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a Prefeitura de Joinville assinou  
contrato de fi nanciamento de US$ 70 
milhões com o Banco Interamericano de 
desenvolvimento (BId). O valor é parte 
do Projeto viva Cidade 2 – Revitalização 
ambiental e Urbana do Município de 
Joinville, com custo total de US$ 140 
milhões. Os outros US$ 70 milhões 
serão a contrapartida do município. O 
objetivo do projeto, que será executado 
em cinco anos na Região Sul (foto), 
é diminuir riscos de inundações e 
ampliar serviços de saneamento e de 
preservação dos mananciais.



Agentes de Saúde de Joinville 
capacitados no Sistema 
Integrado de Gestão O “módulo tablet” é uma nova etapa de treinamento do 

Sistema Integrado de Gestão da Secretaria da Saúde, 
que começou no dia 27 de julho de 2017 e segue até 
17 de agosto. 500 agentes comunitários de saúde 
estão sendo treinados. O Sistema Integrado permitirá a 
interligação da rede municipal de saúde.

ROGeRIO da SIlva

A Secretaria da Saúde 
de Joinville realiza 
neste sábado (5/8) 
a quarta edição do 
mamaço. A partir das 
9 horas, no Parque 
das Águas, localizado 
ao lado da Cidadela 
Cultural Antarctica, na 
rua XV de Novembro. 
As mães amamentam 
seus bebês em 
locais públicos para 
sensibilizar sobre 
a importância do 
aleitamento materno.

Joinville realiza neste 
sábado mais uma 
edição do mamaço 



Solução tecnológica 
para facilitar emissão 
de notas fiscais em lote
a Prefeitura de Joinville trabalha em solução 
tecnológica para que sistemas de gestão 
(eRPs) de empresas possam se integrar de 
forma automatizada ao sistema de Nota Fiscal 
eletrônica (NFeM) do Município, visando mais 
comodidade na emissão de notas em lote. O 
ambiente será seguro e certificado.
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Teatro e bom humor 
abordam Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
para alunos
a escola Municipal Wittich Freitag recebeu uma 
apresentação teatral sobre o estatuto da Criança e 
do adolescente. Os atores mostraram o que prevê o 
eCa, como o papel do estado e da família na garantia 
dos direitos, além da importância da participação da 
sociedade em fiscalizar e ajudar a melhorar as leis.
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Feira do Príncipe especial 
Dia dos Pais é neste domingo

a Feira do Príncipe acontece neste domingo, 
das 10 às 16 horas, na rua do Príncipe, para 
antecipar as comemorações do dia dos Pais. 
Haverá artesanato, brechó, antiguidades e 
livros. Na gastronomia, delícias como pastel 

de Belém, hambúrguer, cachorro quente, 
bolo no pote e doces caseiros. Também serão 
comercializadas flores, temperos, cactus, 
mudas de plantas e verduras. além disso, 
haverá apresentações musicais.
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QuANDo: 6/8 ( Domingo)  Horário - 10 às 16h.
oNDE: Rua do Príncipe, no Centro de Joinville.


