas que participam do Programa 

Parceria Verde. Dois pontos turísticos foram contemplados recentemente: a rua das 
Palmeiras, no Centro, e o Parque Porta do Mar, no bairro Espinheiros. O investimento é de  

R$ 93.800, recursos provenientes do Fundo do Meio Ambiente. 
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