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Um trabalho de Educação Ambiental e Humanitária para o 
Bem-estar Animal é desenvolvido na Escola Municipal Caic 
Desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira, no 
bairro Comasa. Desde o início do ano, os cerca de 570 alunos 
participam de palestras e ofi cinas de criação, para entender a 
importância de tratar bem cães e gatos. No dia 29 de agosto, 
um evento envolveu apresentações de música, dança e teatro 
com a temática de tutela responsável. A ação educativa foi 
motivada pelo aumento de casos de abandono de animais 
nos arredores da unidade. O cachorro Filé e a cadela Franja 
receberam o carinho dos alunos. 
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4ª Feira de Ciência, 
Inovação e Tecnologia 
de Joinville
Estão abertas as inscrições para a 4ª Feira de 
Ciência, Inovação e Tecnologia de Joinville – Fecitej. 
O objetivo é oportunizar espaço de divulgação e 
socialização de trabalhos científicos realizados na 
rede pública e particular de ensino. A 4ª Fecitej 
será nos dias 25 e 26 de outubro, no Expocentro 
Edmundo Doubrawa.
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Escolas públicas e privadas de Joinville 
estão convidadas a inscreverem 
projetos de seus alunos no Concurso de 
Produções Audiovisuais #JllE30ANOs. 
Os vídeos devem ser de até três minutos 
contando que cidade querem para o 
futuro. O objetivo é mobilizar esforços 
por uma Joinville mais humana e 
inteligente. As inscrições devem ser feitas 
até o dia 13 de outubro.

Concurso de 
produções 
audiovisuais 
#JLLE30ANOS



Campanha quer trocar 
ato de dar esmolas por 
ajuda especializada

Campanha 
Nacional de 
Multivacinação 
será de 11 a 22 
de setembro

Quer ajudar uma pessoa em situação 
de rua? Não dê esmola! Encaminhe 
para o serviço especializado oferecido 
pelo Centro Especializado para 
População em situação de Rua 
(Centro POP), que fica na rua Paraíba, 
937, no bairro Anita garibaldi (ao 
lado da Estação Rodoviária). Este 
pedido faz parte de uma campanha 
da secretaria de Assistência social. O 
objetivo é diminuir o assistencialismo 
e que essas pessoas usem os serviços 
disponibilizados pelo poder público 
para mudar de vida. O telefone do 
Centro POP é 3433-3341.

A Campanha Nacional 
de Multivacinação 
ocorrerá de 11 a 22 de 
setembro. Este ano o 
Ministério da Saúde 
incluiu na Campanha 
os menores de 15 
anos (até 14 anos, 11 
meses e 29 dias). Os 
adolescentes de 12 a 
menores de 14 anos 
devem receber a vacina 
contra a meningite C. 
Além disso, as meninas 
de nove a menores de 
15 anos e os meninos 
de 11 a menores de 
15 anos devem ser 
vacinados contra o 
HPV. Todas as vacinas 
estão disponíveis 
de forma gratuita 
no Sistema Único de 
Saúde (SUS).
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Joinville Jazz Big Band faz 
show no Teatro Juarez Machado

O Museu Arqueológico de sambaqui de Joinville (MAsJ) foi 
contemplado com prêmio de R$ 55 mil pelo Edital Elisabete 
Anderle de Apoio às Artes e à Cultura do Estado de santa Catarina 
com o projeto “Arqueologia no Átrio: Implantação de sistema de 
Comunicação Museológica no Museu”. O trabalho foi elaborado 
pelo historiador e educador do MAsJ, gerson Machado. 

Museu de Sambaqui de Joinville é contemplado 
com prêmio estadual de patrimônio cultural

O show terá a 
participação de 17 
instrumentistas, 
incluindo no repertório 
do jazz ao maracatu. 
A coordenação do 
espetáculo é assinada 
por gledison Zabote 
e a direção musical 
por Marcos Archetti. 
Ingressos antecipados 
podem ser adquiridos 
na loja graves & 
Agudos (shopping 
Cidade das Flores), 
por R$ 25,00. No dia 
do show, as entradas 
poderão ser compradas 
na bilheteria do teatro 
e custarão R$ 30,00 
(inteira) e R$ 15,00.  


